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DİPLOMASİ TARİHİNDE KARŞILIKLI  
ETKİLEŞİM ÖRNEĞİ:

ALMANYA VE SOVYET İHTİLALİ

Ali Engin OBA1

Özet

Bu araştırma, Almanya’nın Sovyet İhtilali’nin meydana gelmesindeki rolünü 
belirtmeyi ve Sovyet İhtilali’nin Almanya üzerindeki etkisini değerlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Böylelikle, diplomasi tarihi açısından, yakın çağın en önemli 
olayını teşkil eden ve Fransız ihtilali ile mukayese edilen Sovyet ihtilalinin 
nasıl meydana geldiğini anlamaya çalışmaktır. 

Almanya’nın doğu komşusu olan Çarlık Rusya’sı, I. Dünya Savaşına girdik-
ten sonra Almanya ile de savaşmış, bu savaşlarda büyük kayıplara uğramış, 
özellikle Tannenberg Muharebesi bu bakımdan önem taşımıştır. Bu çatışma-
lar, Büyük Savaş’a hazırlıksız giren Çarlık Rusya’sı askerlerini bu rejime 
karşı başkaldırmalarında etkin bir unsur olmuştur. Bu Savaş, Rus İhtilali’nin 
gerçekleşmesinde en önemli neden olmuştur. Rus ordusundaki kaçakların sa-
yısının her gün daha artması, cephedeki olumsuz durum, barış vaad eden Le-
nin ve arkadaşları için kendilerini destekleyen önemli bir kitlenin oluşmasına, 
bir kısım askerlerin kendilerine destek vermelerine, Çarlığa karşı ayaklanma-
larına yol açmıştır.

Alman liderliği, Savaşın başlarında, umdukları kesin zaferi kazanamayınca, 
iki cepheli bir savaşı bir cepheye indirmek için Rusya ile barış anlaşması yap-
ma düşüncesinde olmuştur. Bu çerçevede Almanya, özellikle Rusya ile ya-
pılabilecek anlaşmanın yanında, bu ülkedeki devrimci hareketlere de destek 
vermek, bu şekilde ortaya çıkacak yeni rejimle anlaşma yapmak seçeneğini 
de göz önünde tutmuştur. Bu bağlamda, Almanya, 1915’den itibaren, ihtilalci 
1 Büyükelçi (E) Prof. Dr., Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, enginoba@hotmail.

com



13

International Symposium on the Centenary of the Russian Revolution, its Development and Regional Effects

sosyalist hareketin özellikle sol kanadını desteklemiş, ayrıca, Fin, Ukrayna 
ayrılıkçı, milliyetçi akımların yanında da olmuştur. Bu bağlamda, Almanlar, 
Rus İhtilali’ne etki yapması için Lenin ve arkadaşlarını İsviçre’den, İsveç üze-
rinden, özel bir vagonla Petrograd’a yollamışlardır. Bu durum, Rus İhtilali’nin 
meydana gelmesine katkıda bulunmuştur. Lenin’in liderliğindeki yeni rejim, 
Almanya ile Brest-Litovsk Antlaşmasını yapmış ve Almanların Ruslarla barış 
amacı gerçekleşmiştir.

Bolşeviklerin iktidarı ele almasından sonra, dünya sosyalist ihtilaline inanan 
Lenin’in en büyük düşü devrimin Avrupa’nın diğer ülkelerinde, özellikle Al-
manya’da meydana gelmesi idi. Almanların I. Dünya Savaşı’nı kaybetmele-
rinden sonra ülkede ortaya çıkan karışık durumda, Rosa Luxemburg ve Karl 
Liebknecht liderliğindeki Alman komünistleri de Alman Sovyet’ini ilan et-
mek için çalışmışlardır. Bu çerçevede, Spartakusbund ortaya çıkmış, kısa sü-
reli Alman Sovyet Cumhuriyeti ilan edilmiş, ancak bir süre sonra iki lider öl-
dürülmüşlerdir. Bu akım, Alman askerleri ve sosyal demokratların işbirliğiyle 
bastırılmış ve Alman komünizmi Rusya’daki gibi iktidarı ele geçirememiştir.

Almanya’daki komünistlerin iktidarı ele geçirememeleri, Lenin’e, dünya 
sosyalist devriminin yakın zamanda gerçekleşemeyeceğini, beklediği Alman 
devriminin de yakın zamanda olamayacağını göstermiştir. Bu gelişmelerin et-
kisiyle Sovyetler, kapitalist ülkeler ile ilişki kurma ve Komintern’in faaliye-
tini durdurma kararı almıştır. Dolayısıyla, Almanya’daki ve Macaristan’daki 
Bela Khun olayı Sovyet İhtilali’nin takip etmek istediği stratejiyi erteleme 
durumunu da yaratmıştır.

Bu şekilde, Savaş ve onun getirdiği ortam bir ülkede komünistlerin iktidarı 
ele geçirmelerini sağlarken, diğer ülkede, aynı Savaşın olumsuz şartları içinde 
komünistlerin iktidarı ele geçirmeleri mümkün olamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sovyet İhtilali, Almanya, I. Dünya Savaşı, Alman komü-
nizmi, Bolşevizm, Komintern
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AN EXAMPLE OF MUTUAL INTERACTION IN 
DIPLOMATIC HISTORY: GERMANY AND SOVIET 

REVOLUTION

Ali Engin OBA

Abstract

The aim of this research is to indicate the role of Germany in bringing about 
Soviet revolution and to evaluate the impacts of Soviet revolution upon Ger-
many. By this way, to try to understand how the Soviet revolution, the most 
important historical event of modern times, which was compared with French 
revolution, has taken place. 

The eastern neighbor of Germany Tsarist Russia has fought with this country 
during the First World War and suffered a lot of loss of lives. Especially, in the 
duration of Tannenberg battle 100.000 Russian soldiers have been captured by 
Germans. These developments were important to revolt the militaries against 
the Tsarist regime during the Great War in which Russians have entered with-
out enough preparations. This war was the main reason of the accomplishment 
of the Russain revolution. The increasing numbers of the deserters, the nega-
tive situation at the fronts have given way to the emergence of a mass which 
supported Lenin and his comrades who promised the peace. 

Furthermore, under these circonstances, a group of militaries have also sup-
ported Lenin and revolted against the regime.  

The German leadership has assumed that the expected victory will not be 
possible at the beginning of the War. It is thought that two fronts war should 
be decreased to one. Therefore, to conclude an agreement with the Russians, 
Germany has supported the revolutionary movement in Russia in order to 
make possible an agreement with the new regime. From this point of view, 
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Germany has started to support especially the leftist side of the revolution-
ary socialist movement in Russia. For this purpose, they have organized the 
transport of Lenin and his friends with a special vagon from Switzerland to 
Petrograd. This situation has helped a lot to the achievement of the Russian 
revolution. This new regime, under the leadership of Lenin, has concluded the 
Brest-Litovsk treaty with Germany. By this way, the German-Russian peace 
has been realized. 

After the taking of power, the greatest dream of Lenin was the realization of 
revolution in other European countries, especially in Germany. 

After losing the First World War, Germany has entered into a chaotic situation 
where German communists under the leaderships of Rosa Luxemburg and 
Karl Liebknecht, have tried to announce German Soviet. Spartakusbund has 
taken place, a short-lived German Soviet Republic has been declared. After a 
while, the two leaders have been killed. The development of communism in 
Germany has been halted by the cooperation of German militaries and social 
democrats. The German communists were not able to take the power in Ger-
many like the communist in Russia.   

This situation in Germany has shown to Lenin that the world socialist rev-
olution will not take place shortly and expected German revolution will not 
be realizable. The impacts of these developments have guided the Soviets to 
establish relations with the capitalist countries and to stop the activities of 
Comintern. Therefore, the experiences in Germany and in Hungary have been 
instrumental to postpone the desired strategy of the Soviet revolution. 

By this way, Great War and its outcomes have secured the taking power of 
communist in Russia, whereas the same conditions have not been ripe for the 
German communist to take the power.   

Key Words: Soviet Revolution, Germany, First World War, German Com-
munism, Bolshevism, Comintern.
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SOVYET KARŞITLIĞI İLE ALMAN SEMPATİSİ ARASINDA
AZERBAYCAN MİLLİYETÇİLİĞİNİN BİR TEMSİLCİSİ 

OLARAK KURTULUŞ DERGİSİ (1934-1939)

 Ali Haydar SOYSÜREN2*  
Necip YILDIZ3**

Özet

1917 Ekim Devrimi ardından bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, 1920’de 
Bolşeviklerin denetimi ele geçirmesiyle, bağımsızlığını yitirmiş, milliyetçile-
rin bağımsızlık mücadelesi ise ülke dışına yayılarak, çeşitli araçlarla devam 
etmiştir. “Azerbaycan Milli Kurtuluş Hareketi”nin yayın organı olarak Ber-
lin’de yayınlanan Kurtuluş dergisi, 1930’lu yıllarda, bu mücadelenin dışarıya 
yansıyan sesi olarak dikkat çekmiştir. Kurtuluş’un yayınlandığı 1934-1939 
dönemi İkinci Dünya Savaşına gidiş sürecine denk gelmiş olup, dergi pozis-
yonunu savaş öncesi politikalar çerçevesinde şekillendirmiştir. Başta Nazi Al-
manyası olmak üzere revizyonist devletlerin, Birinci Dünya Savaşı sonrası 
kurulan dengeleri değiştirmeye dönük taleplerle ortaya çıktığı, dünyadaki güç 
mücadelesinin keskinleştiği bir dönemde, anti-komünist, anti-Sovyet çizgiyi 
esas alan Kurtuluş, Almanya’nın başını çektiği revizyonist cephenin yanında 
durmuştur.  Sovyetler Birliği ve komünizm sürekli düşman konumuyla öne 
çıkarılmıştır. Revizyonist cephe, Sovyetleri geriletecek ve bağımsızlık için 
fırsatlar sunacak bir güç olarak görülmüş, desteklenmiştir. Çalışmanın çerçe-
vesini, Kurtuluş dergisinin 1934-1939 döneminde yayınlanmış 54 sayısı oluş-
turmuştur. Çalışmanın amacı doğrultusunda, II. Dünya Savaşı’na gidiş süreci 
bağlamında, Kurtuluş’un dünya politikasına dair duruşu üzerinde durulmuş, 
elde edilen veriler bağlamında, Sovyetler Birliği ve Almanya’ya bakışı de-
ğerlendirilmiştir. Böylece bağımsızlık peşindeki Azerbaycanlı milliyetçilerin, 
İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde Sovyetler Birliği karşısında, Alman-
ya’ya yakın durmalarının nedenleri, “Rusya mahkumu milletler”in destekçisi 
sıfatıyla Almanya’ya biçtikleri misyon sorgulanmış, değerlendirilmiştir.
2 * Yrd. Doç. Dr., Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
3 ** Yrd. Doç. Dr., Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
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BETWEEN SOVIET ANTAGONISM AND GERMAN 
SYMPHATY:

KURTULUŞ MAGAZINE (1934-1939) AS A REPRESENTATIVE 
OF AZARBAIJAN NATIONALISM

Ali Haydar SOYSÜREN
Necip YILDIZ

Abstract

Azarbaijan, which declared its independence after the 1917 October Revolu-
tion, lost its independence after the Bolsheviks seized control in 1920s, and 
the independence struggle of the nationalists spread abroad continuing by var-
ious means. The Kurtuluş magazine, which was published as the organ of 
the “Azarbaijan National Liberation Movement” drew attention as the voice 
of the movement outside the country in 1930s. The 1934-1939 period when 
Kuruluş was published coincided with the period leading to the WW II and 
the magazine formed its position according to the pre-war policies. In a period 
when the revionist states and Nazi Germany foremost appeared by demands 
to change the balance of power established after the WW I, and when the 
power struggle in the world got sharpened, Kurtuluş, which was grounded on 
the anti-communist and anti-Soviet stance sided by the revisionist front led by 
Germany. The Soviet Union and communism were continuously put forward 
as an ‘enemy’. The revisionist front was seen as a power that could backspace 
the Soviets and create opportunities for independence. The framework of our 
study is constituted by the 54 issues of the magazine published during the 
1934-1939 period. In accordance with the study’s goal and within the context 
of the process leading to the WW II, the Kurtuluş’s stance on the world poli-
tics is elaborated and their views on Soviet Union and Germany is evaluated 
within the context of the data obtained. In this way, the reasons as to why 
Azarbaijani nationalists stood closer to Germany against the Soviet Union 
during the WW II and the mission they ascribed to Germany as the supporter 
of the nations “imprisoned by Russia”, are questioned and evaluated.
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İHTİLAL SÜRECİNİN KARS VE ÇEVRESİNE YANSIMALARI

(1917’DEN 1920’YE KADAR)

Arzu BOY4

Özet

1917’de çarlık rejiminin yıkılmasından sonra Rusya’da birçok değişiklik 
meydana gelmiştir. Bu değişiklikler Türk ve Rus birliklerinin karşılıklı olarak 
mücadele ettiği Kafkas cephesine yansımıştır. 

İhtilalden kaynaklı Rusya’da çıkan iç savaşla birlikte Rus birlikleri doğudan 
geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bolşevikler başa geçer geçmez “ilhaksız 
ve tazminatsız barış” teklifinde bulunmuşlardı. “İlhaksız ve tazminatsız 
barış” teklifinin akabinde 18 Aralık 1917’de iki taraf arasında yapılan 
Erzincan Mütarekesi ile savaş hali son bulmuştur. 3 Mart 1918’de ise ilgili 
iki taraf arasında Brest Litowsk Antlaşması imzalanmıştır. Brest Litowsk 
Antlaşması’nın 4. maddesi Elviye-i Selase ile ilgiliydi: “Rusya Hükümeti 
Anadolu Vilayet-i Şarkiyesinin tahliyesi ve Devlet-i Aliye-i Osmaniye’ye su-
ret-i muntazaman da iadesinin temini için Sarf-i Mahasal mukadderat eğle-
yecektir. Ardahan, Kars, Batum sancakları bila ifade-i vakit Rus asakiri tara-
fından tahliye edilecektir. Rus Hükümeti işbu sancakların hukuk-u umumiye 
ve hukuk-u beyneddüvel nokta-i nazarından iktisab edecekleri hal-i cedide 
mücavir hükümetler ve betahsis Devlet-i Aliye-i Osmaniyye ile bilitilaf tayini 
hususunda muhtar bırakacaktır”.  Bu maddeye göre Rusya, Doğu Anadolu 
vilayetlerinin tahliyesini sağlamak buraların düzenli bir halde Türkiye’ye ia-
desi için elinden geleni yapmayı ve Ardahan, Kars ve Batum sancaklarının as-
kerlerinin tahliyesini vaat ediyordu. Aynı zamanda iade kapsamında bölgede 
halk oylaması yapılmasına karar verilmiştir. 

İhtilalin tesirleri geçtikten sonra Rusya Brest Litowsk antlaşmasına sıcak 
bakmamıştı. Ayrıca bölgede bulunan Ermeniler, Rusya’dan aldıkları destekle 

4  Yrd. Doç. Dr. Kafkas Üniversitesi, arzunar@hotmail.com 
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halkı huzursuz ederek katliamlarda bulunuyorlardı. Huzuru temin için Türk 
birlikleri tarafından askeri harekât düzenlenerek bölge ele geçirildi. Fakat 30 
Ekim 1918’de Türk birliklerinin geri çekilmesiyle bölgede otoritesiz bir dö-
nem başladı. Bu otoritesiz dönem Türk birliklerinin zafer kazanmasıyla imza-
lanan Kars Antlaşmasına kadar devam etti.

Çalışmada İhtilal süresince Kars’ta yaşanan gelişmelerin ayrıntısıyla 
aktarılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda konuyla ilgili tüm kaynaklar 
taranarak olayların bilim dünyasına sunulması sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bolşevik İhtilali, Siyasi, Kars, Rusya, Brest Litowsk 
Antlaşması

SOVYET İHTİLALİNİN 1916 KAFKAS ASKERİ 
HAREKÂTINA ETKİLERİ

Atilla GÜLER5

1917 Sovyet İhtilali; Rus Çarı Nikola I’in tarihi emeli olan İstanbul ve Türk 
Boğazlarını Kafkas cephesinden yapılacak bir askeri harekâtla ele geçirmek 
isteyen Rus ordusunun Anadolu’da ilerleyişini barışçı yollardan durdurarak, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine etken olması nedeniyle, 20’nci yüzyılın 
çok önemli bir olayı olarak değerlendirilmeli.

Anahtar Kelimeler: İhtilal, Askeri Harekat, Kars.

5  Emekli Albay
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AZERBAYCAN MİLLİ HAREKATI’NIN BOLŞEVİK 
İHTİLALİNE BAKIŞI VE TUTUMU

Ayten İMANOVA6

Özet

Araştırmanın konusu, Sovyet İhtilali`nden sonra Bolşeviklerin siyaseti ve 
Azerbaycan Milli Harekatının Bolşevik İhtilaline ve ideyalarına dair mevki-
leri ve bakışları, yürüttükleri politikalardır. Söz konusu cereyan eden hadise 
ve prosesler çerçevesinde Bolşeviklerin elan ettiği “Rusya halklarının hukuk 
deklarasyonu”, “Rusya’nın ve Doğu’nun bütün Müslüman emekçilerine” adlı 
müracaatname kibi propaganda mahiyyetli belgelerin Azerbaycan Milli Ha-
rekatı`nda yarattığı tesirler ve bununla ilgili yürütülen politikalar ve bunların 
sonuçları kibi meselelerin tetkik edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın temel 
soruları şöyle özetlenebilir: Bolşeviklerin elan ettiği propaganda mahiyyetli 
beyannamelerin asl mahiyyeti ne idi? Bu beyannameler Azerbaycan Milli Ha-
rekatı`nda hangi tesirler yarattı ve bunların nedeni ne idi? Çarizmi yıkmakta 
birlikte olan Bolşeviklerle Milli Politikacılarının sonradan yollarının ayrıl-
masına neden olan sorunlar ne idi? Bolşevik ideyalarının Azerbaycan Milli 
Harekatında yeri ve rolu neden ibaret idi? Bolşeviklerin Daşnaklarla ittifaka 
girib 1918. yılın Mart ayında Bakü`de yaptıkları soykırım ve bu soykırımın 
Azerbaycan Milli Harekatı`da yarattığı olağanüstü değişiklikler ve bunların 
sonuçları neden ibaret oldu?

Bu ve benzer sorulara Azerbaycan, Rusya ve Gürcistan arşiv kaynakları ve 
dönemin süreli yayınlarındaki bilgi ve bulgular ışığında yanıtlar aranmaktadır. 
Çalışma sonunda Sovyet İhtilali`nin Azerbaycan Milli Harekatı`na tesirleri ve 
bu harekatın Bolşevik ideyalarına ve politikalarına karşı tutumu, bununla ilgi-
li taraflar arasında cereyan eden olaylar ve onların sonuçları ortaya konulmuş 
olacaktır.

6 Dr, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Elyazmalar Enstitüsü  imanova_ayten@hotmail.com  
Azerbaycan 
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RUS DEVRİMİ VE BÖLGESEL ETKİLERİ: SOVYET-İRAN 
İLİŞKİLERİ (1945-1962)

Behçet Kemal YEŞİLBURSA*
Özet

26 Şubat 1921’de Sovyetler Birliği, İran’la iki ülke arasında gelecekte ilişkiler 
kurmanın yolunu açacak bir “Dostluk Antlaşması” imzaladı. Ruslar, Çarlık 
hükümetinin İran’dan edindiği çeşitli ticari ve bölgesel tavizlerden vazgeçse-
ler de, karşı tarafa düşen bireylerin, grupların, askeri güçlerin herhangi birinin 
ülkesinde oluşumunu veya ikamesini yasaklayan iki maddenin eklenmesini 
sağladılar. Üçüncü bir tarafın orada bir gasp politikası uygulamaya, İran’ı 
Rusya’ya karşı bir üs olarak kullanmaya veya Sovyet sınırlarını tehdit etmeye 
kalkışması durumunda, Sovyetler Birliği’ne İran’a güç gönderme hakkı verdi. 
Ayrıca, Sovyetler Birliği, 1927’de İran’la “garanti ve tarafsızlık antlaşması” 
imzalamış ve sözleşmenin taraflarına birbirlerine karşı saldırganlıktan kaçın-
malarını ve birbirlerinin egemenliklerine yönelik blok veya ittifaklara katıl-
mamalarını istemektedir. Bununla birlikte, antlaşma, Sovyetler Birliği’nin 
İngiltere ve Birleşik Devletler ile birlikte İran’ı savaş zamanı istila etmesiyle 
ihlal edildi. Bu ihlale, daha sonra, Sovyetler Birliği’nde sınırlı bir süre İran’da 
birliklerin kurulmasına izin veren 29 Ocak 1942 tarihli İttifak Üçlü Antlaşma-
sı’nın sonucunda göz yumuldu.

Propagandadan, yıkıcı ve düşman siyasi gruplardan uzak durmak isteyen an-
laşma, Sovyetler Birliği tarafından da ısrarla ihlal edilmiş gibi görünüyor: ör-
neğin, “Moskova Radyosu” ve “İran Ulusal Sesi” nin çeşitli radyo kampan-
yaları; Tudeh partisinin finansmanı ve kontrolü; İran’daki Sovyet yetkilileri 
tarafından casusluk ve dedikoduculuk. Sovyetlerin bu antlaşmanın orijinal 
anlayışları ne olursa olsun, bu antlaşmayı tek taraflı olarak, her iki ülkenin ta-
rafsız kalacağı bir antlaşma olarak kullandı; biri “diğerinden daha tarafsızdı”. 
Aslına bakılırsa, hem 1921 hemde 1927 antlaşmaları, Sovyetleri propaganda 
ve hükümetler arası ilişkilerde uygun hale getirdiğinde “İranlıları yenmek için 
bir sopa” olarak kullanılmıştı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği ve İran 
arasındaki 29 Ocak 1942 tarihli anlaşma ve İran›ın bazı bölgelerinin müttefik 
güçler tarafından işgal edilmesinden yaklaşık 5 ay sonra yürürlükten kalktı. 
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İngiltere ve Sovyetler Birliğinin İran’da askeri birliklerini tutma hakkı var-
dı ancak böylesi birliklerin varlığı askeri bir işgal teşkil etmiyordu. Yine de, 
Kuzey illerindeki Sovyet güçleri, hem İran Hükümeti yetkililerinin girmesini 
hem de tarım ürünlerinin diğer illere ihraç edilmesini önleme yetkisini kullan-
dı. Antlaşma, “Müttefik Devletler ile Almanya ve onun ortakları arasındaki 
tüm düşmanlıkları, bir ateşkes sonucunda veya barışın sona ermesiyle, hangisi 
daha önce gerçekleşirse “ askıya alınmasının altı aydan daha kısa sürede geri 
çekilmesini gerektirdi. Bu, Sovyetler Birliği’nin Japonya’yı yenmesinden altı 
ay sonra Mart 1946’ya kadar güçlerini geri çekmesini gerektiriyordu. Bununla 
birlikte, İran Azerbaycan’ında, Sovyet vesayeti altında, komünist liderliğinde-
ki “Azerbaycan Ulusal Hükümeti” altında bölücü bir hareket için gelişmiş bir 
il özerkliği hareketi ortaya çıktı.

1945 yılında Sovyet kuvvetleri, İran ordusunun Azerbaycan’da birliklerini 
ilerletmesini engelledi ve ayrıca muhalifler kilit noktalara zorla sahip çıkarken 
İran garnizonunu barakaya kapattı. Aynı zamanda, Sovyet birlikleri, İran bir-
liklerinin Kürdistan bölgesine girmesini engelledi; burası Sovyet koruması al-
tındaydı, bir Kürt Cumhuriyeti Qazi Muhammed tarafından kuruldu. 1946’da 
İran Güvenlik Konseyi’ne başvurduktan sonra Ruslar, İran Başbakanı Qavam 
es Saltaneh’den temin ederek, Kuzey petrol rezervlerini kullanmak için bir 
Sovyet-İran Petrol Şirketi kurulmasını öngören bir kanun teklif etti. Buna 
karşılık, Sovyetler Birliği Azerbaycan’la müzakere etmeyi kabul etti: Bunun 
üzerine İranlılar şikâyetlerini Güvenlik Konseyi’ne çekti ve Sovyet güçleri 
Azerbaycan’ı 9 Mayıs 1946’da terk etti.

1955’de İran, daha sonra kendisini Bağdat Paktı olarak gösterecek olan bölge-
sel bir savunma paktına katılmayı düşündüğü zaman, Sovyet Hükümeti böyle 
bir hareketin Sovyetler Birliği’ni 1921 antlaşmasının 6. Maddesi uyarınca ha-
reket etmeye zorlaması tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bu, Sovyetlerin İran’ın 
bu tür bir pakta üyeliğini amaçlayan “büyük sopa” yönüydü; “Ödül”, 1955’te 
Sovyetlerin sınırın karşılıklı yarar sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi-
ne ve savaş sırasında Kuzey İran’ı işgal etmelerinden kaynaklanan borçların 
ödenmesine karar veren bir Sovyet- İran “Mali ve Sınır Anlaşması” nın sonu-
cudur.

Sovyetler, İran’ın Ekim 1955’te ticaret görüşmelerini feshetmesi ve kültürel 
ziyaretlerin iptali ve Moskova’daki İran Ulusal Gün kutlamalarına olan az 
katılım gibi bir takım küçük hakaretlerle İran’ın Pakt’a katılımına karşı sinir 



23

International Symposium on the Centenary of the Russian Revolution, its Development and Regional Effects

savaşlarını sürdürdü. 26 Kasım tarihli bir mutabakat çerçevesinde İran Hükü-
meti Sovyet eleştirilerini açıkça reddetti. Sovyet hoşnutsuzluğu resmi olarak, 
basın ve özel kişiler tarafından dile getirildi. Sağlama alma sürecinde Sovyet 
ve Sovyet kontrolündeki radyo istasyonları, dinleyicilerini daha sonra CEN-
TO olan Bağdat Paktı eleştiri ile bombalamaya devam etti.

1959’un başında, saldırmazlık paktı müzakerelerinin bozulması ile İran-Sov-
yet ilişkileri, İran ile ABD arasında imzalanan ikili askeri anlaşmanın im-
zalanmasıyla yoğunlaşan bir propaganda savaşı dönemine girdi. Sovyetler 
Birliği, İran’ın topraklarında yabancı askeri üsler kurmasına izin vermeme-
si konusunda ısrar etmişti ve Şah’ın bu konudaki güvencesine rağmen İran’ı 
tehdit etmeye devam etmişti. Sonuç olarak, İranlılar, 1921 Anlaşması’nın 5. 
ve 6. Maddeleri’ni kınadılar ve esas olarak Sovyetler Birliği kendi taleplerini 
yerine getiriyorlardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ilişkileri geliştir-
me girişimleri, Rusya’nın ABD ile yaptığı askeri anlaşmalardan vazgeçmesi 
koşuluyla İran’a büyük ekonomik destek sunduğu Eylül 1959 yılına kadar pek 
başarılı olmadı.

Bu teklif reddedildi ve ilişkiler gerginleşmeye devam ederken Sovyetler ta-
leplerini, İran’ın arazisinin bir saldırı üssü olarak kullanılmasına izin verme-
yeceğini veya yabancı füze üsleri kurulmasına izin vermeyeceğini yazılı bir 
anlaşmayla değiştirdi. Sovyetler Birliği tarafından “CENTO belgeleri” olarak 
adlandırılan yayın, bu gerginliği hafifletmedi: Sovyetler Birliği, İran’la ikili 
bir anlaşma için ön plana çıkmaya devam etti ve Şah, İngiltere ve ABD ile 
istişare içinde tek taraflı bir güvence vermekten başka bir şey yapmamakla 
devam etti.

Temmuz 1962’de, ilişkileri iyileştirmek için bir kez daha gayret sarf eden bir 
politika ile Şah ısrarını tek taraflı bir açıklama ile sürdürdü ve Sovyet Hükü-
meti sonunda bunu kabul etti. İran taahhütü buna göre verildi ve 15 Eylül’de 
kabul edildi. Transit ve Sınır Ayrımı konusunda 1957 Anlaşmalarının Onay-
lanma Belgeleri sırasıyla 26 Ekim 1962’de Moskova’da ve 20 Aralık’ta Tah-
ran’da değiştirildi. 

Anahtar Kelimeler: Rus Devrimi, Sovyetler Birliği, İran, Sovyet-İran İliş-
kileri
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THE RUSSIAN REVOLUTION AND  
ITS REGIONAL EFFECTS:

SOVIET-IRANIAN RELATIONS (1945-1962)

Behçet Kemal YEŞİLBURSA

Abstract

On 26 February 1921, the Soviet Union signed a “Treaty of Friendship” with 
Iran which was to pave the way for future relations between the two states. 
Although the Russians renounced various commercial and territorial conces-
sions which the Tsarist government had exacted from Iran, they secured the 
insertion of two articles which prohibited the formation or residence in either 
country of individuals, groups, military forces which were hostile to the other 
party, and gave the Soviet Union the right to send forces into Iran in the event 
that a third party should attempt to carry out a policy of usurpation there, use 
Iran as a base for operations against Russia, or otherwise threaten Soviet fron-
tiers. Furthermore, in 1927, the Soviet Union signed a “Treaty of Guarantee 
and Neutrality” with Iran which required the contracting parties to refrain 
from aggression against each other and not to join blocs or alliances directed 
against each other’s sovereignty. However, the treaty was violated by the So-
viet Union’s wartime occupation of Iran, together with Britain and the United 
States. The violation was subsequently condoned by the conclusion of the 
Tripartite Treaty of Alliance of 29 January 1942, which permitted the Soviet 
Union to maintain troops in Iran for a limited period.

Requiring restraint from propaganda, subversion and hostile political groups, 
the treaty would also appear to have been persistently violated by the Soviet 
Union: for example, the various radio campaigns of “Radio Moscow” and the 
“National Voice of Iran”; the financing and control of the Tudeh party; and 
espionage and rumour-mongering by Soviet officials in Iran. Whatever the 
Soviet’s original conception of this treaty may have been, they had since used 
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it one-sidedly as a treaty in which both countries would be neutral, with one 
being “more neutral than the other”. In effect, both the 1921 and 1927 treaties 
had been used as “a stick to beat the Iranians” whenever it suited the Soviets 
to do so, in propaganda and in inter-governmental dealings.

During the Second World War, the treaty between the United Kingdom, the 
Soviet Union and Iran, dated 29 January 1942 - and concluded some 5 months 
after the occupation of parts of Iran by allied forces, the United Kingdom and 
the Soviet Union were entitled to maintain troops in Iran, but the presence of 
such troops was not to constitute a military occupation. Nonetheless, Soviet 
forces in the Northern provinces used their authority to prevent both the entry 
of officials of the Iranian Government and the export of agricultural products 
to other provinces. The treaty also required military forces to be withdrawn 
not later than six months after “all hostilities between the Allied Powers and 
Germany and her associates have been suspended by the conclusion of an ar-
mistice or on the conclusion of peace, whichever is the earlier.” This entailed 
that the Soviet Union should have withdrawn its forces by March 1946, six 
months after the defeat of Japan. Meanwhile, however, there emerged in Irani-
an Azerbaijan, under Soviet tutelage, a movement for advanced provincial au-
tonomy which developed into a separatist movement under a Communist-led 
“National Government of Azerbaijan.”

In 1945 Soviet forces prevented the Iranian army from moving troops into 
Azerbaijan, and also confined the Iranian garrison to barracks while the dissi-
dents took forcible possession of key points. At the same time, Soviet troops 
prevented the entry of Iranian troops into the Kurdistan area, where, under 
Soviet protection, a Kurdish Republic had been set up by Qazi Mohammad. 
In 1946, after Iran had appealed to the Security Council, the Russians secured 
from the Iranian Prime Minister, Qavam es Saltaneh, a promise to introduce 
a bill providing for the formation of a Soviet-Iranian Oil Company to exploit 
the Northern oil reserves. In return, the Soviet Union agreed to negotiate over 
Azerbaijan: the Iranians thereupon withdrew their complaint to the Security 
Council, and Soviet forces left Azerbaijan by 9 May 1946.
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In 1955, when Iran was considering joining a regional defensive pact, which 
was later to manifest itself as the Baghdad Pact, the Soviet Government threat-
ened that such a move would oblige the Soviet Union to act in accordance 
with Article 6 of the 1921 treaty. This was the “big stick” aspect of Soviet 
attempts to waylay Iranian membership of such a pact; the “carrot” being the 
conclusion in 1955 of a Soviet-Iranian “Financial and Frontier Agreement” by 
which the Soviets agreed to a mutually beneficial re-alignment of the frontier 
and to pay debts arising from their wartime occupation of Northern Iran.

The Soviets continued their war of nerves against Iranian accession to the Pact 
by breaking off trade negotiations in October 1955 and by a series of minor af-
fronts, such as the cancellation of cultural visits and minimal attendance at the 
Iranian National Day celebrations in Moscow. In a memorandum dated No-
vember 26, the Iranian Government openly rejected Soviet criticisms. Soviet 
displeasure was expressed officially, in the press and to private individuals. 
In the ensuing period, Soviet and Soviet-controlled radio stations continued 
to bombard their listeners with criticism of the Baghdad Pact, or CENTO as 
it later became.

In early 1959, with the breakdown of the negotiations for a non-aggression 
pact, Iran-Soviet relations entered into a phase of propaganda warfare which 
intensified with the signature of the bilateral military agreement between Iran 
and the United States. The Soviet Union insisted that Iran should not permit 
the establishment of foreign military bases on its soil, and continued to threat-
en Iran despite the Shah’s assurance on this issue. Consequently, the Iranians 
denounced Articles 5 and 6 of the 1921 treaty, on the basis of which the Soviet 
Union was making its demands. Attempts by the Secretary-General of the 
United Nations to improve relations met with little success until September 
1959, when Russia offered massive economic support on condition that Iran 
renounced its military agreements with the United States.

This offer was rejected, and, as relations continued to become strained, the 
Soviets changed their demand to one neither for a written agreement that Iran 
would not allow its terrain to be used as a base of aggression nor for the es-
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tablishment of foreign missile bases. The publication by the Soviet Union of 
the so-called “CENTO documents” did nothing to relieve the strain: the Soviet 
Union continued to stand out for a bilateral agreement with Iran, and the Shah, 
in consultation with Britain and the United States, continued to offer no more 
than a unilateral assurance.

In July 1962, with a policy of endeavouring once more to improve relations, 
the Shah maintained his insistence on a unilateral statement, and the Soviet 
Government finally agreed to this. The Iranian undertaking was accordingly 
given and acknowledged on September 15. The Instruments of ratification of 
the 1957 Agreements on Transit and Frontier Demarcation were exchanged 
in Moscow on 26 October 1962 and in Tehran on 20 December, respectively.

Key words: Russian Revolution, Soviet Union, Iran, Soviet-Iranian Relations
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TÜRK SOVYET İLİŞKİLERİNİN KÜLTÜREL BOYUTLARI 
(1923-1938)

Bengül BOLAT7

Özet

Milli Mücadele’nin bitmesi, Anadolu’nun işgalden kurtulması ve Lozan Barış 
Antlaşması ile uluslararası anlamda Türk tam bağımsızlığının kabul edilme-
sinden sonra, sıra yeni Türk Devleti’nin kurulmasına gelmiştir. Milli Mücade-
le döneminden beri süregelen “Halkçılık prensibine” dayalı yeni inşa süreci; 
TBMM’nin açılması, Halk Partisi’nin kurulması, Cumhuriyet’in ilanı biçi-
minde bir gelişim izlemiştir. Bundan sonra siyasi, ekonomik, sosyal, hukuk, 
kültürel alanlarda birtakım devrim hareketi art arda gelmeye başlamıştır. Dev-
rim dönemi olarak nitelendirilebilecek 1923-1938 devresinde Türkiye büyük 
bir değişim yaşamıştır. 

Atatürk Devrimini gerçekleştirirken, birçok düşünce akımından, Fransız, Sov-
yet Devrimi gibi ideolojilerden de etkilenmiştir. Milli Mücadele Döneminde 
Sovyetlerle kurulan yakın ilişkilerin de etkisi ile gerek Halkçılık ve Devlet-
çilik gibi ideolojiler gerekse de kültürel kalkınma açısından Sovyet İdeolojisi 
etkisi yaşanmıştır. Aynı zamanda Devrimin yerleştirilip, benimsenmesi, halka 
anlatılması ile ilgili yöntemler de Sovyet örneğinden hayli etkili olmuştur.  
Köycülük faaliyetleri bu duruma bir örnek teşkil edebilir. 

Sovyetler Birliğinin de kendi ideolojisini tanıtmak ve yaymak amacıyla 
1925’te kurmuş olduğu VOKS (Umumi İttifak Topluluğunun Yabancı Ülke-
lerle Kültürel İşbirliği) teşkilatı aracılığı ile Türkiye ve Doğu toplumları ile 
ilişkilerini yürütmüşlerdir. VOKS sadece tüzel kişilerle değil, edebiyatçı ve 
sanatçılarla da bağlantıya geçmiştir. Falih Rıfkı Atay, Yakup Kadri Karaos-

7 Doç. Dr.,  Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü
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manoğlu, Ressam Nurullah Cemal, besteci, Zeki ve Hasan Ferit Beyler bu 
kişilere örnektir. 

Fransız ve Sovyet devrimleri devrimdeki değişimi edebiyat sanat aracılığı 
ile geniş kitlelere yayma yoluna girmişler ve bu bağlamda örgütlenmişlerdir. 
Türk Devrimi de aynı yolu takip etmiştir. Örneğin Okuma yazma oranının 
düşük olduğu ülkede “söz ”öncelikli olmuş ve Halk Hatipleri Teşkilatı kurul-
muştur. Bunun dışında Halk Kitaplarının modernizasyonuna gidilmesi gibi 
faaliyetler dikkat çekici olmuştur.

Bu çalışmada, Sovyet İdeolojisinin, Türkiye’de Devrim dönemi içerisinde 
Kültürel kalkınmayı sağlayacak alınan tedbirler üzerindeki etkisi ile bu ideo-
lojiyi savunan aydınlar hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Devrim, VOKS, Sovyet İdeoljisi, Etkileşim
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CULTURAL ASPECTS OF TURKISH AND SOVIET 
RELATIONS (1923-1938)

Bengül BOLAT

Abstract

After the conclusion of the war of independence, Anatolia’s liberation from 
the occupation and full acceptence of the independence of the Turks interna-
tionally with the Treaty of Lausanne,  it was now time for the establishment of 
a new Turkish State. New foundation process based on “Populism principle” 
which has been ongoing since the war of independece followed a progress 
in the form of; the opening of the Turkish Grand National Assembly, estab-
lishment of the People’s Party and the declaration of the republic. This was 
followed by political, economical, social, juridical, cultural revolutions. Tur-
key went through a great change between the years 1923-1938 which may be 
considered the revolutionary period. 

Ataturk was influenced by many ideological trends such as the French and 
Soviet Revolution while carrying out his revolution. The influence of close 
relations with the Soviets during the war of independence ideologies such 
as Populism and Statism as well as cultural development were affected by 
the Soviet Ideology. At the same time, the methods of deploying, adopting 
and publicizing the Revolution were quite influenced by the Soviet exam-
ple. Peasantism activities may be an example for this case. Soviets continued 
their relations with Turkey and the eastern states through VOKS (All-Union 
Society for Cultural Relations with Foreign Countries)  founded in 1925 to 
introduce and spread their own ideology. VOKS got in touch with not only the 
legal personalities but also with artists and authors. Falih Rifki Atay, Yakup 
Kadri Karaosmanoglu, painter Nurullah Cemal, composers Zeki and Hasan 
Ferit are examples to these personalities. The French and Soviet revolutions 
have entered into and are organized in this way to spread the revolutionary 
change through widespread masses with literature and art. The Turkish Rev-
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olution followed the same approach. For example, in the country where the 
literacy rate was low, “speech” had priority so the People’s Speaker Organiza-
tion was established. Apart from this, activities such as the modernization of 
the Folk Books became noteworthy.

In this study, it is aimed to give information about the effect of the Soviet 
Ideology on the measures taken to provide cultural development during the 
Revolution in Turkey and the intellectuals advocating this ideology.

Key Words: Cultural Revolutions, VOKS Soviet Ideology, Interaction 
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THE POLICY OF SOVIET POWER IN THE NORTH 
CAUCASUS

Boris Magomet-Gireyevich KHARSIYEV8

Abstract

Manipulating utopian hopes, and also declaring the slogans of universal equal-
ity and internationalism, which in turn corresponded to the aspirations to the 
limit of the oppressed by the tsarist peoples of the Caucasus, the Bolsheviks 
were able to win a convincing victory in the civil war.

In the North Caucasus, the process of Sovietizing society, reorganizing the 
family and family life was complicated by the problems of non-homogene-
ity of the ethnic composition of the inhabiting region, the difference in reli-
gious beliefs. The authorities of the Soviet Union directed their efforts to the 
breakdown of the patriarchal family and patriarchal consciousness. Under the 
conditions of communist management, an unprecedented system of the total 
denunciation encouraged by the authorities was tested and successfully im-
plemented. The children were obliged to report to their parents, the spouses 
were obliged to report against each other, some citizens on others. Scales of 
denunciation covered a huge country, gaining mass character. The post-revo-
lutionary Sovietization of the Caucasus has become a major factor in the ero-
sion of the fundamental values   of the peoples of the Caucasus. The permanent 
struggle of the Soviet power with the traditional norms and traditions of the 
Caucasian culture, contributed to the degradation of the ethno cultural basis of 
the margins of emerging mores, the erosion of basic values   in the family life 
of the peoples of the North Caucasus.

Key words: The Bolsheviks, Sovietization, Caucasian peoples, Customs and 
traditions of the Caucasus, the struggle for new mores, Patriarchal Society, 
Religious beliefs, Basic values

8  PhD in philosophy, Chief of Ethnology, Ингушский научно-исследовательский институт им. Ч.Э. 
Ахриева 
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SOVYET SİSTEMİNİN EĞİTİM ALANINDA MEYDANA 
GETİRDİĞİ DEĞİŞİMLER (KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ)

Bukatcha AKIMJAN KYZY9

Özet

Türkistan’da Ekim Devrimine kadar faaliyet yürüten eğitim kurumları olarak 
bilinen Rus-Tuzem okulları, Usulu-u Cedid Okulları, geleneksel eğitim ku-
rumları olarak bilinen mektep ve medreseler, Çarlık Rusya’nın göç politikası 
gereği bölgeye yerleştirilen Rus nüfusun çocukları için eğitim veren Rus il-
kokulları mevcuttu. Ekim Devriminden sonra bu eğitim kurumlarının büyük 
kısmı olduğu gibi Sovyetlerin ideolojisini propaganda eden eğitim kurumla-
rına dönüştürülmüştür. Geleneksel anlamdaki eğitim kurumu olan mektep ve 
medreseler kapatılmıştır. Kendi ideolojisini en ücra köşelere kadar ulaştırmak 
amacıyla halk arasında okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Türkistan’da-
ki eğitim alanında meydana gelen en önemli değişiklik ücretsiz eğitimin yay-
gınlaştırılması olmuştur. Bölge halklarına ayrı ayrı alfabe icat edilmiş ve sa-
dece Kırgızistan örneğinde ele aldığımızda üç kez alfabe değişikliği meydana 
gelmiştir. Sovyetlerin yönetimi altındaki okullarda yoğun ideolojik propagan-
da eğitimi ve faaliyetleri yürütülmüştür. Sovyetler kendi ideolojisini sağlam-
laştırmak amacıyla eğitimi en güçlü silah olarak kullanmıştır. Eğitimciler de 
bu ideolojinin en aktif propagandacıları sayılmıştır. Eğitim aracılığıyla Kültü-
rel Devrim, yetiştirilmek istenen Sovyet tipi insan yetiştirilmek amaçlanmış-
tır. Sovyet tipi insanın milleti olmayacak, aidiyet duygusu zayıf, milletlerarası 
bilinci yüksek, dili Rusça, geçmişine bağlı olmayan birey olması istenmiştir. 
Eğitim aracılığıyla Türkistan’ın tarih bilinci, milli değerlere sahip çıkma bi-
linci zayıflatılmıştır. 

Bu araştırmada Türkistan’da, özelde Kırgız SSC’de eğitim alanında meydana 
gelen belli değişikler ele alınacak ve bunun günümüze etkileri irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Ekim Devrimi, Sovyetler Birliği, Ateist Eğitim, Sovyet 
Tipi İnsan

9 Yrd. Doç. Dr. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 
katchaakimjan @gmail.com
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THE CHANGES THAT SOVIET SYSTEM CAUSED IN THE 
FIELD OF EDUCATION (THE CASE OF KYRGYZSTAN)

Bukatcha AKIMJAN KYZY

Abstract

Until the October Revolution, the schools present in Turkestan were “Rus-
so-Native” schools and Jadid Schools, which have been known as active ed-
ucational institutions; the schools and madrasas, which have been known as 
traditional education institutions; and Russian primary schools, which were 
providing education for the children of the Russian population allocated there 
according to the immigration policy of Tsarist Russia. After the October Rev-
olution, the majority of these educational institutions have been transformed 
into educational institutions that make the propaganda of Soviet ideology. 
The schools and madrasas, which have been traditional education institutions, 
were closed. The literacy campaign has been launched among the community 
in order to convey its ideology everywhere, even in the back of beyond. The 
most significant change that has occurred in Turkestan in the field of educa-
tion has been the dissemination of free education. Separate alphabets have 
been invented for the peoples of the region and considering the case of Kyr-
gyzstan a change of alphabet has occurred three times. Intensive ideological 
propaganda training and activities have been carried out in the schools under 
Soviet ruling. The Soviets have used education as the most powerful weapon 
to strengthen their ideology. Also, educators have been considered as the most 
active propagandists of this ideology. Cultural revolution and raising the de-
sired Soviet-type people has been intended through education. A typical Sovi-
et-type person was desired to be an unpatriotic individual who is not bound to 
the past, with weak sense of belonging, and high international consciousness, 
speaking Russian. Turkestan’s historical consciousness and the consciousness 
of protecting national values have been weakened through education.

In this study, certain changes that have occurred in the field of education in 
Turkestan, particularly in Kyrgyz USSR, will be addressed and the effects of 
them on the present day will be discussed. 

Key Words: The October Revolution, the Soviet Union, Atheist Education, 
Soviet-type person.
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SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE ROMANYA’DA TATAR 
TÜRKLERİNE YÖNELİK BASKI VE TAKİPLER

Cezmi KARASU10

Özet

Romanya II. Dünya Savaşından sonra Sovyetler Birliği nüfuzu altına giren 
ülkelerden birisidir. Literatüre Soğuk Savaş olarak geçen iki kutuplu dünyada 
bir yanda A.B.D. öncülüğünde özgürlükçü blok, diğer yanda Sovyetler Birliği 
öncülüğünde totaliter bir blok bulunuyordu.  Demir Perde olarak nitelendi-
rilen bu son “enternasyonalci görünümlü” blokta göze çarpan özelliklerden 
birisi ülkenin asli unsurunun baskıcı tavrıdır. 

Bu tavrın Romanya’daki karşılığı “Sosyalist Romenci baskı” olarak karşımıza 
çıkar. Günümüzde anayasal düzen içinde varlığı kabul edilen irili-ufaklı 18 
etnik grup bulunduğu Romanya’da üç unsurun varlığı kabul edilmekte idi. 
Sosyalist diktatör Nicolae Cavuşescu döneminin etnik yapısını şöyle tanım-
lıyordu : “Romanya’da Romenler, Macarlar ve bir de Almanlar vardır!”  Bu 
tanımlamanın sosyal hayattaki karşılığı diğer etnik topluluklardaki kültür, dil, 
inanç, edebiyat gibi alanlardaki faaliyetlerin sıkı biçimde takip ve tedibi ol-
muştur. Bu türden faaliyetler devletin siyasi bekasına yönelik tehditler olarak 
algılanmıştır. Rejim karşıtlığı yaftası için Romenler, Macarlar ve Almanlar 
arasındaki faaliyetlerin siyasi muhalefet özelliğine bakılırken, diğer etnik top-
luluklarda kültür, dil, inanç faaliyetleri içinde bulunmak yeterli olmakta idi.

Sosyalist dönemde Romanya’daki en güçlü ve etkili teşkilat Gizli Polis “SE-
CURITATE” idi. Romanya ordusunun mevcudu 200.000 civarında iken Se-
curitate’nin mevcudunun 900.000 civarında olduğu tahmin ediliyor. Öyle ki, 
azınlık aileleri fertlerinden en az birinin Securitate bağlantılı olduğu söylen-
mektedir. Rejim karşıtı kabul edilen tüm faaliyetler ve aktivistler Securitate 
tarafından takip ediliyordu. Gözaltılar, tutuklamalar, işkenceler Securitate’nin 

10  Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü  cezkara123@gmail.com
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görevleri idi. Böylece bu teşkilat Romanya’nın en korkulan organizasyonu 
haline gelmişti.

Romanya’da yaşayan Tatar Türkleri de bu baskıcı ortamdan zarar görmüş-
lerdir. Kendi inançlarını, kültürlerini, dillerini yaşatmak için mücadele eden 
Tatar Türklerinin faaliyetleri Securitate tarafından sıkı takibe uğramıştır. Tatar 
aydınları, kültür ve inanç temelli faaliyetleri rejim karşıtlığı kabul edilerek, 
göz altılara, tutuklamalara, işkencelere, hapislere, işten atılmalara, sürgünlere 
maruz bırakılmışlardır. 

Bildiride Securitate’nin gizliliği kaldırılan arşiv kayıtları kullanılarak Tatar 
Türkü aydınların ve ailelerinin karşı karşıya kaldıkları baskıcı muameleler ele 
alınmıştır. Sözü edilen belgeler 1950’li yıllara aittir. Belgelerden elde edilen 
bilgilere dayalı olarak bir baskı mağduriyeti listesi bildiriye ek olarak sunu-
lacaktır.

Romanya’da baskıya uğrayan Tatar Türkü aydınların örnek kişiliği Necip 
Hacı Fazıl’dır. Göz altında iken işkence altında ölen Necip Hacı Fazıl için 
ayrı başlık açılmıştır. Baskıya uğramasına neden eserleri kısaca incelenecek-
tir. Köstence/Azaplar(şimdi Tataru) köyündeki mezarı, kendisi gibi takibata 
uğrayan ve hapse atılan eşi Sultan Hanım’ın görselleri ve dönemin Securitate 
binasının görselleri metne eklenecektir.(Bina şimdi bir bankaya aittir. Göz al-
tıların ve işkencelerin yaşandığı bodrum katı bankanın kasa ve arşiv bölümü 
olduğundan buralara girilip fotoğraf çekilememiştir.)

Anahtar Kelimeler: Romanya, Dobruca, Securitate, Tatar Türkleri, Necip 
Hacı Fazıl
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IMPRESSIONS AND TACTICS FOR THE TATAR TURKS IN 
ROMANIA DURING THE COLD WAR

Cezmi KARASU

Abstract

After the World War II, Romania is one of the countries under the influence 
of the Soviet Union. In the bipolar world that is referred to as the Cold War in 
literature, there was a libertarian block under the leadership of the U.S.A. On 
the other side, there was a totalitarian block under the leadership of the Soviet 
Union. This “internationalist-looking” blindfold character that is described as 
the Iron Curtain in its predecessor is the oppressive attitude of the essential 
element of the country.

This attitude towards Romania is counterproductive as “socialist Romanist 
pressure”. Today there are 18 ethnic-minority ethnic groups considered to ex-
ist within the constitutional order but only the existence of three communities 
was accepted. The socialist dictator Nicolae Cavusescu described the ethnicity 
of the era as follows: “Romania has Romanians, Hungarians and Germans!” 
This definition of social life has been closely followed and cared for in other 
ethnic communities such as culture, language, faith, literature. Such activities 
are perceived as threats to the political prerogative of the state. While look-
ing at the political opposition character of the activities between Romanians, 
Hungarians and Germans for the anti-regime week, it was enough to include 
cultural, linguistic and religious activities in other ethnic communities.

The most powerful and effective organization in Romania in the socialist 
era was Secret Police “SECURITATE”. The Romanian army is estimated at 
around 200,000 while the Securitate’s presence is around 900,000. It is said 
that at least one of the members of minority families is linked to Securitate. 
All activities and activists considered anti-regime were followed by Securi-
tate. The arrests and the tortures were the tasks of Securitate. Thus, this organ-
ization became the most feared organization of Romania.
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Tatar Turks living in Romania were also damaged by this repressive environ-
ment. The activities of the Tatar Turks who struggle to live their own beliefs, 
cultures and languages have been followed closely by Securitate. Tatar in-
tellectuals, culturally and belief-based activities, have been subjected to ob-
solescence, arrest, torture, imprisonment, displacement, and exile by being 
considered anti-regime.

The communiqués of Tatar Turkic intellectuals and their families were dealt 
with using the archive records of Securitate’s secrecy. The documents men-
tioned belong to the 1950s. Based on the information obtained from the docu-
ments, a print victimization list notification will be provided in addition.

Necip Hacı Fazıl is the exemplary personality of the Tatar Turkic intellectuals 
who were oppressed in Romania. A separate heading was opened for Necip 
Hacı Fazıl, who died under torture while under arrest. The works will be brief-
ly reviewed to see why the printing is going on. The mausoleum in Constanţa 
/ Azaplar (now Tataru) village, the images of his wife Sultan Sultan and the 
Securitate building will be added to the paper (the building now belongs to a 
bank so it was impossible to take photos of this place).

Key words: Romania, Dobrudja, Securitate, Tatar Turks, Negip Hagi Fazil
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ON THE RATIONALITY OF REVOLUTIONARY THINKING 
AND THE LIMITED NATURE OF ITS CREATIVE 
POSSIBILITIES (REFLECTIONS ON THE 100TH 

ANNIVERSARY OF THE OCTOBER REVOLUTION IN 
RUSSIA.)

О РАССУДОЧНОСТИ РЕВОЛЮЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ 
И ОГРАНИЧЕННОСТИ ЕГО СОЗИДАТЕЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ (РАЗМЫШЛЕНИЯ О 100-ЛЕТИИ 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ)

Damir SHAPSHUGOV11

Октябрьская революция оставила неоднозначный, но весьма заметный 
след в мировой истории, связанный, в частности, и со становлением 
светской республиканской государственности в Турции, и ставшей новой 
точкой отсчета в ее дальнейшем развитии. 

Обозревая богатый опыт прошедших революций приходится обращать 
первоочередное внимание на постоянно остающийся в тени вопрос 
об особенностях революционного мышления и исследовательских 
практиках его познания, приобретающий в современных условиях 
особую актуальность. 

Как известно, в содержательном плане оно воспринималось как 
бескомпромиссное очищение человеческого сознания от  сложившихся 
и устаревших стереотипов в мышлении и стандартов в поведении, 
имеющее исключительно положительное значение.

Сегодня, по прошествии целого века, нельзя не видеть как рассудочной 
односторонности сложившихся к моменту революции стандартов 
и ценностей, и необходимости перехода к разумному новому, так и 
безусловной несовместимости, односторонности, и потому, рассудочности 
новых стандартов и ценностей, названных социалистическими и уже 
отвергнутых современными поколениями людей. 

11  Prof. Dr., Russian Presidential Academy , shapsugov@yandex.ru / Rusya 
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Кратко эту односторонность четко зафиксировал большевистский тезис 
о сущности революции в политической сфере, состоящей в переходе 
государственной власти от одного господствующего класса к другому, 
что означает смену господства одной части общества на господство 
другой части общества, при безусловном подавлении возможного 
сопротивления первой.     

Об исключительной рассудочности и идеологичности революционного 
мышления свидетельствует и историческая судьба основных лозунгов 
Октябрьской революции выражавших его содержание: земля – крестьянам, 
фабрики и заводы – рабочим, мир и право на самоопределение народам, 
отмирание государства и права, имевшим завораживающее значение 
для подавляющего большинства населения страны, как выражение 
непосредственной достоверности, подлинности их интересов.

Как известно, земля, фабрики и заводы стали собственностью государства, 
хотя и объявленного «отмирающим», но реально превратившемся в 
невиданного доселе Левиафана, поглотившего и общество, лишавшееся 
многообразия, стремящееся к социальной однородности и индивида, 
становящегося обезличенным, стандартизированным элементом 
унифицированного общества, лишающегося своей этнической 
самобытности и культуры в процессах слияния наций. 

Право на самоопределение, закованное в строго ранжированные 
государством формы, хотя и было известным шагом вперед по сравнению 
с российским имперским опытом унитаризма, фактически не являлось 
подлинным самоопределением, предполагающим самодостаточность 
и свободный выбор каждым народом формы своей собственной 
самоорганизации.

Не следует заблуждаться насчет созидательных возможностей 
рассудочного мышления, способного порождать и постоянно 
поддерживать борьбу в обществе, основанную на его разделении, 
когда каждая часть общества односторонне объявляет себя носителем 
объективной истины, за которой прячутся её субъективные интересы, 
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оформляемые как его идеология, переходящая в политику и социальную 
практику, выступая как выражение силы, лишенной разума. Рассудочное 
революционное мышление разрывает прошлое, настоящее и будущее, 
будучи неспособным осознать их единство. Разум «выращивает» 
настоящее из прошлого, будущее из настоящего, сущностно сохраняя 
преемственность между ними, как основу гармоничного развития целого.  
Необходимость перехода от рассудка к разуму остается недоступной 
революционному мышлению.

Только Дух народа, неоднократно подвергавшийся необоснованной 
критике, как его развивающийся разум в формате свободного мышления 
порождает и сохраняет истину, заставляя всех революционеров всех 
времен и народов возвращаться к ней, убедившись в несостоятельности 
противопоставленной ей, но уже реализованной идеологии.
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MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDEN CUMHURİYET’İN İLK 
YILLARINA

TÜRK MİZAHINDA SOVYET RUSYA VE BOLŞEVİZM 
(1919-1930)

Fevzi ÇAKMAK12

Özet

Türk Milli Mücadelesi’nin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anado-
lu’ya çıkmasının hemen ardından gerçekleştirmeyi düşündükleri arasında ön-
celiği Sovyet Rusya ile askeri, siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmekti. Ve 
bu yönde atılan adımlar, meyvesini verecek, sadece Milli Mücadele dönemi 
değil, Cumhuriyet’in ilk on beş yılında Sovyet Rusya Türkiye’nin en önemli 
müttefiki olacaktı.

Kendisi de emperyalist bir devlet olan Sovyet Rusya’nın, rejimini ayakta 
tutmak adına Batılı emperyalist güçlere karşı yürüttüğü mücadelesi; O’nun, 
Batı’ya karşı ölüm kalım savaşı veren Türklerle yakınlık kurmasını zorunlu 
kılmıştı. Fakat Rusların Türklere yönelik geleneksel dış politikasını bir süre 
terk etmesi demek olan bu kısa dönemin sonuna gelindiğinde, yani İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında Rusya, tekrar Boğazlar ve Anadolu’yu işgal etme 
planlarına geri dönecekti. Cumhuriyeti kuran kadro bu gerçeği her zaman göz 
önünde tutarak, Ruslarla yürütülen her türlü siyasi, askeri ve iktisadi ilişkide, 
ihtiyatlı olmayı ihmal etmemiştir. Elbette ki Rusya’nın Türklere karşı olan 
tavrı dönemin Türk mizah dergilerine yansımış; yeri geldiğinde Batı’ya karşı 
bir denge unsuru olan Ruslar, yeri geldiğinde saldırgan, yayılmacı olarak Türk 
mizahındaki yerini almıştır.

Bu çalışmada, Türkiye’de yayın yapan Karagöz, Akbaba, Zümrüdüanka, Gü-
leryüz, Ayine, Diken, Papağan’ın da içinde bulunduğu mizah dergileri temel 
kaynak olarak kullanılarak, Türkiye-Rusya ilişkileri ortaya konulacaktır. Ko-
nunun genişliği dikkate alınarak, çalışmanın zaman kapsamı, 1919 ile 1930 
yılları arası belirlenmiştir. Milli Mücadele yılları ile Türk dış politikası adına 
özellikle Lozan’dan arta kalan sorunların çözümlendiği bu zaman aralığı için-
de adı geçen dergilerin nüshaları incelenerek, bir metin ortaya konulacaktır.        

12 Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi  fevzi.cakmak@deu.edu.tr cakmakfevzi@yahoo.com.tr  İzmir-Türkiye 
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ERMENİCE BELGELERİN IŞIĞINDA ERMENİSTAN’DA 
BOLŞEVİK HAREKETLERİ, ERMENİ BOLŞEVİKLERİN 

KEMALİST TÜRKİYE’YE BAKIŞLARI VE FAALİYETLERİ

Gafar Mehdiyev ÇAKMAKLI13

Özet 

Ermeni Bolşevikler ve onların izledikleri Türkiye siyasetini Ermenice belge-
lerle araştıracağımız bu çalışmayı şartlı olarak iki bölüme ayıracağız. Birinci 
bölümde Ermenice kaynaklar ışığında Ermenistan’da Bolşevik hareketleri ve 
faaliyetleri neticesinde bu ülkede Taşnak hakimiyetinin (1918-1920) devril-
mesi ve Sovyet Ermenistan’ın kurulması (1920 Kasım) zaman diliminde Er-
meni Bolşeviklerin rolünden bahis edeceğiz. 1917 yılının Şubat ayında Rus-
ya’da yaşanan ve Çarlık otokrasisinin yıkılıp Çarlık yönetimine son verilmesi 
ve siyasi egemenliğin Geçici Hükümet’e bırakılması neticesinde Ermeni Bol-
şevikler hareketlendiler. Şubat 1917 de yönetime gelen Geçici Rus hükümeti 
henüz 9 Mayıs 1917’de “Geçici Hükümet’in Türk Ermenistan’ı Hakkındaki 
Düzenlemesi” adı ile beş kişilik Kafkasya Özel Komitesi kurmuştu. Kuru-
mun tek Ermeni üyesi M. I. Papacanyan idi, “Türk Ermenistan’ı” diye istenen 
Osmanlı arazileri – Karsın yanı sıra Erzurum, Erzincan, Muş, Van ve Bitlis 
vilayetleri, bu vilayetlerin oluşturduğu hattın doğu kısmında Rusya sınırına 
kadar uzanan bölgelerin tamamıydı. “Türk Ermenistan’ı” olarak adlandırılan 
Türk topraklarına Ermeni bir vali ataması Ermenileri memnun etmişti. Bunu 
Bolşevikler de desteklemişti. 1917 Ekim Devrimi neticesinde Rusya’da yeni 
kurulan Bolşevik hükümetinin Ermenilere yönelik takip ettiği siyaset önceki 
hakimiyetten farklı olsa da, Ermeni iddiaları ve buna destek niteliği taşıyan 
faaliyetler değişmemişti. Lenin tarafından Ermeni kökenli Stepan Şaumyan’ın 
1917 Aralık ayında Bakü’ye Olağanüstü Komiser olarak atanmasından  sonra  
Kafkasya’da  Ermeni Bolşeviklerin etkinliği daha da artmağa  başladı.  Onlar 
Bolşevik bayrağı altında bir taktik değişikliğine gittiler ve daha önce başka bir 
13  Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Edebiyat fakültesi Ermeni dili ve edebiyatı bölümü öğretim üyesi
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görüş ve partiye ait olan şahıslar Bolşevik partisine girdiler ve Kafkasya”da,  
Rusya’ya bağlı Kars vilayetinde faaliyetlerini yoğunlaştırdılar.  Ermeni Bol-
şeviklerinin de Doğu Anadolu vilayetleri ile ilgili planları vardı. Ermenistan 
arşivlerinden edindiğimiz yeni belgelerle bunları gün ışığına çıkaracağız 

İkinci bölümde Ermeni dilinde yeni ortaya çıkarılan belgeleri inceleceğiz 
ve Türk- Ermeni ilişkilerinin bilinmeyen yönlerinden bahis edeceğiz. 1920 
yılının Kasım ayında Bolşevikler Ermenistan’da hakimiyeti Taşnak hakimi-
yetinden devir alandan sonra Ermenistan SSC Halk Komiserleri Sovyeti’nin 
başkanı S. Kasyan’ın imzası ile ortaya çıkarılan belge bugün Ermenistan’da 
tartışma konusudur. S. Kasyan Türkiye ile sorunları araştırmak, yeni ilişkiler 
kurmak amacı ile 1920 9 Aralık tarihli bir dekret imzalanmış ve bu belge şim-
diye kadar gizli tutulmuştur. Sovyet Ermenistan”ı ve SSCB’nin önemli lider-
lerinden olan Anastas Mikoyan 1919 Aralık ayında Lenin’e yazdığı raporunda 
da vurgulamaktaydı ki, “bugüne kadar partimizin merkezi organları, örnek 
olarak Gürcü meselesinden, ya da diğer Kafkas milletlerinin meselesinden 
daha çok “Ermeni meselesine” önem vermiştir. Bunun nedeni Ermenilerin sa-
vaştan önceki durumları ile ilgilidir ve bu Türkiye Ermenistan”ı ile ilgili ko-
nulardan kaynaklanmıştır. Savaştan sonra oluşan durumda “Ermeni meselesi” 
ile ilgili bu politikalar temeli olmayan, yanlış ve hatta dünya devriminin ve 
emperyalizme karşı savaşın çıkarları anlamında çok zararlı olduğu ortaya çık-
tı”. Bu doğrultuda Ermenistan SSC Türkiye siyasetini dizayn etmeğe başladı. 
Ermenistan’ın Ulusal Arşivinde ortaya çıkarılan “Çok gizli” kodu ile yeni bir 
belge ise “Türk-Ermeni Savaşı zamanı Ermenistan Komünist Partisine bağlı 
parti örgütlerinin taktik hareketleri” adlanır.  (Ermenistan Ulusal Arşivleri, fon 
1022, liste 3, Dosya 275, s1) Belgede bu fikir doğrulanmaktadır ki,  Mosko-
va’dan talimat alan Ermeni Bolşevikler Türkiye ile savaş halinde olmağın, 
düşmanlık politikası yürütmenin zararlı olacağını anlamıştılar.  Örnek olarak 
sunacağımız bu belgede Ermenistan Komünist / Bolşevik/ Partisinin Merkez 
Komitesi askeri bölgeleri kapsayan tüm kuruluşlara, özellikle Kars Garnizo-
nuna bildiriyordu ki, savaşa karşı propaganda yapsınlar ve bununla ilgili aşa-
ğıdaki maddeleri içeren broşürleri yaysınlar.
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1. Türkiye eski Türkiye değil ve Ermenistan’a yönelik hiçbir saldırgan 
niyetli değildir.

2. Kemalist Türkiye Sovyet Rusya’nın müttefikidir ve emperyalizm ( 
İngiltere, Fransa, Yunanistan) aleyhinde ulusal özgürlük mücadelesi 
veriyor.

3. Ermenistan’ın Türkiye üzerinde zaferi Ortadoğu’da emperyalizmi 
güçlendirilmesi anlamına gelebilir ve böylece daha sonra Sovyetle-
rin Doğuda,  Güney Kafkasya’da devrimin zaferini tehlikeye soka-
bilir.

4. Ermeni Komünist Bolşeviklerin görevi Ermenistan yenilgisini hız-
landırmak olmalıdır, bu, Ermenistan’ın Sovyetleşmesini hızlandıra-
caktır. 

Diğer bir belge. “Pravda” gazetesinde (4 Aralık 1920) yayınlanan makalesinde  
Stalin gururla Ermenistan’ın Sovyetleşmesinden bahis ediyordu. Stalin Müs-
lümanlar arasında ve çevresindeki azınlıklar içinde sorunlarının çözüldüğünü 
açıklıyordu. Stalin’in bu makalesinde Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye ara-
sında işbirliği ve dostluk oluşturulmasından memnuniyetini ifade ediyordu: 
“Rusya müttefiki olan “Bolşevik Türkler”le birlikte Ermenileri “Ermeni Taş-
nakların” ellerinden kurtaracaktı. (Сталин И. Сочинения, М., Госкомиздат 
1954, Т.4, sayfa 413-414;)

Bu çalışmada Ermeni ve Türk Bolşeviklerin ilişkileri de yer alacaktır. Son 
zamanlar Ermenistan’da yayınlanan kitaplarda ve yayınlarda Türk Bolşevik-
lerin etkisi ile devrimin gerçekleşmesi ve Ermenilere karşı bir kıyım yapıldığı 
fikrinin de gerçeği yansıtmadığı Ermeni dilinde olan belgelerle kanıtlanacak-
tır. 

Anahtar kelimeler: Ermeni Bolşevikler, Ermenistan Komünist Partisi, Azer-
baycan, Türkiye, Güney Kafkasya, Taşnak hakimiyeti, Sovyet Rusya’sı
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BOLSHEVIK MOVEMENTS IN ARMENIA, ARMENIAN 
BOLSHEVIKS’ VIEWS ON KEMALIST TURKEY AND THEIR 

ACTIONS IN ARMENIAN DOCUMENTS 

Gafar Mehdiyev ÇAKMAKLI

Abstract

In February 1917, Tsarist government was abolished and political sovereignty 
was left to the Provisional Government and Armenian Bolsheviks were mo-
bilized. The Provisional Russian government, which came to power in Feb-
ruary 1917, established a five-member Caucasus Special Committee on May 
9, “Regulation of the Provisional Government on Turkish Armenia”. Kars, 
Erzurum, Erzincan, Muş, Van and Bitlis provinces and all the regions that 
extended to the Russian border in the eastern part of the line formed by these 
provinces, were territories of “Turkish Armenia”. Armenians were pleased to 
appoint an Armenian governor to the Turkish territory, as “Turkish Armenia”. 
The Bolsheviks also supported this. After the October Revolution of 1917, the 
newly-established Bolshevik government in Russia had different politics from 
previous against Armenia. Nevertheless supporting of Armenian claims did 
not change. After Lenin’s appointment of Armenian-born Stepan Shaumyan 
as an extraordinary commissioner in Baku in December 1917, the Armenian 
Bolsheviks’ activity began to increase more from now on in the Caucasus.

In November 1920, after the domination of the Dashnak administration in 
Armenia was taken over by Bolsheviks, Russians politics changed against 
Turkey. The document which was revealed by the signature of S. Kasyan, 
the chairman of the Soviet of the SSC People’s Commissars of Armenia, is 
the reason of the hard discussions in Armenia today. On December 9, 1920, 
S. Kasyan signed a declaration which aimed to investigate the problems with 
Turkey and establish new relations. This document has been confidential for 
many years. In December 1919, Anastas Mikoyan, one of the most important 
leaders of the Soviet Armenia and the USSR, reported to Lenin as follows: 
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“After the war these politicians regarding the “Armenian issue” turned out to 
be unreasonable, wrong and even harmful in the sense of the interests of the 
world revolution and the war against imperialism.” In this direction Armenia 
began to develop the Turkish policy. A new document with the “top secret” 
code was found in the National Archives of Armenia and this document is 
named “Tactical Movement of Party Organizations Associated with the Com-
munist Party of Armenia during the Turkish-Armenian War”. This document 
is also important in terms of understanding the cooperation of the Turkish and 
Armenian Bolsheviks. S. Vratsyan, President of “National Salvation Commit-
tee” making some remarks on the reasons of the February rebellion in 1921, 
points out that they are mainly conditioned by the wrong policy of the Bol-
shevik authorities. The policy of arrests, confiscations and persecutions by the 
Armenian Bolshevik authorities, annihilation of Armenian army and officers, 
their inefficiency to solve problems with the neighbors made the nation rebel. 
Speaking about the results of the rebellion Vratsyan emphasizes the willing-
ness of the Armenian nation to fight for its rights. In S. Vratsyan’s opinion as 
a result of the rebellion the Bolshevik persecution policy towards nation in 
Armenia was somehow moderated.

Key words: Armenian Bolsheviks, Armenian Communist Party, Azerbaijan, 
Turkey, South Caucasus, Dashnak administration, Soviet Russia
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SOVYET İHTİLALİ ÖNCESİ BATI TÜRKİSTAN’DA  
RUS –İNGİLİZ ÇELİŞKELERİ

Gönül ESEDLİ14                                                                                                                                         
      

Özet 

İhtilalden önce hem siyasi, hem de ekonomik açıdan elverişli bölge olarak 
kabul edilen Batı Türkistan (Merkezi Asya ve Kazakistan) Rusya ve İngiltere 
arasında keskin mücadele meydanına dönüşmüştü. Hem Rusya, hem de İngil-
tere Merkezi Asya ve Kazakistan’da kendileri için uygun pazarlar arıyor, sis-
tematik olarak onlarla ilişki kurmak ve onların önderlerini ele almak istiyor-
lardı. Onları nasıl kullanmayı ise çok yıllık deneyime sahip İngiliz diplomasisi 
iyi biliyordu. İngilizler İran ve Afganistan’dan kuzeyde, Tyan-Şan ve Hazar 
Denizi arasında neheng düzengahlıgda bulunan Buhara, Hive ve Kokanda 
dikkat kesildiler. Elverişli coğrafi durum, önemli ticaret obyektleri, siyasi ve 
stratejik pozisyona sahip Merkezi Asya ve Kazakistan İran, Afganistan, Çin, 
Rusya ile sınırda yerleşiyorlardı. Bu ise onların ara rol oynamasına ortam ya-
ratıyordu. Özbek toprakları  (Buhara, Hive, Kokand) üzerinden, Çin’den Av-
rupa’ya İpek yolu geçirdi. Ayrıca, Buhara, Hive, Kokand, Taşkent ve başka 
şehirler Asya ticaretinin önemli merkezleri olarak kabul ediliyorlardı.                                                                         

Zengin ve stratejik olarak önemli sayılan Merkezi Asya ve Kazakistan Rus-
ya ve İngiltere’yi celb etmeye bilmezdi. Bu dönemde Hive ve Merkezi As-
ya’nın diğer bölgeleri Rusya sanayi mallarının önemli pazar ve hammad-
de kaynağına dönüşmüştü. XX. yüzyılın başında Prikaspi Türkmenlerinin 
Rusya ile ticari ve siyasi ilişkileri güçlenmişdi. Doğu Türkistan›da (Merkezi 
Asya ve Kazakistan) Rusya pazarlar mücadelesinde kapitalist İngilteresi ile 
çakışmalı oldu. İngiltere›ye göre Buhara Kokand, Yarkend ve başka komşu 
şehirlerin pazarlarını ele geçirmekte ara rolünü oynamış olabilirdi. Rusya ile 
ticari ilişkilerini güçlendirmek isteyen Türkmen aşiretleri Heşterxana gidiyor 
14 Dr., AMEA, feyakonul@rambler.ru
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ve rus tüccarları ile ticaret yapıyorlardı. İşte bu sebeplerden de Türkmenler 
İngiltere›ye değil, Rusya›ya eğilim ediyorlardı. 

İngiliz hakim daireleri Rusya’nın tutumunu Merkezi Asya’da zayıflatmak isti-
yorlardı. İngilizler özellikle Kazak topraklarına büyük özen gösteriyor ve Ka-
zakistan’ı ucuz hammadde pazarına dönüştürmek istiyorlardı. Merkezi Asya 
ve Kazakistan’ın Rusya ve İngiltere arasında rekabet alanına dönüştürülmesi 
bölgenin durumunu daha da zorlaştırdı. Avrupa’da kapitalist üretiminin geliş-
tirilmesi ve bununla ilgili olarak satış pazarlarına, hammaddeye ihtiyacı Rus-
ya ve İngiltere’nin Türkistan’a olan ilgisinin artmasına neden oldu. 

Sovyet ihtilalinden evvel Batı Türkistan uğrunda Rusya ve İngil-
tere arasında giden çelişkiler siyasi, ekonomik alanda daha kes-
kin, kabarık seviyedeydi. Mevzuya ait rus dilli Türkistan tatkikatçıları-
nın eserlerinden istifade edilmişdir.  

Anahtar Kelimeler: Batı Türkistan, bölge, Sovyet ihtilal öncesi, rus− ingili
z, ziddiyyet.
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RUSSIAN-ENGLISH CONTRADICTIONS IN WESTERN 
TURKISTAN BEFORE THE SOVIET REVOLUTION    

                                                                                              

                   Gönül ESEDLİ

Abstract

Western Turkestan (Central Asia and Kazakhstan), which was considered as 
a region favorable both politically and economically before the revolution, 
became a sharp battleground between Russia and England. Both Russia and 
the UK were looking for suitable markets for themselves in Central Asia and 
Kazakhstan, systematically contacting them and dealing with their leaders. 
How to use them was well-known by the English diplomacy with many years 
of experience. British, Iranian and Afghanistan in the north, between the Tyan-
Shan and Caspian Sea; Buhara, Hive and Kokanda were noticed. Central 
Asian and Kazakhstan with favorable geographical situation, important trade 
obiects, political and strategic positions were located at the border with Iran, 
Afghanistan, China and Russia. This created an atmosphere in which they 
played an intermediate role. Through Uzbek territory (Buhara, Hive, Kokand), 
Silk traveled from China to Europe. In addition, Buhara, Hive, Kokand, Tash-
kent and other cities were considered important centers of Asian trade. Central 
Asia and Kazakhstan, richly and strategically important, could not come to 
terms with Russia and England. During this period, Hive and other regions of 
Central Asia were transformed into important markets and raw materials for 
industrial goods in Russia. At the beginning of XX century, the commercial 
and political relations of the Turkmen of Prikaspi with Russia strengthened. 
In East Turkestan (Central Asia and Kazakhstan) the Russian market strug-
gled with capitalist England in the struggle. According to England, Bukhara 
Kokand might have played an intermediary role in conquering the markets 
of Yarkend and other neighboring cities. The Turkmen tribes who wanted to 
strengthen their commercial relations with Russia were going to Hesterxana 
and trading with Russian traders.      
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For this reason, the Turkmen did not tend to England but Russia. The Brit-
ish judiciary wanted to weaken Russia’s position in Central Asia. The Brit-
ish especially pay great attention to Kazakh land and want to turn Kazakh-
stan into a cheap raw material market. The transformation of Central Asia and 
Kazakhstan into a competition area between Russia and Britain made the re-
gion even more difficult. The development of capitalist production in Europe 
and, in relation to it, the need for raw materials in sales markets has led to an 
increase in the interest of Russia and Britain in Turkestan. Before the Soviet 
Revolution, the contradictions between Russia and Britain in the wake of West-
ern Turkestan were sharper and more uplifted in the political and economic 
arena. It has been benefited from the works of Russian-speaking Turkestan ad-
mirers of the theme.                                                                                                                                                                

Key Words: Western Turkestan, the region, pre-Soviet Revolution, Russian- 
Rnglish Contradiction.
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EKİM 1917 İHTİLALİNDEN SONRA KAZAKİSTAN’DAKİ 
SİYASİ DURUM VE ALAŞ-ORDA HÜKÜMETİNİN 

FAALİYETLERİ

                                                                            Gülnar KARA15 

Özet

Kazakistan toprakları XVIII. Yüzyıldan itibaren Rusya’nın sömürgesindeydi 
ve 1917 İhtilalleri başladığında Çarlık Rusya’nın eyaletleri durumundaydı. 
Kazak topraklarında Orınbor Genel Valiliği, Türkistan Genel Valiliği ve Boz-
kır Valiliği olarak üç idari yapı bulunuyordu. Ekim 1917’de Geçici Hükümeti 
devirerek iktidarı ele geçiren Bolşevikler kendi rejimini ülke genelinde kabul 
ettirmek ve destek kazanmak için birtakım vaatlerde bulunmuşlardı. Onlardan 
biri de Rusya’da yaşayan tüm milletlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkın-
da sahip olduklarıydı. 2 Kasım 1917’de yayınlanan “Rusya Halklarının İnsan 
Hakları Bildirgesi”ne göre Rusya’ya bağlı tüm uluslara istedikleri takdirde 
Rusya’dan ayrılarak bağımsız devlet kurabilme hakkı veren “kendi kaderleri-
ni tayin hakkı” (self determinasyon) vaat edilmişti. Bundan yararlanarak Rus-
ya sömürgesindeki uluslar kendi bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. Ka-
zakistan da Rusya İhtilallerinden etkilenen bölgelerden biriydi. Bölgede tam 
anlamıyla bir kargaşa hâkimdi. Bir taraftan Sovyet yönetimi, diğer taraftan 
Sovyet karşıtı özerk yönetimler kurulmaya başladı. Şubat 1917 İhtilalinden 
sonra Kazak aydınları tarafından kurulan “Alaş” Partisi, 5-13 Aralık 1917’de 
Orınbor şehrinde gerçekleşen Kazakların II. Genel Kurultayında Kazak-
Kırgız Özerkliğinin ilan edilmesine karar kılarak Alaş-Orda hükümetini 
kurdu. Ancak yeni kurulan hükümet 1917-1920 yılları arasında Sovyetler ve 
Sovyet karşıtı grupların kuvvet mücadelesinin ortasında kaldı. Bu çalışmanın 
amacı, Kazakistan’da Ekim 1917’den sonra yaşanan siyasi ve toplumsal 
değişim süreçlerini Rusya ve Kazakistan arşiv materyalleri, Sovyet hükümeti 
kararnameleri, dönemin çeşitli basın materyalleri, son dönemlerdeki 
yeni araştırmalar ışığında muhtelif yönlerden incelemektir. Bu şekilde 
Kazakistan’da kurulan Alaş-Orda hükümetinin neden başarısız olduğunun 
sebeplerini ve neticelerini ortaya çıkarmayı umut ediyoruz. 

Anahtar kelimeler: 1917 Ekim İhtilali, Sovyetler, Kazakistan, Alaş Partisi, 
Alaş-Orda Hükümeti
15  Yrd. Doç. Dr., Bitlis Eren Üniversitesi , gulnarkara06@gmail.com 
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THE POLITICAL SITUATION IN KAZAKHSTAN  
AFTER THE OCTOBER 1917

REVOLUTION AND THE ACTIVITIES  
OF THE ALASH-ORDA GOVERNMENT

     Gülnar KARA

Abstract
The Territory of Kazakhstan was in Russia’s colonization since the 18th cen-
tury and when the 1917 Revolutions began, it was in the states of Tsraist Rus-
sia. There were three administrative buildings in the Kazakh territory as the 
General Governor of Orenburg, the General Governor of Turkistan and the 
General Governor of Steppe. In October 1917, the Bolsheviks who had seized 
power by overthrowing the interim government had made some promises to 
endorse and support their own regime throughout the country. One of them 
was that all nations living in Russia had the right to self determination. Ac-
cording to the “Declaration of Human Rights of the People of Russia” pub-
lished on November 2, 1917, all the nations connected to Russia were prom-
ised “self determination”, which allowed them to leave Russia and establish 
an independent state. Taking advantage of this, the nations of the Russian col-
onies began to declare their independence. Kazakhstan was one of the regions 
affected by Russian Revolutions. The region was literally in turmoil. Soviet 
administrations from one side and anti-Soviet autonomous governments from 
the other started to be established. The “Alash” party, founded by the Kazakh 
intellectuals after the February 1917 Revolution, decided Kazakh-Kyrgyz au-
tonomy is declared in the second General Conference of the Kazakhs in the 
city of Orenburg at 5-13 December, 2017 and established the Alash-Orda gov-
ernment. But the newly established government remained in the midst of the 
force struggle of Soviet and anti-Soviet groups between 1917 and 1920. The 
purpose of this study is to examine the political and social change processes in 
Kazakhstan after October 1917 from various aspects of Russian and Kazakh 
archival material, Soviet government decisions, various press materials of the 
period, and recent researches. We hope to reveal the causes and consequences 
of the failure of the Alash-Orda government established in Kazakhstan in this 
way.

Key words: October 2017 Revolution, Soviets, Kazakhstan, Alash Party, 
Alash-Orda Government
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SOVYET İHTİLALİ’NİN YUNANİSTAN’DAKİ 
YANSIMALARI: ANTİ-BOLŞEVİK RUSYA OPERASYONU VE 

VENİZELOS’UN “ZOR” KARARI, 1918-1919

Gürhan YELLİCE16*

Özet

Bu çalışma temelde iki soruya yanıt aramaktır. Birincisi Sovyet İhtilali’nin 
Yunan siyasetinde nasıl bir etki yarattığı ve ikincisi bu İhtilalin Venizelos 
Hükümeti’nin Anadolu’ya yönelik yayılmacı siyasetinin ne ölçüde etkiledi-
ğidir.  İngiltere ve Fransa, devrim sonrası Rusya’ya ortaya çıkan iç savaşı 
Bolşeviklerin kazanması halinde Lenin’in başlatmış olduğu antikapitalist 
kampanyanın genel savaş yorgunluğunun da etkisiyle tüm Avrupa’yı kapsayan 
bir devrime dönüşebileceği kaygısını taşıyordu. Bu nedenle iki ülke iç savaşta 
Çar yanlılarını desteklemek amacıyla Rusya’nın kuzeyine, Ukrayna’ya ger-
çekleştirilecek anti-Bolşevik operasyon için bölgeye askeri yardım gönderme 
kararı aldı. Bu karardan hareketle Fransa Kasım ayında söz konusu bu ha-
rekâta katkıda bulunması için Venizelos yönetimine resmi teklifte bulundu. 
Savaş sonrası dünya sınırlarının yeniden belirleneceği Paris Barış Konferan-
sı’nda Anadolu’ya yönelik planlarını hayata geçirmeye hazırlandığı sırada 
gelen bu teklif Venizelos’u oldukça zor durumda bıraktı. Venizelos, harekâta 
dâhil olunması halinde sınırlandırılması konusunda büyük bir çaba sarf edilen 
“Bolşevik Fikirlerin” Yunanistan’da etkili olabileceği kaygısı taşıyordu. An-
cak özellikle Fransa’nın Venizelos’un Anadolu’ya yönelik planlarına ilişkin 
açık tehdidi 1918 yılı sonunda Venizelos’u zorunlu olarak bir karar vermek 
durumunda bıraktı: Ya harekâta dâhil olunarak bu planların hayata geçirilme-
si konusunda İngiltere ve Fransa’nın tam desteği alınacak ya da Fransa’nın 
teklifi geri çevrilerek Komünist İdeoloji’nin Yunanistan’da etkili olma ihtima-
linin önüne geçilecek buna karşın Anadolu’ya yönelik planlar büyük bir ris-
ke atılmış olacaktı. Çalışma İngiliz Dışişleri Bakanlığı Arşivlerine (FO 371), 
16 *Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, gurhan.yellice@deu.edu.tr 
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yayınlanmış İngiliz ve Amerikan Arşiv Belgelerine, Yunan Dışişleri Bakanlığı 
Arşivine (AYE), Yunan Dili ve Edebiyatı Arşivi (ELİA), Benaki Müzesi Veni-
zelos Arşivlerine ve Yunan Basın Arşivine dayanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sovyet İhtilali, Anti-Bolşevizm, Ukrayna Harekâtı, Yu-
nanistan, Venizelos, Anadolu Harekâtı 
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THE IMPACTS OF THE SOVIET REVOLUTION IN GREECE: 
ANTI-BOLSHEVIK SOVIET OPERATION AND VENIZELOS’ 

“DIFFICULT” DECISION, 1918-1919

Gürhan YELLİCE

Abstract

This study aims to seek answers to the following two questions: How the 
Soviet Revolution influenced Greece and to what extent this Revolution af-
fected the Venizelos’ Government’s expansionist policy towards Anatolia. 
Britain and France in the event of Bolsheviks’ triumph in the Civil War were 
both worried that the anti-capitalist campaign which was initiated by Lenin 
could turn into a general revolution drifting Europe as well. For this reason 
they decided to send military forces to Ukraine, in North Russia, in order to 
support the anti-Tsarist forces. To this end, in November 1918, France made 
an official proposal to the Venizelos’ Government, to contribute to this cam-
paign. This proposal had put Venizelos, who was already preparing to apply 
his own plans for Anatolia at the Paris Peace Conference, in a very difficult 
position. He worried that “Bolshevik Ideas”, which his Government had been 
putting great effort to restrict, would gain ground in Greece. However, the 
open threat of France, related with his expansionist plans for Anatolia, forced 
him to come to a decision at the end of the year, on the following dilemma: 
To participate in the campaign and get the full support of Britain and France 
at the Peace Conference or to reject the proposal and prevent a possible Com-
munist threat, risking his personal plans for Anatolia. The study is based on 
British Foreign Ministry Archives (FO 371), published British and American 
Documents, Greek Foreign Ministry Archives (AYE), the Greek Language 
and Literature Archive (ELIA), the Venizelos Archives at Benaki Museum and 
the Greek Press Archive.

Key Words: Soviet Revolution, Anti-Bolshevism, Ukraine Campaign, 
Greece, Venizelos, Anatolian Campaign
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1917 YILIN EKİM DEVRİMİ ARİFESİNDE KUZEY 
AZERBAYCAN’DA SOSYO-POLİTİK DURUMUN TEMEL 

ÖZELLİKLERİ HAKKINDA

Hacı  HASANOV17*

Özet

Mevcut raporda, güvenilir kaynaklara dayanılarak 20. Yüzyılın başında Ekim 
devrimi arifesinde Kuzey Azerbaycan’da oluşmuş ana sosyo-ekonomik ve 
sosyo-politik süreçler ve temel sonuçları gözden geçiriliyor. 

Bu süreçlerin bir bütün olarak Kuzey Azerbaycan’daki tüm yaşam alanların-
da güçlü bir etkisi olduğu, sosyal ve politik bilincin yeni bir gelişme aşa-
masına geldiği ve bu dönemde tevekkül etmiş tüm kamu ve siyasi figürlerin 
Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin kurulması ve faaliyetinde önemli bir rol 
oynadığına dikkat çekilmiştir.

Anahtar kelimeler: Kuzey Azerbaycan, Güney Kafkaz, “Musavat”, dilekçe, 
“Açıq söz”, “Difai” 

17 * AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azerbaycanın yeni tarixi” şöbesinin müdiri, t.ü.f.d., 
dosent, hacihasanov@mail.ru, +994704406835
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REGARDING MAJOR CHARACTERISTICS OF SOCIO-
POLITICAL STATE IN NORTHERN AZERBAIJAN DURING 

THE REVOLUTION OF OCTOBER 1917

Abstract

In the current report, referencing reliable sources, major socio-economic and 
socio-political processes and the corresponding consequences that took place 
during the “October Revolution” in the beginning of the XX century in North-
ern Azerbaijan, are being discussed.

It’s been remarked that in a nutshell, these processes had huge impact on all 
aspects of Northern Azerbaijani society. Social and political mindset had step 
on to a completely new level. The new generation of social and political per-
sonalities, reaching their peak evolvement played crucial role in the settlement 
of Azerbaijan Democratic Republic.  

Key words: Northern Azerbaijan, South Caucusus, “Musavat”, Petition, 
“Achig soz”, “Difai
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DAĞISTAN VE ÇEÇENİSTAN’DA 1922-1925 AYAKLANMASI 
BAŞARISIZ KRONOLOJİSİ.

Hacı Murad DONOGO18

Özet

Mayıs 1921 yılında Kızıl Ordu ve gerilla grupları Anti-Sovyet ayaklanmanın 
bastırılması için mücadele sona erdi. Nazhmuddin Gocinskij Hasavjurtovskom 
bölgesinde, gözlemliyor, isyanın lideri ayaklanmanın yeniden düzenlemek is-
tedi. Şubat 1924 yılında, ona destek İngiltere’nin güvence verdi ve eğitim yö-
netimi için son para geçti Gocinskogo iki İngiliz istihbarat ajanı, bahse girerim.   
1924 yılının ilkbaharında OGPU operasyonel müfreze Gocinskogo bahis orta-
dan kaldırmak için işlemi başladı. 12 Mayıs, işlemin başarıyla tamamlanması 
yaklaşık 100 isyancılar “dylymskoj” Gocinskogo almaya tasfiye yakalanan. 
Batum İngiliz alınan silah sevkiyatı ve fabrikada sonra Eylül 1924’te. Nisan 
1925 yılında köylerde. Büyük İngiliz ordusuyla Williams Zumsoj Gocinsko-
go bir toplantısı yapıldı. İngilizler›den yapıldı tekrar ayaklanma desteklemek 
için bir garanti alınan.  OGPU Kuzey Kafkasya’da cepler düşmanca hiziplerin 
ortadan kaldırmak kararlı eylem için bir plan geliştirdi, ormanlık içinde yola 
Gocinskogo oldu mahalle birimleri başladı dağlık Çeçenistan yerleştirir. 5 
Eylül, Özel Tim Gocinskogo ve yoldaşları bazıları tutuklandı. 15 Ekim 1925 
ölüm cezası için Gocinskogo mahkeme mahkum. Gocinskogo yenilgi 11-th 
Kızıl Ordu sökümleri OGPU bölümler krasnopartizanskih ve bugüne kadar 
yapılmış kazançlar birleştirmek için Sovyet yetkilileri sürekli iş sayesinde 
parçalarını tarafından büyük ölçüde gerçekleştirildiği.

18  Prof. Dr., Dağıstan Devlet Üniversitesi , donogo@yandex.ru / Dağıstan 
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ХРОНОЛОГИЯ  НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ  ВОССТАНИЯ В 
ДАГЕСТАНЕ

И ЧЕЧНЕ В 1922-1925 ГГ.

ДОНОГО Хаджи Мурад

Ключевые слова: Гоцинский, восстание, Дагестан, Чечня, Северный 
Кавказ, повстанцы 

Anahtar kelimeler: Gocinski, isyan, Dağıstan, Çeçenistan’da, Kuzey 
Kafkasya, isyancılar

Key words: Gocinski, rebellion, Dagestan, Chechnya, North Caucasus, the 
rebels

Резюме

В мае 1921 г. закончились боевые действия частей Красной армии 
и партизанских отрядов по подавлению антисоветского восстания. 
Предводитель восстания Нажмуддин Гоцинский, скрываясь в 
Хасавюртовском округе, прилагал усилия, чтобы вновь организовать 
восстание. В феврале 1924 г. в ставку Гоцинского прибыли два агента 
английской разведки, которые заверили его в поддержке со стороны 
Англии и передали последнему деньги для подготовки организации 
борьбы.  Весной 1924 г. оперативный отряд ОГПУ начал операцию по 
ликвидации ставки Гоцинского. 12 мая операция была успешно завершена 
ликвидацией «дылымской» базы Гоцинского с взятием в плен около 100 
повстанцев. В сентябре 1924 г. через Батуми от англичан поступила партия 
оружия и мануфактура. В апреле 1925 г. в сел. Зумсой состоялась встреча 
Гоцинского с майором английской армии Вильямсом. От англичан вновь 
была получена гарантия на поддержку восстания.  ОГПУ на Северном 
Кавказе разработало план решительных действий по ликвидации очагов 
враждебных группировок, началось окружение отрядов Гоцинского, 
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которые стали отходить в лесистые места горной Чечни. 5 сентября 
специальная оперативная группа арестовала Гоцинского и некоторых его 
сподвижников. 15 октября 1925 г. суд приговорил Гоцинского к высшей 
мере наказания – расстрелу.

Разгром Гоцинского в значительной степени был осуществлен силами 
отдельных частей 11-ой Красной армии, краснопартизанских отрядов, 
отделами ОГПУ, а также благодаря планомерной работе советскими 
органами по закреплению достигнутых успехов. 
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THE NEW YORK TIMES GAZETESİNE GÖRE 
ERMENİSTAN’DA SOVYETLEŞME SÜRECİ VE AMERİKAN 
KAMUOYUNUN BU SÜREÇTEKİ TUTUMLARI (1920-1921)

Hasan DEMİRCİ19*

Özet

Bu çalışmada, 28-29 Kasım 1920’de fiili, 2-3 Aralık 1920’de hukuki olarak 
gerçekleşen Ermenistan’da Sovyet hükümetinin kuruluşu hadisesinin ve bu 
hadise sürecinde yaşanan gelişmelerin, Amerika Birleşik Devletleri’nin en 
önemli yayın organı The New York Times Gazetesi’ndeki yankıları ve gazete-
nin bu süreçteki tutumu ele alınmaktadır. Çalışma bu hadiseyi ele aldığı gibi 
The New York Times ekseninde Amerikan kamuoyunun bu hadiseye karşı 
tutumunu yansıtması açısından son derece önemlidir. I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra özellikle Ermenistan’ın bir manda yönetimi olarak ABD’ye verilmek 
istendiği bir dönemde Ermenistan’da yönetimin bütünüyle Sovyet Rusya’ya 
geçmesi, ABD’nin de dikkati çeken bir konu olmuştur. Bu sebeple The New 
York Times, 1920 yılının ilk aylarından 1921 yılının ilk aylarına değin geliş-
meleri dikkatlice takip etmiş ve gazete sütunlarında Ermenistan’ın Sovyet-
leşmesi olayına ve bu süreçteki gelişmelere geniş bir yer ayırmıştır. Çalış-
mada, The New York Times Gazetesi’nde Ermenistan’daki Sovyet devrimi 
ve Sovyet iktidarının kuruluşu neden genişçe yer buldu? Gazete bu konuyla 
ilgili hangi haberlere yer verdi? Bu haberlerde Ermenistan’ın Sovyetleşmesi 
ile ilgili nasıl bir tutum sergilendi? Gazete Ermenistan’daki bu Sovyet dev-
rimini ABD çıkarları açısından nasıl karşıladı? gibi sorulara yanıt aranmaya 
çalışılmıştır. Sorulara yanıt aranırken şu yöntem izlenmiştir: Öncelikli olarak 
giriş bölümünde I. Dünya Savaşı’ndan 1920 yılına kadar olan süreçte Ermeni 
sorunu ve Batılı devletlerin bu soruna bakışı kısaca ele alınmış ve ardından 
Ermenistan’da Sovyet idaresinin nasıl kurulduğu hakkında bilgiler verilmiştir. 
Bu giriş bölümünden sonra çalışma üç ana bölüm etrafında toplanmıştır. İlk 
19 *Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim 

Dalı, hasan.demirci.1315@gmail.com. 
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bölümde Ermenistan’da Sovyet idaresinin kurulması süreci gazete yazıların-
dan takip edilmiştir. Bu bölümde bu olayın gazeteye nasıl yansıdığı verilmiş-
tir. Bundan sonra ikinci bölümde Ermenistan’da Sovyet idaresinin kurulması 
ve sonrasındaki gelişmelerin gazeteye nasıl yansıdığı incelenmiştir. Üçüncü 
bölümde ise gazetenin sürece bakışı ve tutumu irdelenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: The New York Times, Ermenistan, Sovyetleşme, ABD, 
Türk-Sovyet.
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THE SOVIETIZATION PROCESS OF ARMENIA BASED ON 
THE NEW YORK TIMES AND ATTITUDES OF AMERICAN 

PUBLIC OPINION IN THIS PROCESS (1920-1921)

Hasan DEMİRCİ

Abstract 

This study covers the repercussion of the de facto establishment of the So-
viet government in Armenia on 28-29 November 1920 and de jure on 2-3 
December 1920 and the developments that occured during this event in The 
New York Times, one of the prominent newspapers of the USA, and its atti-
tude during the process. As the work studies this event, it is quite significant 
in, regarding The New York Times news, reflecting the position of American 
public opinion on the issue. The transfer of the government to Soviet Russia in 
Armenia after World War I, especially at a time when the USA was planning 
to mandate Armenia, became an attention-grabbing issue in the USA. There-
fore, The New York Times attentively followed the entire developments from 
early months of 1920 to early months of 1921, its columns extensively gave 
place to the event of Armenia’s Sovietization and the process of this event. In 
this study, answers are tried to be given to such questions as the following: 
Why did the Armenia’s Sovietization find a place in the New York Times? 
What news did the newspaper include with regard to this subject? What kind 
of attitude did the newspaper have as to Armenia’s Sovietization? How did 
the New York Times react to the Soviet Revolution in Armenia in terms of 
American interests? To answer the questions, the following methods are used: 
Firstly, in introducion, the Armenian Question from World War I to 1920 and 
Western Powers’ overlook to this question are shortly examined, and how the 
Soviet government was established in Armenia is told. After the introduction, 
this study consists of three main chapters. In the first chapter, the process of 
Armenia’s Sovietization is studied accoring to news texts. How the issue was 
presented by the newspaper is explained in this part. After that, in the second 
chapter this study examines how the establishment of Soviet Administration 
in Armenia and successive developments were reflected in the newspaper. In 
the third chapter the impressions and approach of the newspaper as to the 
process are studied.

Key words: The New York Times, Armenia, Sovietization, USA, Turkish-So-
viet.
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THE IMPACT OF THE BOLSHEVIK REVOLUTION 1917 IN 
INTERNATIONAL POLITICS: ITS INFLUENCE IN BRITISH 
APPEASEMENT POLICY TOWARD GERMANY 1919-1922 AS 

PARADIGM

Haider Sh. ALSULTANİ20

Abstract

The influence of the Bolshevik Revolution in Russia in 1917, quickly appeared 
in Germany, this was clear in the Spartacus League coup against the Berlin 
government (March 1919). After the coup failure, the German Communists, 
influenced by the Russian Communist experiment, continued to exercise their 
feverish activities to simulate the Soviet experience, taking advantage of the 
crises and political conditions that beset the Weimar Republic (1919-1933), 
especially in the regions and cities that witnessed political unrest resulting 
from the plight of Germany’s defeat in World War I and the terms of the Treaty 
of Versailles signed with it on June 28, 1919, in the forefront of France in the 
confusion of the political situation in the cities of the Rhine and the cities of 
the province of Ruhr and others.

The attempts by the German Communists to seize power and declare a Soviet 
republic in Germany were a serious concern for the British government, which 
feared the attempts to reproduce the experience of the Bolsheviks in Germany, 
or a rapprochement between Germany and Russia. Therefore, the government 
of David Lloyd George sought all means available to impede such a devel-
opment. The adoption of the appeasement policy was one of the diplomatic 
means to deal with Germany in flexibly and push it far from the influence of 
Soviet sphere, and even help Germany to rebuild itself to prevent the spread 
of communism in Europe.

Germany sought to exploit the rapprochement with the Soviets for diplomatic 
maneuver in order to alleviate the Versailles clauses, and to put pressure on the 
British to be more responsive to the solution of the reparations problem. The 
signing of the Rapallo Treaty (1922) between the Soviets and the Germans 
served those objectives of the German government to solve this problem.
20  Yrd. Doç. Dr., Almustansiriyah UniversityCollege of Education/History Department  
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STEREOTYPES IN THE PERIODIZATION OF THE RUSSIAN 
REVOLUTION

TURITSYN, I.V.21

In the article the problem of periodization of the Great Russian Revolution of 
the XX century was researched. It is noted that the periodization, established 
in Soviet historiography, for a number of reasons, acquired a rather awkward 
appearance. The February and October overturns, as components of the Great 
Revolution, gained self-sufficient value, turning into special, independent rev-
olutions - February and October. At that, completely ignored a well-known, 
“textbook” examples of revolutions that were of world-historical importance 
(The Netherlands Revolution of 1555-1648, the English bourgeois revolution 
of 1640-1660, the Great French Revolution of 1789-1794), and even their 
own Marxist (“Soviet”) definition of revolution, as a whole epoch of radical 
break-up of the foundations of the political, economic and social system. In 
the post-Soviet Russia, on the whole, the classical scheme was reconstructed, 
in which the revolution represents an epoch involving separate overturns and 
civil war. This point of view has become predominant. However, at that, de 
facto, a mechanical unification of the various stages of the revolution without 
a deep understanding of its general logic, essence, and the fundamental con-
tent of the revolutionary epoch. 

In the article substantiates the conclusion about the necessary to attribute the 
completion of revolutionary events to 1927. Turning to the spheres of internal 
political conflict, to major socio-political and economic campaigns, compre-
hending the character of the country’s foreign policy positioning and deter-
mining the main doctrinal foreign policy guidelines, the author holds the idea 
that 1927 marked a milestone that meant a transition to a qualitatively new 
stage of the country’s development. In particular, this year had a turning point 
in the legal regulation of the issues of combating anti-state crimes. Exactly 
21 Prof. Dr., History, Economics and Law Research Institute , info@helri.com  Moscow/ Rusya.
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in 1927 - soon after the adoption of the Criminal Code of RSFSR of 1926, 
“following” to it, suddenly was adopted the Statute on State Crimes of 1927, 
the norms of which significantly changed the order of legal regulation of the 
sphere of activity perceived as anti-state. At the same time, after fairly “liber-
al” Criminal Code of 1926, they significantly expanded the list of state crimes, 
significantly increased the repressive component of the criminal prosecution 
of unauthorized (especially anti-Soviet, anti-party) political activity.

As a result, substantiated the conclusion that the most expedient approach to 
the periodization of the Great Russian Revolution of the last century is, first 
of all, the establishment of a new chronological framework of the revolution 
- 1917-1927. In this epoch-making event stand out the stages associated with 
the February and October overturns of 1917, the Civil War of 1920-1922, the 
small civil war of 1920-1922 and the NEP of 1922-1927.
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СТЕРЕОТИПЫ В ПЕРИОДИЗАЦИИ РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

Игорь ТУРИЦЫН

Ключевые слова: Великая Октябрьская социалистическая революция, 
проблема периодизации, революция, переворот, гражданская война.

Key words: Great October Socialist Revolution, the problem of periodization, 
revolution, overturn, civil war.

В статье исследуется проблема периодизации Великой российской 
революции XX столетия. Отмечено, что утвердившаяся в советской 
историографии периодизация, в силу ряда причин, приобрела 
довольно неуклюжий вид. Февральский и октябрьский перевороты, 
как составные части Великой революции, получили самодавлеющее 
значение, превратившись в особые, самостоятельные революции – 
Февральскую и Октябрьскую. При этом совершенно игнорировались и 
широко известные, «хрестоматийные» примеры революций, имевших 
всемирно-историческое значение (Нидерландская революция 1555-
1648 гг.; Английская буржуазная революция 1640-1660 гг., Великая 
Французская революция 1789-1794 гг.), и даже собственное марксистское 
(«советское») определение революции, как целой эпохи коренной 
ломки основ политического, экономического и социального строя. 
В постсоветской России, в целом, была восстановлена классическая 
схема, в которой революция представляет собой эпоху, включающую 
отдельные перевороты и гражданскую войну. Эта точка зрения стала 
преобладающей. Однако при этом фактически произошло механическое 
объединение различных этапов революции без глубокого осмысления ее 
общей логики, сущности, фундаментального содержания революционной 
эпохи. 
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В статье обоснован вывод о необходимости относить завершение 
революционных событий к 1927 году. Обращаясь к сферам 
внутриполитической конфликтности, к крупным социально-
политическим и экономическим кампаниям, осмысливая характер 
внешнеполитического позиционирования страны и определения основных 
доктринальных внешнеполитических установок, автор проводит мысль о 
том, что 1927 год знаменовал собой принципиальный рубеж, означавший 
переход к качественно новому этапу развития страны. В частности, 
переломное значение этот год имел и в плане правового регулирования 
вопросов борьбы с антигосударственными преступлениями. Именно в 
1927 г. - вскоре после принятия УК РСФСР 1926 года, «вдогонку» ему, 
вдруг было принято Положение о преступлениях государственных 
1927 года, нормы которого существенным образом изменили порядок 
правового регулирования сферы активности, воспринимавшейся как 
антигосударственная. При этом после довольно «либерального» УК 
1926 года, они существенно расширили перечень государственных 
преступлений, значительно усилили репрессивную составляющую 
уголовно-правового преследования несанкционированной (тем более, 
антисоветской, антипартийной) политической активности.

В итоге, обоснован вывод о том, что наиболее целесообразным 
подходом к периодизации Великой российской революции прошлого 
столетия является, прежде всего, установление новых хронологических 
рамок революции - 1917-1927 гг. В рамках данного эпохального 
события выделяются этапы, связанные с Февральским и Октябрьским 
переворотами 1917 года, Гражданской войной 1920-1922 г., малой 
гражданской войной 1920-1922 гг. и нэпом 1922-1927 гг.
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XX. YÜZYILIN 20-30’LU YILLARINDA AZERBAYCAN 
SSC’NİN PARTİ-DEVLET HAKİMİYETİ KURULUŞLARINDA 

PERSONEL MİLLİLEŞTİRME POLİTİKASI

İlgar NİFTALİYEV22

Özet

Nisan 1923 yılında XII. parti kurultayında ve aynı yılın Haziran’ında Mosko-
va’da düzenlenen milli cumhuriyetlerin ve vilayetlerin sorumlu görevlilerinin 
IV. toplantısında kabul edilmiş kararnamelere Sovyet milli politikasının ma-
hiyeti program şeklinde yansımıştır. Bu politika daha sonra resmi belgeler-
de millileştirme veya yerelleştirme (lokallaştırma) adı almıştı. Tetkik edilen 
dönemde Azerbaycan’da parti-devlet hakimiyeti kuruluşlarında uygulanan 
personel yerelleştirme politikası birtakım özgün özelliklere sahipti. Şöyle ki, 
Cumhuriyetin yüksek yönetimlerinin kurumsal biçimi ve yapısı Azerbaycan 
SSC Anayasası ile ayarlandığı takdirde, onların terkibi Azerbaycan Komünist 
Partisi Merkezi Komitesi tarafından tespit ediliyordu. Onun aldığı kararlar 
sadece yerel parti kuruluşları tarafından değil, aynı zamanda yasal ve yürüt-
me organları tarafından zorunlu icra olunmalı idi. Millileştirme politikasının 
ilk yıllarında iktidar kuruluşlara yerel personellerin atanması sırasında iki te-
mel şart izlenilmekteydi - siyasi sadakat ve sosyal köken. Ayrıca yerelleştir-
me mekanik ve işlevsel yöntemlerle yapılırdı. Eğer birinci yöntemde miktar 
göstergeleri önemli idise, ikincide daha çok personelin profesyonelliği tercih 
ediliyordu. XX. yüzyılın 20-30’lu yıllarında Azerbaycanlılar esasen ülkenin 
köy halkını oluşturduğu için, onlar arasında bilgisizliğin sayısı üstünlük teş-
kil ediyordu. Milli proletarya esasen Bakü’de toplanmıştı, fakat sayıca ve 
siyasi açıdan daha etkin olan Ruslar ve Ermenilerden geri kalıyordu. Eko-
nomisinin modernizasyonu koşullarında Bolşevik hakimiyeti etkin reformlar 
yoluyla özellikle eğitim alanında durumu değiştirmeye çalışıyordu. Artık yer-
lilerin hakimiyetin yönetim seviyelerinin basamaklarında ileri çekilmesinde 
22  Doç. Dr., Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, ilg4352@yandex.ru 
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profesyonellik ve eğitim düzeyi esas önem teşkil ediyordu. Bu anlamda parti 
üyesi diplomlu uzmanın görev basamağında ileri çekilmesine daha çok im-
kanı vardı. Buna rağmen iktidar parti kapsamında sosyal gruplar arasında 
geleneksel bölgünü tutmaya çalışarak, proleter kökenli personelin ileri çekil-
mesine tercih ediliyordu. Genel olarak Azerbaycan’da Sovyet hakimiyetinin 
ilk yıllarından farklı olarak 20’li yılların sonu 30’lu yılların başlarında ger-
çekleştirilen gerçek anlamda devrimci reformlar sonucunda parti-devlet aygı-
tının yerlileştirmesi ve milli kadroların hazırlanması yönünde büyük çalışma-
lar yapılmıştı. Sonuçta XX. yüzyılın 30’lu yıllarının sonlarında Azerbaycan 
SSC’nin iktidar yapılarının çeşitli basamaklarında Azerbaycanlıların sayısının 
toplam ağırlığı hayli artmıştır.
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KAFKASYA VE TÜRKİSTAN’DA SOVYETLERİN YAYILMA 
POLİTİKALARI VE YAŞANAN GELİŞMELER

İlyas TOPÇU23*

Özet 

1917 yılındaki Şubat ve Ekim İhtilâlleri görünüşte Çarlık idaresine son vermiş 
olsalar da, gerçekte dağılma sürecine girmiş olan Rus İmparatorluğu’nun ye-
niden toparlanmasını sağladılar. Baskı şekil değiştirerek devam etti ve aslında 
Komünist devrimin ardından milliyet ve inançlar üzerindeki baskılar arttı. İlk 
başlarda dağılmakta olan Çarlık sömürge topraklarını tekrar bir arada tutma 
kaygısı ağır bastığından, Rus olmayan milletler üzerinde fazla bir baskı uy-
gulanmadı. Asıl baskılar 1925 ile 1953 arasındaki Stalin döneminde yaşandı. 

Kafkasya ve Türkistan’da yaşayan Türk ve Müslüman halklar SSCB sınırları 
içerisinde yaşayan diğer milletlerden daha sert bir şekilde etnik bölünme, ta-
rihi ve kültürel değerlerin yıkılması, komünizm ve ateizm propagandası gibi, 
kültür, ekonomi ve din alanlarında baskılarla karşı karşıya kaldılar. Bunlara 
ilave olarak, Ruslar dışındaki diğer halkların ulus duygularını yok etmek ve 
Ruslaştırma politikasının bir uzantısı olarak tehcir ve nüfus mübadelesi yo-
luna gidildi. Hiçbir gerekçe gösterilmeden binlerce Türk yurtlarından zorla 
aldırıp gayriinsanî yollarla Sovyet Rusya sınırları içerisinde değişik toprakla-
ra sürüldüler. Özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki sürgünler esnasında 
Sovyet yetkililerinin acımasız ve zalimane uygulamaları nedeniyle başta Kaf-
kaslarda yaşayan Türkler yurtlarından ve canlarından oldular. Bu çalışmada 
1917 devriminin ardından Stalin döneminin sonuna kadar SSCB sınırları içe-
risinde yaşayan Türklerin maruz kaldığı baskı ve uygulamalar ana hatlarıyla 
ele alınacaktır.

23 * Yrd. Doç. Dr. Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 
ilyastopcu@hotmail.com
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THE SOVIET EXPANSION POLICIES AND DEVELOPMENTS 
IN THE CAUCASUS AND TURKESTAN

İlyas TOPÇU
Abstract

Although the February and October Revolutions of 1917 apparently ended the 
administration of Tsarist Russia, in fact they saved the Russian Empire, which 
had actually entered the process of disintegration, to regroup. The pressures 
continued to change, and in fact after the Communist revolution the pressures 
on nationalities and faiths increased. Since there was an initial concern over 
the collapse of the colonial lands of Tsarism, there was not more pressure on 
non-Russian nations. The actual pressures lived during the Stalin period from 
1925 to 1953.

The Turks and Muslim peoples living in the Caucasus and Turkestan have 
faced tougher pressures in the fields of culture, economy and religion, such 
as ethnic division, destruction of historical and cultural values, propaganda of 
communism and atheism than other nations living within the borders of the 
USSR. In addition to these, other peoples of the Russians went to the destruc-
tion of the nation’s emotions and to the relocation and population exchange as 
an extension of the Russification policy. Without any justification, they were 
forced from thousands of Turkish dwellers and were driven to different lands 
in the territory of Soviet Russia by inhuman means. Especially during exile 
during the Second World War, Turks living in the Caucasus mainly because of 
the ruthless and cruel practices of the Soviet authorities were killed by their 
homeland and their souls. In this study, the pressures and practices of the 
Turks living within the borders of the USSR will be discussed with the main 
lines until the end of the Stalin era following the 1917 revolution.
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1917 BOLSHEVIK REVOLUTION IN RUSSIA AND ITS 
INFLUENCE ON IRAQ

İnaam MAHDI ALI 24                                                                                  

When the socialist revolution in Russia took place in November 1917 under 
the leadership of Lenin, the revolution drew the attention of the Arabs because 
its aim was to stand up to the tyranny exercised by colonial powers, especial-
ly France and Britain, which were determined to implement the Sykes-Picot 
Agreement signed in May 1916.                                                                                                                                     

The news of the revolution reached the Arab countries, including Iraq, which 
was informed by the revolution by Iranian visitors and students studying 
abroad as well as some Russian Muslims who left their country after the rev-
olution and settled in Iraq as well as the prisoners of the Ottoman army who 
fought in Russia.                              

Don’t forget the number of Iraqi Kurds who live in the northern region of 
Iraq and were serving officers and soldiers in the Ottoman army and signed 
prisoners but the Russians have returned to the country and they promote the 
Bolshevik revolution and so they were called the “Bolsheviks”.                                                                                                 

The local Iraqi newspapers did not abandon the news of the Bolshevik rev-
olution in Russia and its policies, especially the newspapers supporting the 
British occupation, which wrote about the danger of the Bolsheviks. These 
newspapers tried to provoke conservative Iraqi society to Bolshevism. But 
the Independence newspaper, which was issued in Najaf during the revolution 
of the twentieth in Iraq fascinated by the Bolshevik revolution as well as the 
Euphrates newspaper, which hinted at the possibility of taking advantage of 
the Bolshevik revolution and help them to get rid of the British occupation.

24  Prof .Dr., college of Arts /University of Baghdad                                                                                                                                                                                 
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RUSYA’DA 1917 ŞUBAT VE EKİM DEVRİMİ VE SOYLU 
KIRIM TATARLARININ KIRIM’DAKİ TİYATRO HAREKETİ 

ФЕВРАЛЬСКАЯ И ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 
Г. В РОССИИ И ДВОРЯНСКОЕ КРЫМСКОТАТАРСКОЕ 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В КРЫМУ

Doç. Dr. İsmet ZAATOV

В статье на фактологическом материале рассматривается история 
формирования крымскотатарского национального драматического 
театра в годы Февральской и Октябрьской революции 1917 г. в России и 
Крыму, а также роль в этом процессе представителей крымскотатарского 
дворянства.
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ISLAM IN DAGESTAN AND IN THE NORTH CAUCASUS 
DURING THE SOVIET AND POST-SOVIET PERIODS  

(1917-2000)

ИСЛАМ В ДАГЕСТАНЕ И НА СВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 
СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ 

(1917-2000-е гг.)

Kamil ALİYEV 25

Abstract

This article is devoted to the problem of relationships between the Bolshevik 
authorities and Islam in the Soviet and post-Soviet periods (on the example 
of state-confessional relations in Dagestan and the North Caucasus in 1917 
and early 2000. The author reveals several stages in the history of Islam in 
the region, analyzes the peculiarities of the policy of the authorities in relation 
to Islam and Muslims and the religious situation itself that took shape at this 
or that period. In and after the establishment of the authorities of the Sovi-
ets in Dagestan and in the North Caucasus in 1917-1921, the first period of 
state-confessional relations started with the peaceful coexistence of Islam and 
the Bolshevism that came to power, figuratively speaking, with their union, 
the “Union of the Star and the Crescent.” 

However, the alliance of the Soviet government with Islam did not last long. 
In the 1929-30s, the anti-religious (anti-Islamic) terror in the North Caucasus 
and Dagestan was even stronger, reaching its highest peak by 1937. According 
to various estimates, during the years of Stalinist terror, the Islamic spiritual 
elite - about 30,000 and 50,000 people were killed, both in the whole country 
and in Daghestan and the North Caucasus. 

25 Dağıstan Devlet Üniversitesi, guner47@mail.ru Д. ф.и., главный редактор ГБУ «Республиканская 
общественно-политическая газета» Ёлдаш», председатель Кумыкского республиканского 
общества науки и культуры, guner47@mail.ru; alievkms@ gmail.com; Mob:+ 7989 488 63 06 
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There came the era of militant atheism and the decline of religious culture, 
which with small periods of “thaw” continued from the 1920s until almost the 
end of the 1980s. The completely new (“post-Soviet”) stage began with the 
collapse of the Soviet Union, covering the 1990s and the 2000s, characterized 
by the politicization of Islam, the emergence of Islamic sociopolitical asso-
ciations, including religious extremist ones, the use of the “Islamic factor” 
by regional mafia-clan groupings in the struggle for political domination and 
power.

Anahtar Kelimeler:  Kuzey Kafkasya, Dağıstan, Sovyet otoriteleri, İslam, 
baskı ve zulüm, Sovyet sonrası İslam, “İslami canlanma”, siyasallaşma ve 
İslam’ın radikalleşmesi.

Key Words: North Caucasus, Daghestan, Soviet Authorities, Islam, Repres-
sion and Persecution, post-Soviet Islam, “Islamic Revival”, Politicization and 
Radicalization of Islam
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MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ TÜRK DÜŞÜNÜNDE 
BOLŞEVİZM

Mahmut BOLAT26*

Özet

I. Dünya Savaşı sonlarında gerçekleşen devrimle Rusya’da oluşturulan Bolşe-
vik yönetim ve kendine dayatılan şartları kabul etmeyen ve tam bağımsız bir 
devlet yaratmak amacıyla mücadeleye girişen Türkiye Batı’nın temel hedefi 
haline gelmişlerdir. Ortak tehdide karşı bir işbirliğine giden iki ülke, Batıya is-
tediklerini kabul ettirme ve üzerlerine olan baskısını ortadan kaldırma nokta-
sında yapacakları ittifakı Batıya karşı bir tehdit unsuru olarak kullanmışlardır.

Bu süreçte Türkiye’de, Bolşevik rejimi yoğun olarak tartışılmış, kimileri bu 
rejimin Türkiye’de ihdas edilmesi gerektiğini ve kimileri de bu sistemden ke-
sinlikle uzak durulması gerektiği şeklinde tutum sergilemişlerdir.

Bu doğrultuda, bu bildiride genel itibarıyla, Türk entelektüel çevresinde olu-
şan Bolşevizm yanlısı ve karşıtı tutumlar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bolşevizm, Türkiye, Sovyet Rusya

26 * Yrd. Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, bolatmahmut@gmail.com
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100 YEARS AFTER THE OCTOBER REVOLUTION: LEGAL 
UNCERTAINTY AND ALTERNATIVE OF THE WAY OF 

DEVELOPMENT OF THE NATIONAL LEGAL SYSTEMS OF 
THE POST-SOVIET STATES.

Marietta SHAPSUGOVA27

100 ЛЕТ ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: 
ПРАВОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ВЫБОР ПУТИ 
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ

Мариетта ШАПСУГОВА

Abstract

Uncertainty is a fundamental factor in human life. It is an expression of the 
connection between phenomena, their constant transition into each other and 
the absence of the identity of changing phenomena with themselves. Uncer-
tainty is also a risk factor; it cannot be completely eliminated. It appears itself 
in the sphere of law in the form of legal uncertainty. The October Revolution 
led to legal uncertainty for the states in which Soviet power was established. 
The desire for legal certainty gave birth to its own legal system - the system 
of Soviet law. The legal heritage of the USSR has a significant influence on 
the choice of the way of development of the legal systems of the countries of 
the post-Soviet space, but in the region, there are multi-directional vectors of 
development and competition of legal systems - Anglo-American, European, 
Muslim, national and customary law, international law. Legal uncertainty in 
27  Prof. Dr., Russian Presidential Academy,  shapsugov@yandex.ru  
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the countries of the post-Soviet space is overcome through national-legal and 
international legal instruments. Acts of international and international private 
law, the creation of international intergovernmental and non-governmental 
organizations play a special role in overcoming legal uncertainty. Harmoni-
zation of national legal systems is also a way of overcoming legal uncertainty 
in legal relations between states in the post-Soviet space. Legal uncertainty 
is a factor of preserving the national identity of law with an ever-increasing 
international legal exchange.

Ключевые слова: правовая неопределенность, постсоветские государства, 
правовые системы.

Key words: Legal Uncertainty, post-Soviet States, Legal Systems
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ON THE ROLE OF BATYRBEK ABUKOV IN THE STATUTE 
OF THE SOVIET AUTHORITIES IN IRAN

Murat DYSHEKOV28

Abstract

The revolution of 1917 in Russia seriously affected the development of many 
countries in Europe and Asia. The example of Bolshevik Russia, contributed 
to the strengthening of the revolutionary process in Europe and the proclama-
tion of the Soviet system in a number of states. However, by 1920 Bremen, 
Bavarian, Hungarian, Slovak Soviet Republics ceased to exist, and realization 
of the idea of world revolution in Europe failed. In these circumstances, the 
leaders of Soviet Russia turned their attention to Asia. It was tasked to activate 
the revolutionary movement and help establish Soviet regimes in Azerbaijan, 
Armenia, Georgia, Turkey, Afghanistan, Persia, Khorezm, Bukhara, and Mon-
golia. Under the guise of the return of the Russian fleet assigned by Denikin to 
the port of Anzali, on May 18, 1920, the port was seized. Following this, with 
the support of the Jangalis, Mr. Rasht was taken and the creation of the Gilan 
Soviet Socialist Republic was announced. Attempts to engage in the revolu-
tionary process other provinces of Persia, as well as to take over Tehran failed. 
After the conclusion of the Anglo-Soviet and Soviet-Iranian treaties in 1921, 
the Gilan Soviet Socialist Republic was doomed and fell. A significant role in 
the revolutionary events of Persia was played by a young Communist Batyr-
bek Lukmanovich Abukov. Coming from a well-known and wealthy family 
of Kabardian (Abazin) nobles, B. Abukov joined the Bolshevik Party in 1918 
and was on their side in the Civil War. As a military commissar of all the land-
ing forces he participated in the capture of Baku. In May 1920, as a military 
commissar of the expeditionary corps, he participated in the seizure of the 

28 Teori ve Devlet ve Hukuk Tarihi Bölümü Başkanı, Kabardey-Balkarian Eyalet Üniversitesi, Kh.M. 
Berbekov. Dugur1@mail.ru; Mob.: +79280842184
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port of Anzali. After the proclamation of the Gilan Soviet Socialist Republic, 
B. Abukov takes Persian citizenship and enters the Revolutionary Military 
Council of Persia. At the same time B. Abukov was appointed representative 
of the Caucasian bureau of the Central Committee of the Russian Communist 
Party of Bolsheviks in Persia. B. Abukov is rightly considered the creator of 
the Persian Red Army. 

The conflict that erupted between the radical members of the Iranian Com-
munist Party and the leader of the Jangalis Kuchik-khan led to the fact that in 
October 1920, B. Abukov was recalled to Moscow.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ БАТЫРБЕКА АБУКОВА В 
УСТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ИРАНЕ

Murat DYSHEKOV

Ключевые слова: Иран, восстание, советская власть, Красная армия, 
Абуков.

Anahtar kelimeler: İran, ayaklanma, Sovyet iktidarı, Kızıl Ordu, Abukov.

Keyword:  Iran, the Insurrection, the Soviet Government, the Red Army, 
Abukov.

Аннотация

Революция в России, произошедшая в 1917 году, серьезным образом 
повлияла на развитие многих государств Европы и Азии. Пример 
большевистской России, способствовал усилению революционного 
процесса в Европе и провозглашению советского строя в ряде государств. 
Вместе с тем, к 1920 году Бременская, Баварская, Венгерская, Словацкая 
советские республики перестают существовать, и реализация идеи 
мировой революции в Европе окончилось неудачей. В этих условиях 
руководители советской России, все чаще обращают свое внимание 
на Азию. Ставится задача активизировать революционное движение 
и содействовать установлению советских режимов в Азербайджане, 
Армении, Грузии, Турции, Афганистане, Персии, Хорезме, Бухаре, 
Монголии. Под видом возврата российского флота отведенного 
деникинцами в порт Энзели, 18 мая 1920 года был осуществлен десант и 
захват этого порта. Вслед за этим, при поддержке дженгелийцев был взят 
г. Решт и объявлено о создании Гилянской Советской Социалистической 
Республики. Попытки вовлечь в революционный процесс другие 
провинции Персии, равно как и завладеть Тегераном не увенчались 
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успехом. После заключения в 1921 году англо-советского и советско-
иранского договоров Гилянская Советская Социалистическая Республика 
была обречена и пала. 

Значительную роль в революционных событиях Персии играл молодой 
коммунист Батырбек Лукманович Абуков. Выходец из известной 
и состоятельной фамилии кабардинских (абазинских) дворян Б. 
Абуков в 1918 году вступил в партию большевиков и участвовал на 
их стороне в гражданской войне. В качестве военкома всех десантных 
войск участвовал во взятии Баку. В мае 1920 года в качестве военкома 
экспедиционного корпуса он участвует в захвате порта Энзели. После 
провозглашения Гилянской Советской Социалистической Республики 
Б. Абуков принимает персидское гражданство и входит в Реввоенсовет 
Персии. Одновременно Б. Абуков был назначен представителем 
Кавказского бюро ЦК РКП(б) в Персии. Б. Абуков по праву считается 
создателем Персидской красной армии. 

Конфликт, разразившийся между радикально настроенными членами 
иранской компартии и лидером джангелийцев Кучек-ханом, привел к 
тому, что в октябре 1920 года Б. Абуков был отозван в Москву.  
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FRANSIZ BASINININ 1917 SOVYET İHTİLALİNE BAKIŞI

Mustafa KIRIŞMAN29*

Özet

XIX. yüzyıldan itibaren güç kaybına uğramaya başlayan Rusya ihtilal yanlı-
sı grupların faaliyetleriyle çalkalanmaktaydı. Avrupa’dan Rusya’ya sıçrayan 
sosyalist akımlar belli çevrelerce benimsenerek ülke içerisinde yönetim kar-
şıtı güçlü bir grubun oluşmasına yol açmıştı. Siyasi mahkûmiyetler ve arka 
arkaya gerçekleşen suikastlar bir yana, 1904 yılında Japonya ile girilen savaş 
ve arkasından patlak veren Birinci Dünya Savaşı, Rusya’yı siyasi ve ekono-
mik açıdan zor duruma düşürmüştü. İtilaf Devletleri’nin Boğazlardan geçerek 
gerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak ve Rus İmparatorluğu’nu sa-
vaşın içinde tutabilecek gerekli desteği ulaştırmak adına giriştiği Çanakkale 
Savaşları’nda yenilgiye uğraması ülkedeki yılgınlığı daha da artırmıştı. Halk 
sokaklara dökülerek savaşın durmasını istiyor, ihtilalci gruplar propaganda 
faaliyetlerine son hız devam ediyor, ülkenin hemen her yerinde grevler yapı-
lıyordu. Tüm bu olumsuzluklar neticesinde 7 Kasım 1917’de Sovyet İhtilali 
gerçekleşti.

Birinci Dünya Savaşı’nda Rus İmparatorluğu’yla aynı safta yer alan Fran-
sa’da basın, Rusların savaştıkları cephelerde olup bitenleri sütunlarına taşı-
dığı gibi ülkenin içinde olup bitenlerle de yakından ilgilenmekteydi. Patlak 
veren ihtilalle ilgili, gazeteler çeşitli fikirler ortaya atıyorlardı. Ayrıca, ihtilali 
gerçekleştiren Aşırıcıların nasıl bir politika izleyeceğiyle ilgili gelişmeler ya-
kından takip edilmekteydi.

Bu bildiride, Fransız basınında farklı siyasi görüşlere sahip gazetelerin Sovyet 
İhtilaline bakışları irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Sovyet İhtilali, Aşırıcılar, Fransız Basını.

29 * Araş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, mustafa.kirisman@
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VIEW OF FRENCH PRESS ON 1917 SOVIET REVOLUTION

   Mustafa KIRIŞMAN

Abstract

Russia which started to lose power agitated with activities of pro-revolutionist 
groups since XIX. century. Socialist movements that have leapt from Europe 
to Russia have been adopted in certain circles, leading to the formation of 
a powerful anti-government group within the country. Aside from political 
convictions and consecutive assassinations, war against Japan in 1904 and 
the subsequent outbreak of war demolished Russia in political and economic 
aspects. Allies sustained a defeat that undertook in Dardanelles Campaign in 
order to eliminate the Ottoman Empire by passing from Bosphorus and to 
transport necessary support which may keep Russia in the war, increased the 
frustration in the country. People wanted to stop the war by pouring into the 
streets, the propaganda activities of revolutionary groups continue at the last 
pace, almost everywhere in the country were strikes. As a result of all these 
negativities, the Soviet Revolution took place on November 7th 1917.

France, which took place in the same line with Russia in the First World War, 
its press was closely interested in as what was happening in fronts where 
Russians combatted, as what was going on inside the country. Regarding the 
outbreak of revolution, journals were presenting various ideas. In addition, 
the developments regarding how Maximalists who carried out the revolution 
would follow the policy was closely monitored.

In this paper, views of journals with different political tendencies in the French 
press against Soviet Revolution will be examined.

Key words: Soviet Revolution, Maximalists, French press.
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AKŞAM GAZETESİ BAŞYAZARI NECMEDDİN SADIK 
BEY’İN GÖZÜYLE BOLŞEVİK İHTİLÂLİ

Mustafa ÖZYÜREK30*

Özet

Necmettin Sadık Bey, Türkiye’nin ilk sosyologlarından olup, aynı zamanda 
Osmanlı Devleti, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemlerinde gazetecilik 
yapmış önemli aydınlardan biridir. Milli Mücadele döneminde “Akşam Ga-
zetesi”nin başyazarlığını yaptığı yıllarda özellikle dış politika üzerine yazılar 
kaleme almış ve bunu yaparken olaylara bir sosyolog gözüyle bakmıştır.

Ankara Hükümeti’nin 1920 yılının ikinci yarısından itibaren Rusya ile yakın 
ilişkiler kurmaya başlaması birtakım eleştirilere sebep olmuş ve Milli Müca-
dele’nin ileri gelenleri, Anadolu hareketini öteden beri zararlı bir oluşum gibi 
göstermek isteyenler tarafından “Bolşevik” olmakla itham edilmişti. Necmet-
tin Sadık Bey ise sosyal değişmeyi meydana getiren sebeplerin her ülkede 
birbirinden farklı olmasından hareketle, Anadolu ile Rusya arasında siyasi, 
ekonomik ve sosyal açıdan önemli farklar bulunduğunu, bundan dolayı Ana-
dolu’nun siyasi ve sosyal bakımdan bolşevikleşemeyeceğini savunmuştur. 

Necmettin Sadık Bey’e göre; uzun yıllar boyu büyük toprak sahiplerinin bas-
kıları altında ezilen Rus halkı kendini her anlamda esaret altında hissetmiş, I. 
Dünya Savaşı ve ilan edilen seferberlik neticesinde ihtilali gerçekleştirmiş; 
daha sonra iş başına geçenler ise büyük toprakları köylüler arasında dağıtmak 
suretiyle işçi sınıfını hâkim kılarak burjuvaziyi yıkmışlardır. Bu açıdan bakıl-
dığında Anadolu’da ne büyük toprak sahibi, ne işçi sınıfı ve ne de çarlık idaresi 
vardı. Yani Türk milletinin içinde bulunduğu şartlar Bolşeviklikle hiçbir ben-
zerlik taşımadığı için Türk milleti Bolşevik siyasetini asla örnek almayacaktır. 
Buna karşın Ankara ile Moskova arasında Milli Mücadele yıllarında vukuu 
bulan yakınlaşma ise yalnızca siyasi zorunluluktan kaynaklanmaktaydı.

Anahtar Kelimeler: Bolşevizm, Siyaset, Sosyalizm, Basın, Değerlendirme.

30 *Araştırma Görevlisi Doktor, Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, mozyurek25@
gmail.com
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BOLSHEVIK REVOLUTION THROUGH THE PERSPECTIVE 
OF THE EDITOR-IN-CHIEF NECMETTIN SADIQ BEY FROM 

THE AKŞAM (NEWSPAPER)

Mustafa ÖZYÜREK

Abstract

Necmettin Sadık Bey is one of the first sociologists of Turkey and also one 
of the important intellectuals who worked as a journalist during the Ottoman 
Empire, National Struggle and Republican era. 

In the second half of 1920, the government of Ankara had begun to establish 
close relations with Russia, and the leaders of the National Struggle were ac-
cused of being “Bolshevik” by those who wanted to present the Anatolian 
movement as a harmful formation for a long time. Necmettin Sadık Bey ar-
gued that because of the fact that the reasons leading to social change are 
different in every country, there are important political, economical and so-
cial differences between Anatolia and Russia and therefore Anatolia cannot 
be Bolshevik in political and social terms. According to Necmettin Sadık Bey, 
the Russian people who had been oppressed under the pressure of large land-
owners for many years, felt under captivity in every sense and realized the 
revolution in the wake of World War I and then declared mobilization. Those 
taking on the job later destroyed the bourgeoisie by dominating the working 
class by distributing large lands among the peasants. From this point of view, 
there was no landowner, nor working class, nor tsarist administration in Ana-
tolia. In other words, the Turkish nations will never take Bolshevik politics as 
it has no similarities with the Bolsheviks. On the contrary, the rapprochement 
between Ankara and Moscow in the years of National Struggle was only due 
to political necessity.

Key Words: Bolshevism, Politics, Socialism, Press, Evaulation 
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1920-CI IL GƏNCƏ ÜSYANI  
FRANSANIN ARXIV SƏNƏDLƏRINDƏ

Natiq MEMMEDZADE31*

Özet

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan və Şimali Azərbaycanda 
Sovet hakimiyyətinin qurulmasından az müddət sonra - 1920-ci il mayın 
22-də Gəncə şəhərində keçmiş Milli Ordunun zabitlərinin başçılığı ilə yerli 
qarnizon qoşunlarının üsyanı baş verdi. Üsyançılar yerli kəndlilərin dəstəyi ilə 
Gəncədə dislokasiya olunmuş sovet hərbi hissələrinin qərargahını tərk-silah 
etməyə və bir neçə gün ərzində Ağstafa ilə Bakı arasında dəmir yol rabitəsini 
kəsməyə nail ola bildilər. Lakin əlavə hərbi dəstək alan və üsyançılara qarşı 
ağır artilleriyandan istifadə edən sovet qoşunları mayın 31-də üsyanı yatırmağa 
müvəffəq olmuş, bu zaman dinc əhali arasında kütləvi qırğın baş vermişdir.

Gəncə üsyanı Azərbaycanda sovet hakimiyyətinə qarşı müqavimətin ən 
mühüm təzahürü olmuşdur. Bu hadisə ilə bağlı tarixi həqiqətlər sovet dövründə 
gizlədilmişdi, müvafiq arxiv sənədləri isə tədqiqatçılar üçün əlçatmaz idi. 
Halbuki Gəncə üsyanı ilə bağlı sənədlər nəinki Azərbaycan və Rusiyanın, eləcə 
də digər ölkələrin, o cümlədən Fransanın arxivlərində saxlanılmaqdadır. Bu 
onunla bağlıdır ki, məhz Fransa dövləti və onun Qafqazdakı hərbi, kəşfiyyat 
və siyasi missiyaları bölgənin sovetləşdirilməsinin ilkin mərhələsində 
Azərbaycanın və Qafqazın başqa xalqlarının milli-demokratik qüvvələrini 
Sovet Rusiyasına qarşı səfərbər etməyə can atmışdır.

Fransa Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik Arxivində saxlanılan 
o dövrə aid fransız diplomatik yazışmalarında qeyd olunur ki, Sovet 
hakimiyyətinə qarşı Gəncədə və Azərbaycanın digər yerlərində baş vermiş 
üsyanlar Azərbaycan xalqının öz müstəqilliyinin itirilməsi ilə barışmadığını 

31 * Doç.Dr. Natig Memmedzade. Hüseyn Cavid caddesi 115, Bakü 1143. Azerbaycan Milli Bilimler 
Akademisi A.Bakıhanov adına Tarih   Enstitüsü. natigmamedzade@yandex.com Tel: (+) 99 455 880 30 
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göstərir. Fransanın Qafqazdakı hərbi missiyasının məlumatlarına görə, 
Sovetlərə qarşı üsyançı hərəkata Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin keçmiş 
baş naziri Fətəli Xan Xoyski, “Müsavat” partiyasının rəhbərləri, eləcə də 
Azərbaycan Milli Ordusunun komandirləri başçılıq etmişdir.

Gəncə üsyanının başçılarından biri də keçmiş Rusiya imperiyasının Müqəddəs 
Georgi ordenlərinin kavaleri, Birinci dünya müharibəsində göstərdiyi 
qəhrəmanlığa görə Fransanın “Şərəf legionu” ordeninin kavaleri adına layiq 
görülmüş briqada generalı Teymur bəy Novruzov idi. O, Fransanın Qafqazdakı 
hərbi missiyasının başçısı leytenant-polkovnik Emil Avqust Korbelə məktub 
göndərərək Azərbaycanın bolşevik hakimiyyətindən azad olunması işində 
Fransadan hərbi yardım istəmişdir. Eyni zamanda Korbelin özü Qafqazda, 
o cümlədən Azərbaycanda antibolşevik üsyanının hazırlanması planlarını 
cızmışdır.

Lakin Azərbaycanda üsyançı hərəkatın təşəbbüsləri sovet kəşfiyyatına bəlli 
oldu. Sovet Rusiyası Azərbaycanda antibolşevik hərəkatını yatırmağa, eləcə 
də Fransanın Qafqazla bağlı hərbi-siyasi planlarının reallaşdırılmasının 
qarşısını almağa müvəffəq olmuşdur.

Anahtar Kelimeler: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Sovet Rusiyası, 
bolşeviklər, Gəncə, üsyan.
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1920  GANJA REBELLION IN FRENCH ARCHIVAL 
DOCUMENTS

Natiq MEMMEDZADE

Abstract

Shortly after the collapse of the Azerbaijan Democratic Republic and the es-
tablishment of the Soviet power in northern Azerbaijan, on May 22, 1920, a 
rebellion of local garrisons led by officers of the former National Army took 
place in Ganja. The rebels were able to break off the headquarters of Soviet 
military units deployed in Ganja with the support of local peasants and to 
break the rail link between Agstafa and Baku within a few days. However, 
Soviet troops who used additional military support and heavy artillery against 
rebels succeeded in rebelling on May 31, when mass casualties were reported 
among civilians.

The Ganja rebellion was the most important manifestation of resistance to 
Soviet rule in Azerbaijan. Historical facts about this event were concealed in 
the Soviet era, and relevant archival documents were inaccessible to investi-
gators. However, the documents on the Ganja revolt are being kept not only 
in the archives of Azerbaijan and Russia, as well as other countries, including 
France. It is connected with the fact that the French state and its military, in-
telligence and political missions in the Caucasus have been trying to mobilize 
the national-democratic forces of Azerbaijan and other peoples of the Cauca-
sus against Soviet Russia at the initial stage of Soviet sovietization.

The French diplomatic correspondence of that period, kept in the Diplomatic 
Archives of the Ministry of Foreign Affairs of the French Republic, notes that 
the rebellion against the Soviet power in Ganja and other parts of Azerbaijan 
shows that the people of Azerbaijan did not agree with the loss of their inde-
pendence. Former Prime Minister of the Democratic Republic of Azerbaijan 
Fatali Khan Khoyski, heads of the Musavat party, and the commanders of 
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the Azerbaijani National Army led the rebel movement against the Soviets, 
according to the French military mission in the Caucasus. One of the leaders 
of the Ganja rebellion was Teymur bey Novruzov, the Brigadier General of 
the Order of the Honor Legion of France, for the heroism of the Order of 
Saint Georgi of the former Russian Empire, for the heroism shown in the 
First World War. He sent a letter to Lieutenant-Colonel Emil Auguste Corel, 
the head of the French military mission in the Caucasus, asking for military 
assistance from France for the liberation of Azerbaijan from the Bolshevik 
government. At the same time, Korbel himself has been frustrating plans for 
the anti-Bolshevik rebellion in the Caucasus, including Azerbaijan. However, 
the initiatives of the rebel movement in Azerbaijan became clear to the Soviet 
intelligence. Soviet Russia managed to prevent the anti-Polish movement in 
Azerbaijan, as well as the implementation of France’s military-political plans 
on the Caucasus.

Key Words: The Democratic Republic of Azerbaijan, Soviet Russia and Bol-
sheviks, Ganja, Rebel.
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THE RUSSIAN REVOLUTION AND ITS ATTITUDE 
TOWARDS THE INTERNAL AND EXTERNAL ABOUT THE 

FUTURE OF OTTOMAN EMPIRE  
(1917-1923)

Abdullah, NAZAR ALWAN 32

Abstract 

World War 1 settlements about the future of the Ottoman Empire, made pur-
suant to Sykes-Picot Agreement in April 1916 between the Allies themselves, 
especially Britain, France, and Russia, didn’t realize that a revolution was 
to take place in Russia in 1917 and that such a revolution would change the 
balance of international forces. The Russian revolution, and what came after 
the establishment of a new political system in Russia and the reach of Bol-
sheviks to power, produced a new political and international situation. The 
new leaders quickly disavowed all previous agreements and treaties, and they 
pulled out of the war and headed toward focusing on re-establishing relations 
of Russia with the Ottomans. On 14th of November 1917, Russia made a call 
for Muslim workers in the east, and refused any type of division of the Otto-
man Empire. When the Turkish war of independence broke out in 1919, led by 
Mustafa Kemal Atatürk with a group of nationalists, the Bolsheviks supported 
it from the beginning, and a clear cooperation emerged between them. The 
Russian government provided the Turkish liberation forces with weapons and 
ammunition to be used against the Greeks in Izmir, in addition to 10 million 
golden Ruble. Atatürk adopted a policy of rapprochement with Russia because 
the latter supported his national fight and considered his revolution against 
the Allies a liberation revolution against colonization. As a result of those 
facts, the Russian gave him all material and military supplies. Atatürk sent a 
message to Lenin on December 18, 1920, confirming his readiness and desire 
to strengthen the relations between the two countries, valuing Russia’s policy 
and cooperation with him. On the other side, the Russian press welcomed the 
32  Asst. Prof. at College of Education, Al-Mustansiriyah University, nazar12933@gmail.com
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Turkish national fight against the victorious forces in World War 1, referring 
to such forces as imperialist. On March 21, 1921, the Turkish nationalists 
contacted the Bolsheviks and the two sides signed a military agreement and 
mutual understanding. Then, Ankara government felt safe on its northern bor-
ders. The Soviet Union was the first country to recognize the Turkish Republic 
when it was declared by the Grand National Assembly on November 29, 1923 
and provided it with economic and military assistance. 
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TÜRK BASININ’DA (ATİ -İKDAM-SABAH 
GAZETELERİNDE) RUSYA’NIN DURUMU (1917-1920)

Nebahat ARSLAN33

Nesrin HANGÜL34

Özet

Bu bildiride Osmanlı Devleti’nin döneminde yayınlanmış olan günlük gazete-
lerden, İkdam Ati ve Sabah’ta 1918-1920 yılları arasında yayınlanan Rusya ile 
ilgili haberler incelenmiştir. İncelenen gazetelerdeki yazılar, Rusya’da meyda-
na gelen devrim ve sonrasındaki gelişmeleri içermektedir. Bunların arasında 
Bolşeviklerin Tutumu, iç Savaş, Çar ve Hanedan Üyelerinin Durumu, Başkent 
Petersburg’daki gelişmeler gibi meselelere değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ati, Sabah, İkdam, SSCB, Bolşevik Devrimi

33  Yrd. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi.
34  Dr., Kafkas Üniversitesi.
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XX. YÜZYIL BAŞLARINDA RUSYA’NIN ERMENİ TEBAASI 
İLE İLİŞKİLERİ VE BUNUN RUSYA’DA MEŞRUTİYET İLAN 

EDİLMESİNE ETKİSİ
THE RELATION OF RUSSIA TO THE ARMENIAN TEBA 
IN THE EARLY 20TH CENTURY AND ITS EFFECT ON 

ANNOUNCING CONSTITUTIONAL MONARCHY IN RUSSIA
Nejla GÜNAY35

Özet
Rusya, 1878 yılında başlattığı Anadolu’daki Ermeni devrimci faaliyetlerini 
destekleme politikasından XIX. yüzyılın sonlarında vazgeçti. İngiltere’nin 
Ermenileri kullanıp kendisini Kafkasya’da oyalamayı düşündüğünü fark etti. 
Çünkü Rusya, kendi sınırları içindeki Ermeni, Gürcü, Türk gibi unsurlar ara-
sında milliyetçilik duygusunun arttığını gördü ve bunun top yekûn bir hareke-
te dönüşmesinden endişe etmekteydi. Sosyalizm fikrini benimseyen Hınçak 
Komitesi, Ermeni işçilerin yoğun olarak yaşadığı Bakü’nün dış mahallele-
rinde ve diğer endüstriyel bölgelerde örgütlenmişti. Taşnaklar ise Anadolu ile 
birlikte Rusya İmparatorluğu içinde de örgütlenmeye ağırlık vererek Kars, 
Gümrü, Tiflis, Erivan, Bakü, Nor-Nakhiç ve Moskova’da komiteler ağı kur-
muştu. Ermenilerin sınırları içerisinde komitacılık yapmasından rahatsız olan 
Rusya, Ermenilerin hoşuna gitmeyecek çeşitli tedbirler aldı. 
Rus-Ermeni gerilimi, Eçmiyazin Kilisesi’nin mallarının 1903 yılında müsa-
dere edilmesiyle doruğa çıktı. Bu da Taşnakların Rusya’ya karşı komitacılık 
faaliyetleri yürütmesine ve sosyalizmi savunup sosyalistlerle işbirliği yapma-
sına yol açtı. Bu durumdan bölgedeki Müslümanlar olumsuz etkilendi. Rusya 
genelinde grevler, boykotlar arttı, Kafkasya’da bunlara ilaveten etnik çatış-
malar yaşanmaya başladı. Rusya’da iç karışıklıklar sürerken Rus ordusunun 
Japonya’ya yenilmesi Çarı, Meşrutiyet’i ilan etmek zorunda bıraktı.
Bu bildiride; Rusya’da rejim değişikliğine yol açan sosyalist işçi olayları Rus-
ya’nın Ermeni tebaası ile ilişkileri çerçevesinde ele alınacaktır. Çalışmada 
ayrıca; Kafkasya’da Ermenilerin Müslümanlara karşı yürüttüğü baskı ve kat-
liamlar, bunlara karşı Osmanlı Devleti’nin tutumu kendi iç yazışmalarına ba-
kılarak değerlendirilecektir. Bildiri metninde Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 
bulunan belgeler temel kaynaklar olarak kullanılacaktır. Ayrıca Ermeniler ta-
rafından kaleme alınmış bazı Rusça kaynaklar da değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Rusya, Ermeni, Meşrutiyet, Azerbaycan Türkleri, sos-
yalizm
35  Doç. Dr., Gazi Üniversitesi.
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SOVYET SAVAŞ PROPAGANDA POSTERLERİNİN  
GÖRSEL AÇIDAN ANALİZİ

Özgür AKTAŞ36*

Hasan ASLAN37**

Özet

Bu çalışmanın amacı Sovyetler Birliğinin yaptığı propaganda posterlerini gör-
sel açıdan değerlendirmektir. Çalışma doküman analiz yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çeşitli kaynaklardan ulaşılan posterler değer-
lendirilmiştir. Bu değerlendirmeler yapılırken daha önceden belirlenmiş olan 
kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Posterlerde kullanılan renk, sloganlar, 
cinsiyet, yaş, savaş aletleri, düşman ülkeler posterleri analiz etmede önemli 
kriterlerdir.  Savaş propaganda posterleri ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, 
Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından kullanıldığı gibi Rus Çarlığı 
ve Sovyetler Birliği tarafından da yoğun bir şekilde kullanıldığı anlaşılmıştır.  
Posterler değerlendirildiğinde genellikle kadın, çocuk figürlerinin çok kulla-
nıldığı görülmektedir. Birinci Dünya Savaşı’nda Rus propaganda posterleri 
din ve güzel kadın temalarını çok kullanırken Sovyet Devrimi’nden sonra 
Sovyet lideri Lenin’in de tavsiyesi üzerine kadın figürü değişmiştir. Güzel 
Slav kadın imajı yerini vatanını savunan vefakâr kadın imajına bırakmıştır. 
İkinci Dünya Savaşı’nda Rusya Alman işgaline uğramıştır. Bu nedenle pro-
paganda posterlerinde vatanını savunma, düşmanı anavatandan çıkarma ve 
Almanlara karşı halkı savunmaya çağıran posterler üretilmiştir. Bu posterler-
de kullanılan kadın ve çocuk figürleriyle sivil halkın zarar göreceği vurgusu 
yapılarak halkın bu savaşta ülkesinin yanında olması gerektiği vurgulanmıştır. 
Kullanılan renkler genellikle koyudur ve savaşın acımasızlığını ifade etmekte-
dir. Posterlerin üzerindeki yazılarda Moskova Savunmasına yoğunlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, Görsel Materyal, Savaş propaganda 
Posterleri, Bolşevik Devrimi, İkinci Dünya Savaşı 

36 * Doç.Dr. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ozgurkafkas@gmail.com
37 ** Yrd.Doç.Dr. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi,hasanaslan_25@hotmail.com
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VISUAL ANALYSIS OF SOVIET WAR PROPAGANDA 
POSTERS

Özgür AKTAŞ

Hasan ASLAN

Summary

The aim of this study is to evaluate Soviet’s propaganda posters in the care of 
visual perspection. The study is based on document analysis. For this aim we 
evaluated these poster which come from different sources. While evaluating 
these posters we took into account predetermined criteria. There are impor-
tant criteria when posters are evaluated like: Colours, gender, slogan, age, the 
tools of war, enemy countries. These are basic criteria. Propaganda posters 
were used in the Russian Empire and Soviet Union like USA, UK, France, 
Germany,  Austro-Hungarian monarchy. In the posters women and children 
image is used in an intensive manner. In the Russian Empire’s poster beatiful 
women and religion images are used very frequently but after Lenin poster 
designers gave up that style, after that time we could see altruistic women and 
patriotic women. Russia was invaded by Germany during World War II. For 
this reason, propaganda posters were produced with the aim of the calling for 
defence of the country against the Germans and removal of the enemy from 
the homeland. It was emphasized that the civilian people and women would 
be hurt by the Nazis for this reason people have to support the Soviet soldiers. 
The colours used in the posters are often dark and express the brutality of war. 
The writing on the posters focused on the defense of Moscow.

Key Words: Soviet Union, Visual Material, War propaganda posters, Bolshe-
vik Revolution, World War II.
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1917 ŞUBAT RUS İHTİLALİ’NİN I. DÜNYA SAVAŞI’NA 
ETKİSİ VE DÖNEMİN GÜRCÜ BASININA YANSIMASI  

(04.03. – 24.10. 1917)

Roin KAVRELİSHVİLİ38*

Özet

Rusya Sosyal-Demokrat Partisi’nin Maveray-i Kafkas, Sosyal – Demokrat 
İşçi Partisi’nin yayın organı olan “Ertoba”, günlük siyasi ve edebi yayın or-
ganı olan “Sahalho Purtseli” ve Milli Demokrat Parti yayın organı olan “Sa-
kartvelo” gazetelerinde çeşitli başlıklar altında, Rus İhtilali’nin I. Dünya Sa-
vaşı’na yaptığı etkisinin ayrıntıları irdelenmiştir.

“Sakartvelo” gazetesinde Rus İhtilali etkisinden Almanya’da meydana gelen 
genel değişikliklerden, Rus Sosyal-Demokrat partisi ile Avrupa ülkelerinde 
faaliyet gösteren Sosyal-Demokrat partiler arasındaki temaslardan, Rusya Ge-
çici Hükümeti’nin ilhaksız ve tazminatsız barıştan kaçındığından ve savaşı 
devam ettirerek Çar Hükümeti’nin eski emellerini gizlice yerine getireceğin-
den, İtilaf Devletleriyle işbirliği içerisinde bulunduğundan söz edilmiştir.  

“Sakhalho Purtseli” adlı basın organında ilhaksız ve tazminatsız bariştan, 
Stokholm’da toplanacak Sosyal-Demokrat Partilerinin görüşmelerinden, bu 
görüşmeler esnasında Alman Sosyal-Demokratları tarafından Avrupa ve Av-
rupa dışında olan ülkelerde kurulacak düzenden, bahsedilmiştir.

“Ertoba” gazetesinde yayımlanan makalelerde, Paris’te gerçekleşecek müt-
tefikler konferansında gizli anlaşmaların yeniden gözden geçirileceğinden, 
küçük milletlerin geleceğinin belirlenmesinden, Osmanlı Devleti’nin, Avus-
turya-Macaristan’ın, Almanya’nın geleceğinden, ilhaksız ve tazminatsız ba-
rışa doğru olan yaklaşımlardan, gizli diplomasiden, Avrupa ülkeleri sosyalist 
partilerinin savaşı bitirmek için gösterilen çabalardan, Prens Leopold tarafın-
38 *Prof. Dr.,Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi/GÜRCİSTAN roinkav@rambler.ru
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dan yapılan barış teklifinin Rusya tarafından nasıl karşılandığından, dönemin 
Alman Hükümeti başkanı Bethman Hollveg tarafından I. Dünya Savaşı’nda 
Almanya’nın amaçlarına dair açıklamalardan, İngiltere ile Fransa’nın Rus İh-
tilali’nden memnun olmadığından, savaşa Japonya’nın katılacağı ihtimalden 
ve döneme dair diğer olası gelişmelerden söz edilmiştir.      

Anahtar Kelimeler: Ertoba, Sakartvelo, SahalhoPurtseli, Rus İhtilali, Al-
manya. 
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THE EFFECTS OF RUSSIAN REVOLUTION IN FEBRUARY, 
1917 UPON WORLD WAR I AND REFLECTIONS IN 

GEORGIAN PRESS 
(04.03. – 24.10. 1917)

Roin KAVRELİSHVİLİ

Abstract

The detailed effects of Russian Revolution in February, 2017, on World War I 
were handled under different headings in “Maveray-i Caucasus”, the official 
newspaper of the Russian Social –Democratic Party; “Ertoba”, the official 
newspaper of Social-Democratic Labor’s Party; “Sahalho Purtseli”, a daily 
political and literary newspaper; and “Sakartvelo”, the official newspaper of 
National-Democratic Party.

In “Sakartvelo” newspaper, some of the issues handled were the effects of 
Russian Revolution, the transformations taking place in Germany, the rela-
tions between Russian Social-Democratic Party and the Social-Democratic 
Parties in other European countries, how the Transitory Russian Government 
avoided peace with no stipulations or invasions and decided to continue the 
war of fulfilling the old aims of the Tschar Government, and how it made co-
ordination with the Antant Countries.

“Sakhalho Purtseli” mainly focused upon peace with no stipulations or inva-
sions, the negotiations to be made among Social Democratic Parties gathering 
in Stockholm, and the order to be established by the German Social Democrat-
ic Party in both  European  and  non-European  countries.

In articles published in “Ertoba” newspaper, the following issues were brought 
to the fore: that secret agreements would be re-visioned in the cooperation 
conference to be held in Paris; the prospect of small nations would be deter-
mined; the prospect of Ottoman State, Austria-Hungary and Germany would 
be discussed; the approaches towards peace with no stipulations or invasions; 
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the efforts exerted by socialist parties in European countries in order to end the 
war; how the peace offer made by Prince Leopold was evaluated by Russia; 
the declarations by Bethman Hollveg, the president of German Government as 
regards the aims of Germany during the World War I; that Britain and France 
were not happy with the Russian Revolution; the likelihood of Japan’s partic-
ipation in the war, and other pressing issues of the day. 

Key words: Ertoba, Sakartvelo, Sakhalkho Purtseli, Russian Revolution, 
Germany
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BOLŞEVİKLERİN, ARŞİV BELGELERİNİN KALINTILARI 
HAKKINDAKİ POLİTİKASI

Ruslan KARMOV39

Özet

20. yüzyılın başında gerek Rusya gerekse de eteklerinde bolşeviklerin zafe-
rinden sonra yeni hükümet gerçek “yüzünü” göstermeye başladı. Az ya da çok 
muhalif unsurların ezilmesi ve yok edilmesi başladı. Bolşeviklerin tarafında 
savaşanlar da dahil olmak üzere kendi düşüncelerine sahip tüm kişiliklerin 
ortadan kaldırılması.

Bu süreç örtülmüştü ve gerçek hikayeyi anlatan birçok belge arşivden kaybol-
du. Fakat neyse ki, dolaylı olarak kalmalarına rağmen tüm belgeleri yok etmek 
imkansız ancak yeni hükümetin kurulduğu dönemdeki kanunsuzluğa tanıklık 
eden deliller. Sadece bir konuşmadan yapılan aşağıdaki alıntılar, o dönemde 
Rusya’da tam olarak neler olduğunu açıkça gösteriyor. Bu konuşmalara göre 
aşırılıkların sahada başlamadığı, bazen hayal etmeye çalıştıkları, yani merke-
zin sunuşundan kaynaklanıyordu. Ve bu yüzden, merkezden gelen acımasız 
talimatları yürüten insanlar daha sonra aynı makamlar tarafından yok edildi. 
Daha sonra nesillerden gizlenen gerçek bir hikayenin canlı tanıklarıydı.

Bu nedenle, bu materyali Rusya’daki Sovyet iktidarının kuruluşundan sonra 
meydana gelen olayların belgesel kanıtı olarak okuyuculara sunuyoruz.

39  Kabardin- Balkar Devlet Üniversitesi, karmov_ruslan@mail.ru 
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ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ, ПО ОСТАТКАМ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Ruslan KARMOV

Резюме

После победы большевиков в начале XX века, как в России, так и на 
окраинах новая власть стала показывать свое истинное «лицо». Начались 
притеснения и истребление всех более или менее несогласных элементов. 
Искоренение всех личностей, имеющих собственное мнение, в том числе 
и тех, кто воевал на стороне большевиков. 

Этот процесс был завуалирован и многие документы рассказывающие 
настоящую историю потом исчезли из архивов. Но, к счастью невозможно 
уничтожить все бумаги, остаются хоть и косвенные, но доказательства, 
свидетельствующие о тех беззакониях, которые происходили в период 
становления новой власти. Представленные ниже цитаты только из 
одного выступления, ярко свидетельствуют о том, что именно и как 
происходило в России в тот период. Эти, так сказать перегибы начинались 
не на местах, как иногда пытаются представить, а именно с подачи 
центра. И именно поэтому люди, проводившие в жизнь жесточайшие 
указания из центра, были потом уничтожены этой же властью. Они 
являлись живыми свидетелями настоящей истории, которая потом была 
скрыта от последующих поколений.

Именно поэтому мы представляем читателям данный материал, как 
документальное свидетельство тех событий, которые происходили после 
установления советской власти в России.
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THE POLICY OF THE BOLSHEVIKS, ON THE REMNANTS 
OF ARCHIVAL DOCUMENTS

Ruslan KARMOV

Abstract

After the victory of the Bolsheviks at the beginning of the 20th century, 
both in Russia and on the outskirts, the new government began to show its 
true “face”. The oppression and extermination of all more or less dissent-
ing elements began. Eradication of all personalities who had their own opin-
ion, including those who fought on the side of the Bolsheviks took place. 
This process was veiled and many documents telling the real story then dis-
appeared from the archives. But, fortunately, it is impossible to destroy all 
the papers, although they remain indirect, but evidence that testifies to the 
lawlessness that occurred in the period when the new government was being 
formed. The following quotes from just one speech clearly show what exactly 
happened in Russia at that time. These, so to speak, excesses did not begin in 
the field, as they sometimes try to imagine, namely, from the center’s submis-
sion. And that’s why the people who carried out the brutal instructions from 
the center were later destroyed by the same authorities. They were living wit-
nesses of a true story, which was later hidden from subsequent generations. 
That is why we present this material to readers, as a documentary evidence of 
those events that occurred after the establishment of Soviet power in Russia.
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İHTİLAL SONRASI SOVYET YAYILMACILIĞINA 
ANKARA’DAN BAKIŞ: TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİNİN İLK 

YILINA AİT İKİ BELGE

Sadık ERDAŞ40

Özet 

20.yüzyılın en önemli olaylarından biri olan Bolşevik İhtilali sadece Sovyet 
coğrafyasında değil Kafkaslar ve Türkiye gibi bölge ülkelerinin de yakın tari-
hinde önemli katkı ve etkilerde bulunmuş ve bölgenin şekillenmesinde önemli 
bir rol oynamıştır.

İtilaf Devletlerinin Bolşevik yönetimine karşı cephe almaları ve Anadolu’da 
Milli Mücadele hareketinin de İtilaf Devletleri’ne karşı sürdürülüyor oluşu 
Bolşevik Ruslarla TBMM hükümetini birbirlerine yakınlaştırdı. Öte yandan 
Bolşevik Rusya, Türkiye’deki Milli Mücadele hareketini, Batının sömürgeci 
politikasına karşı verilen bir mücadele olarak görüyor ve hürriyetlerin kaza-
nılması için yaptıkları mücadelede, Müslüman dünyasına yardım etmeyi ken-
di politikalarına uygun buluyordu.

Bu tebliğde amaç, Sevr anlaşmasının İstanbul hükümeti tarafından imzalan-
dığı ve Ermenilerin henüz Sovyet sistemine dâhil olmadığı bir ortamda Bol-
şevik yönetiminin Kafkaslar ve Doğu Anadolu üzerinde yayılma eğilimleri 
üzerine Ankara hükümetinin bakış açısını ortaya koymak ve bu konuda haklı 
tespitlerini ele almaktır. Zira Bolşevik Rusya’nın uzun süredir yürütülen gö-
rüşmelerde ortaya konulan anlaşma maddelerinin kabulü için Van ve Bitlis 
vilayetlerinden belirli bir bölgenin Ermenilere terki hususunu şart koşması 
Ankara hükümeti üzerinde bir şok etkisi yarattı. Ankara emperyalizme ve ka-
pitalizme karşı kanlı bir savaşa tutuşması karşısında şimdiye kadar kendisine 
tabii bir müttefik olarak gördüğü Rusya Şuralar Cumhuriyetinin samimiyeti 
konusunda haklı bir şüpheye düşmüştür. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu iki 
önemli karar alarak Bolşeviklerin amaçları ve talepleri konusunda bir takım 
tespitler yapmıştır. Bu tespitler Sovyet yayılmacılığının ilk olarak Ankara’dan 

40  Dr., Hacettepe Üniversitesi, serdas@hacettepe.edu.tr 
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görüldüğü gerçeğini ortaya çıkardığı gibi tespitlerin doğruluğu ve isabeti açı-
sından da ele alınmasını gerektirmektedir.

Çalışmada izlenecek yöntem Türk-Sovyet ilişkilerinde ilk yıl olarak 
değerlendirdiğimiz 1920 yılı içerisinde yapılan görüşmelere ilişkin belgeler 
üzerinden Sovyetlerin ne yapmak istediklerini ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Ankara Hükümetinin Sovyet niyetlerini de ihtiva eden tespit ve 
cevaplarını irdeleyerek konuya açıklık getirmek olacaktır.

Çalışmada kullanılacak kaynakların başında Türk Sovyet ilişkilerinin ilk yı-
lına ait belgeler bağlamında Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Genelkurmay 
ATASE Arşivi, TBMM Zabıt Cerideleri, K.Karabekir, Y.K.Tengirşek, A.F.
Cebesoy gibi görüşmeleri yürüten kişilerin hatıraları ve konu hakkında ya-
pılan Stefanos Yerasimos, Saime Yüceer, A.M.Şamsuddinov, Suat Bilge gibi 
yazarlar tarafından hazırlanan belgelere dayalı çalışmalar ve Milli mücadele 
dönemi dış politikasına yönelik diğer araştırma eserleri olacaktır. Çalışmada 
ulaşılması muhtemel bulguların başında Ankara hükümetinin erken dönem 
Sovyet yayılmacılığı hakkında isabetli biçimde yapmış olduğu ve iki belge ile 
sınırlandırmayı düşündüğümüz öngörü ve almış olduğu önlemlerin hakkında 
şu tespitler yapılabilir. Bolşeviklerin Türkiye’nin kendi ellerinde bulundukla-
rı propagandasını yaparak bunu İngilizlerle pazarlıklarda kullandıklarından, 
Türkiye’nin Müslümanlarla irtibatını fiilen men etmekle Ermeni davasını Er-
meniler lehine halledebilecekleri bir vaziyette olduklarını gerek Ermeni ve 
gerek Batı dünyasına ispat eylemeye çalıştıkları bu sırada umdukları gibi Leh 
taarruzu başarı ile son bulur ve sonra Vrangel orduları bastırılarak Batı ile 
olan ilişiklerde Türkiye üzerinden bir pazarlığa tutuşabilecekleri, Türkiye sı-
nırlarında ve civar memleketlerde Türkiye’yi bolşevize edebilecek teşkilatı 
hazırlamakta oldukları, gibi önemli tespitler yapılmakta ve bu ihtimallere kar-
şı alınması gereken tedbirler sıralanmaktadır. 

Van ve Bitlis vilayetlerinin gerek mazide ve gerek hâlihazırda bir Ermeni ek-
seriyetini ihtiva etmediği, Ankara Hükümetinin hikmet-i teşekkülü Misak-ı 
Millide tayin edilen asgari hudutlar dâhilinde istiklalini ve mevcudiyetini 
sağlamak olduğu belirtilerek; belirli bir arazi parçasının bir azınlığa terkini 
istemenin emperyalist bir fikr-i mahsus ile hareketten başka bir şey olmadı-
ğı, Ankara Hükümet-i milliyesinin emperyalizme karşı müdafaa ve mücadele 
kastı ile teşekkül ettiği gibi vurgulara rastlamak mümkündür. 



100. Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu

108

“HER DEVRİM KENDİ ÇOCUKLARINI YER” ANLAYIŞINA 
İYİ BİR ÖRNEK DEVRİM ESNASINDA VE SONRASINDA 

DOĞUNUN BÜYÜK DEVRİMCİSİ SULTAN GALİYEV

Sebahattin ŞİMŞİR41

Özet

Türk Dünyasının ve Sovyet devriminin önemli isimlerinden olan Mir Seyit 
Sultan Galiyev üzerindeki toz bulutları hala kaldırılamamıştır. Onun devrim 
içindeki yeri, sonrasında Stalin ile giriştiği mücadele ve farkında olmadan ha-
zırlanan sonu dikkat çekicidir.

Şüphesiz iktidara talip olmak önemlidir. Ama, bunun için adayların şeffaf ol-
ması herhalde çok daha önemli olsa da buna pek uyulduğunu ifade etmek de 
pek mümkün değildir. Devrim sonrası yaşanan iç karışıklıkların ortadan kal-
dırılması sonrasında Lenin’in etrafında toplanılmasına rağmen, bu fazla uzun 
soluklu olmamıştır. Doğal olarak da Lenin sonrası hesaplar yapılmaya başla-
mış, bu da devrim kadrolarının kendi içinde bölünmeleri ile neticelenmiştir.

Bu şartlarda Sultan Galiyev de, güçlü görüldüğünden kendisine karşı bir dizi 
komplo olarak ifade edeceğimiz operasyonlar yapılmıştır. Bu çalışmada dev-
rim içinde ve sonrasında Sultan Galiyev’in yaşadıkları çağdaş tanıkların da 
yazıları ve sonrasında yapılan çalışmalar ışığında ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rusya, devrim, Galiyev, Tatar, Lenin

41  Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi , sebahattinsimsir@gmail.com.tr 
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A GOOD EXAMPLE OF “EVERY REVOLUTION DEVOURS 
ITS CHILDREN” AND THE BIG REVOLUTIONIST SULTAN 
GALİYEV OF THE EAST BOTH DURING AND AFTER THE 

REVOLUTION 

Sebahattin ŞİMŞİR

Abstract 

A very important name for Turkish World and Russian Revolution Mir Sey-
it Sultan Galiyev, still has a lot of unanswered questions about himself. His 
place in revolution, his battle with Stalin after it and his end which was pre-
pared unaware are remarkable. No doubt run for the power is important. But 
perhaps it is more important for candidates to be genuine however not many 
follow it. Despite the fact that everyone gathered around Lenin after the inner 
turmoil of the post-evolution period had been lifted, it was not long-winded. 
Naturally, post-Lenin calculations have begun resulting in the division of the 
revolutionary staff within itself. In these circumstances there were also op-
erations made that we would express as a series of conspiracies against him 
because of his strong appearance. In this study we will discuss what Sultan 
Galiyev experienced while and after the revolution with help of writings of 
period’s witnesses and the researches that were carried out later. 

Key Words: Russia, Revolution, Galiyev, Tatar, Lenin
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TÜRK BASININDA BOLŞEVİK İHTİLALİ SONRASINDA 
KAFKASYA’NIN DURUMU (1918-1920)

                          
Selçuk URAL42

Özet

Bu makalede İstanbul’da günlük olarak yayımlanan Ati ve Sabah gazetele-
rinde 1918-1920 yıllarında Kafkasya ile ilgili çıkan haberler incelenmiştir.  
Birinci Dünya Savaşı ve Rusya’da ortaya çıkan Bolşevik İhtilalinin sonuç-
larından en çok etkilenen bölgelerin başında Kafkasya gelmektedir. Kafkas-
ya’nın sahip olduğu zengin yer altı kaynakları, jeostratejik önemi İngiltere, 
Almanya, Rusya gibi büyük devletlerin çatışma alanı haline dönüşmesine 
neden olmuştur. 

Türk basınında özellikle bu iki gazetede Kafkasya’nın durumunun ayrıntılı 
olarak haberlere yansıdığı görülüyor. Kafkasya’da Rus nüfuzu, Bolşeviklerin 
Kafkasya’ya girmeleri, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ın Bolşeviklere 
karşı tutumları, bu üç devletin kendi aralarındaki sorunlar, önemli şehirlerle 
ilgili genel bilgiler de haberlerde yer almıştır. Haberlerin seyrine göre tarihi 
bir yol izlenerek iki yıl içerisinde Kafkasya’daki siyasi değişim ortaya konul-
maya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ati, Sabah, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan

42  Prof. Dr., Kafkas Üniversitesi.
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BOLŞEVİKLERİN KAFKASYA’DA MİLLETLER POLİTİKASI

Sevinç ALİYEVA43*

Özet

1917 Rus Devriminden ve Kafkasya’nın sovyetleşmesinden 100 yıl geçmesi-
ne rağmen yüzyıllar boyunca çatışmaların esiri olan ve çözülmesi hatta müm-
kün sayılmayan, aralarında münakeşeleri olan halkların halkların Sovyet halkı 
adı altında bütünleşmesi bugün de ilgi dikkat çekmektedir. Milli mesele ile 
ilgili bolşevik liderler V.Lenin’in ve İ.Stalinin eserleri, RSFSC ve SSCB’nin 
milli yapılanmayla ilgili belgeleri büyük önem taşımaktadır.

Her üç Kafkasya cumhuryeti - Azerbaycan SSC, Gürcistan SSC ve Ermenis-
tan SSC, ayrıca Kuzey Kafkasya ÖSSR (Dağlı Özerk Sovyet Sosyalist Cum-
huriyeti) ve DMSSR (Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) ülkeleri 
sınırları belirlenmiş coğrafyaya, yasama sistemine, idari, kültürel ve ulusal 
elite sahipti. Onların her birinde eğitim ve kültürün millileşmesi çeşitli yoğun-
lukla yaşanıyordu. Milli diller eğitim, basın ve kültür alanında gelişiyordu. 
Güney Kafkasya cumhuriyetleri olarak sadece bu üç ülkenin anayasalarında 
ulusal dil devlet dili olarak kaydedilmiştir.

Totaliter ve idari yöntemlerle SSCB’de milletlerarası dayanışma ve entegras-
yon süreçleri hızlandırıyordu. Çok uluslu Sovyet toplumunda milli zeminde 
sorunların ortaya çıkması ve tartışılması söz konusu değildi. SSCB’nin yıkıl-
masının temel nedenlerinden biri milli sorunlar tabanda halk tarafından ve 
halkların çıkarları çerçevesinde değil, iktidar makamlarında Sovyet impara-
torluğunu korumak amacı ile çözülüyordu.

SSCB topraklarında milli özerk bölgelerin kurulması saatli bomba mekaniz-
ması olarak, SSCB’nin yıkılmasından sonra içalışmış, bir yandan eski birlik 
cumhuriyetleri olan Azerbaycan’ın, Gürcistan’ın, Ermenistan’ın bağımsızlık-

43 * Prof.Dr. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü, “Аzerbaycan-Rusya ilişkiler tarihi” 
şube müdürü, a.sevemin.i@mail.ru, sevincaliyeva2000@gmail.com, +994503010044
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larının ilan edilmesine ve Kuzey Kafkasya’daki milli özerkliklerin cumhuri-
yet statüsüne kadar yükselmesine neden olmuş, diğer taraftan Kafkasya’da 
etnik ve toprak sorunlarının oluşmasına yol açmıştır.

Anahtar kelimeler: Kafkasiya, Rus Devrimi, V.Lenin, İ.Stalin, Bolşevik 
(Komünist) hükümeti, milletler politikası, millileştirme, Özerk vilayeti, baskı, 
sürgün

Key words: Kafkasiya, The Russian Revolution, V. Lenin, I. Stalin, the Bols-
hevik (the Communists) Government, Nations Policy, Nationalization, Auto-
nomous Region, Repression, Deportation.
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ETHNIC POLICY OF BOLSHEVIKS IN THE CAUCASUS

Sevinj ALIYEVA

Abstract

100 years after the Russian revolution of 1917 and the Sovietization of the 
Caucasus, the experience of unification and integration of different nations, 
who were in disputes and conflicts for hundreds of years, under the Soviet 
nation name, is still an interesting topic for study.

Works of Bolshevik leaders V. Lenin and J. Stalin as well as archival docu-
ments of the RSFSR and the USSR about the national issue have great impor-
tance in this regard.

Each Caucasian republic - Azerbaijan Soviet Socialist Republic (SSR), Geor-
gia SSR and the Armenian SSR, as well as Dagestan Autonomous Soviet So-
cialist Republic and Mountain Autonomous Soviet Socialist Republic in the 
Northern Caucasus had a fixed territory, legislature system and administrative 
staff as well as cultural and national elite. In each of these republics, nationali-
zation in the fields of education and culture was taking place intensely and na-
tional languages were developing in various areas including education, media 
and culture. Three South Caucasus republics were the only ones in all Soviet 
Union territory which their constitutions had recognized national language as 
state language.

The process of internationalization and integration in the USSR was acceler-
ated by repressive administrative methods. In the Soviet multinational society, 
the national issue was not highlighted practically and was not a subject of 
discussion as well. One of the main reasons behind the collapse of the USSR 
was the fact that the ethnic issues were being settled in power circles, in order 
to preserve the Soviet empire, not by people and in line with their interests.
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After the collapse of the USSR, when the South Caucasian republics an-
nounced independence, and the North Caucasus remained inside the Russian 
Federation borders, ethnic issues and conflicts did not lose their sharpness, 
and moved into a protracted phase of the armed conflict. Some regions of the 
RSFSR once again insist on a special status within Russia, and in the South 
Caucasus territorial disputes, military actions and the loss of people continue.
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GÜNEY KAFKASYA’NIN SOVYETLEŞTİRİLMESİ 
BAĞLAMINDA AZERBAYCAN – GÜRCİSTAN SİYASİ 

İLİŞKİLERİ (1920-1921-Cİ YILLAR)

Şamil RAHMANZADE 44*

Özet

Makalede 1920-1921-ci yıllarda Güney Kafkasyanın sovyetleştirilmesi bağ-
lamında Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki siyasi ilişkilerin bazı yönlerinin 
incelenmesine çalışılmışdır. Bu zaman ilişkilerin münakaşalı tarafları daha 
fazla ele alınmıştır. 

Bahsı geçen yıllarda Kafkasya halkları varolmalarının bütün alanlarını etkile-
yen sistem nitelikli karmaşık değişimler dönemini yaşamakda idiler. 28 Nisan 
devriminden sonra kısa bir zaman dilimi içinde Azerbaycan Güney Kafkasya-
nın sovyetleştirilmesinin önemli bir mevzii, bir nevi köprübaşına dönüşmüş-
dü.

Bolşevik Kafkasya bürosunun başta Q.K. Orjonikidze ve S.M. Kirov olmakla 
bir qrup üyesi Azerbaycanın hızlı sovyetleşmesi tecrübesini Gürcistanda da 
aynı başarı ile tekrarlayacaklarına ümit ediyordu. Nisanın sonları – mayısın 
başlarında sovyet Azerbaycanı ile menşevik Gürcistanı arasında Kazak-Aks-
tafa ve Zakatala bölgelerinde patlak vermiş silahlı çatışmalar tam bu bağlam-
da anlaşıla bilir. Lakin o aralarda Polonya ile yenice başlanan savaş, üstelik 
de Tiflisde bolşevik eyleminin başarısızlığı, gürci askeri birliklerinin direnişi 
Moskova yönetimini Güney Kafkasyanı nihai sovyetleşmeden kısa bir sürelik 
de olsa sakındırdı.

1920-cı yıl kasımın sonlarında Ermenistanın sovyetleşmesi Gürcistanın siyasi 
kaderini de belirledi. 1921-ci yılın şubatın 25-de Tiflis Kızıl Ordu tarafından 
işğal olundu. Güney Kafkasyanın sovyetleşmesinin sona ermesi bölge halk-

44 * Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasının A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
shamil-rahmman@mail.ru
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larının ilişkileri tarihinde nitelikçe yeni bir dönemin başlanması anlamına da 
geliyordu.

1920-ci yılların başlarında Sovyet hukuk düzenlemeleri çerçevesinde 
Azerbaycan ile Gürcistan arasında sınırların tespiti dahil Güney Kafkasya 
cumhuriyetlerinin idari yapısı belirlenmiştir. Genel olarak etnik ihtilaflarını 
ortadan kaldırmanın yanı sıra sınır çizgisinin bu şekilde çizilmesi bölgenin 
siyasi ve toprak taksimatının nihai şeklinin belirlenmesini amaçlıyordu.

Anahtar kelimeler: Devrim, Azerbaycan-Gürcistan ilişkileri, Sovyet Rusya-
sı, Güney Kafkasya’nın Sovyetleştirilmesi, Zagatala sancağı
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AZERBAIJAN-GEORGIA RELATIONS IN THE CONTEXT OF 
SOVIETIZATION OF THE SOUTH CAUCASUS (1920-1921).

Şamil RAHMANZADE45

Abstract

This article attempts to analyze some aspects of the political relations be-
tween Azerbaijan and Georgia in the context of the Sovietization of the South 
Caucasus in 1920-1921. In this case the attention is focused on the conflict 
component of these relations.

The time interval between April 28, 1920 and the beginning of March 1921 
was, in fact, the final phase of complex systemic changes affecting all spheres 
of life of the peoples of the region. It was for this interval that the South Cau-
casus was gradually included in the emerging new Soviet system.

The article analyzed in detail the attempt of the leadership of the Caucasian 
Bureau in the person of Ordzhonikidze and Kirov in early May 1920 to spread 
the experience of the rapid Sovietization of Azerbaijan towards Georgia. In 
this context, the military confrontation between Bolshevik Azerbaijan and 
Menshevik Georgia was touched upon, during which the Soviet leadership 
had to postpone the invasion of Georgia. In November 1920, there was Sovi-
etization of Armenia, and in February-March 1921 - Georgia.

It is noted that in 1921-1923 in the framework of the Soviet legal-state system 
administrative-territorial division of the Transcaucasian republics was imple-
mented, including the boundary between Azerbaijan and Georgia. Along with 
elimination of major ethno-territorial conflicts, such demarcation was sup-
posed to finally establish political and territorial identity of the nations of the 
region.

Key words: Revolution, the Azerbaijani-Georgian Relations, Soviet Russia, 
the South Caucasus Sovietization, Zaqatala District. 

45  Doç. Dr., Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası, shamil-rahman@mail.ru 
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ПРОЦЕССЫ СОВЕТИЗАЦИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
В ПУБЛИЦИСТИКЕ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ

Тамара Шамсудиновна БИТТИРОВА

Резюме

Карачаево-балкарские публицисты первого призыва были, прежде всего, 
участники белоэмигрантского движения, которые оказались на чужбине 
после подписания Карского российско-турецкого договора  1921 года, 
согласно которому Турция предоставляла им убежище.  Одним из 
активных публицистов из числа карачаево-балкарских авторов был  
ученый  и общественный деятель   Махмуд Дудов. Он – автор   серии 
статей под названием «Истребление Советами карачаевского народа». 
В них рассказывается о процессе советизации области, о репрессиях, 
проводимых коммунистами в ходе упрочения колхозного строя, 
приводятся многочисленные примеры ломки хозяйственного уклада 
народа. Наиболее достоверными и захватывающими внимание читателей 
является повествование о жестоких репрессиях конца 30-х годов. Автор 
рассуждает не только о судьбе репрессированных карачаевцев, но и ищет 
причины того, почему репрессии стали возможны в стране, объявившей 
основными ценностями равенство и братство. Эта тема оставалась 
актуальной в публицистике зарубежья вплоть до начала Второй мировой 
войны, в период которой балкарцы и карачаевцы подверглись депортации 
и геноциду.

Ключевые слова: Северный Кавказ, карачаево-балкарская  диаспора, 
советизация, репрессии, публицистика.

Key words: North Caucasus, Кarachayevo-Balkaria diaspora, Sovietization, 
repression, journalism
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1917- CI IL OKTYABR ÇEVRILIŞINDƏN SONRAKI ILLƏRDƏ 
AZƏRBAYCAN VƏ DAĞISTAN XALQLARININ ÜMUMI 

DÜŞMƏNLƏRƏ QARŞI BIRGƏ MÜBARIZƏSI TARIXINDƏN

Tofig Mustafazadə46

Özet

1917-ci il Oktyabr çevrilişindən sonra həm Azərbaycan, həm də Dağıstan 
xalqları öz istiqlaliyyətləri uğrunda mübarizəyə başlamış, lakin həm 
Rusiyadakı yeni iqtidar Sovetlər, həm də ağqvardiyaçılar bu xalqların azadlıq 
hərəkətını boğmağa çalışırdılar.

Ümumi düşmənə qarşı mübarizədə tarixin sıx dostluq telləri ilə bağlı olan 
Azərbaycan və Dağıstan xalqlarını bir-birinə yardım göstərirdilər. Belə ki, 1918-
ci ilin martın sonu – aprelin əvvəllərində S.Şaumyan başda olmaqla daşnaklar 
və ermənilər azərbaycanlılara qarşı soyqırım həyata keçirdikləri zaman 
Dağıstanın dini rəhbəri Nəcmuddin Qotsinskinin rəhbərliyi ilə dağıstanlılar 
Bakı müsəlmanlarının xilası üçün yürüşə başlamış, Xaçmaz yanında erməni-
bolşevik dəstələrini darmadağın edərək Biləcəriyə kimi yaxınlaşmışdılar.
Yalnız bolşeviklərin Port-Petrovsku alması xəbəri Qotsinskini geri qayıtmağa 
vadar etmişdi.

1918-ci ilin oktyabrında türklərin XV diviziyası Süleyman İzzət bəyin 
komandanlığı ilə Dərbəndi ağqvardiyaçı Biçeraxovun işğalçı dəstələrindən 
təmizlədiyi zaman bir çox azərbaycanlılar da döyüşlərdə fəal iştirak 
etmişdilər. 1918-1919-cu ilin əvvəlində Denikin ordusu Şimali Qafqaz 
dağlılarına qarşı hücuma keçdiyi zaman Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti 
Denikinə nota verərək öz etirazını bildirmişdi. Eyni zamanda  Dağıstan əhalisi 
içərisində Azərbaycana birləşmək uğrunda meyl güclənirdi. Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin Şimali Qafqaz Dağlılar Respublikasındakı nümayəndəsi 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev aprelin 17-də Cümhuriyyət hökumətinə 

46 Prof.Dr. Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası, A.A. Bakıxanov adına Tarix institutunun “Ümumi 
tarix” şöbesinin müdiri.
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bildirirdi ki, Tabasaran, Avarıstan və Dərbəndi təmsil edən nümayəndələr 
onun yanına gəlib bildirmişdilər ki, Dağıstan Azərbaycanla iqtisadi cəhətdən  
sıx bağlı olduğu üçün siyasi birliyin olmasına da zərurət var.

Açar sözlər: Oktyabr çevrilişi, Azərbaycan  höküməti,  Dağlılar Respublikası, 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nacuddin Qotsinski.
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FROM THE HISTORY OF THE STRUGGLE  
OF AZERBAIJAN AND DAGESTAN PEOPLES AGAINST 
COMMON ENEMIES DURING THE YEARS AFTER THE 

OCTOBER REVOLUTION OF 1917

Tofig MUSTAFAZADƏ

Abstract

After the October Revolution of 1917 both Azerbaijan and the Dagestan peo-
ples started struggling for their independence, but the new Soviets in Russia, 
as well as the whites, tried to suppress the movement of these peoples.  The 
peoples of Azerbaijan and Dagestan have been helping one another in the fight 
against common enemy. 

Thus, when Dashnaks and Armenians, led by S. Shaumyan in late March-ear-
ly April 1918, carried out genocide against Azerbaijanis; Dagestanis, under 
the command of the Dagestani religious leader Najmuddin Gotsinski, started 
a campaign for the liberation of the Baku Muslims and demolished Armeni-
an-Bolshevik groups near Khachmaz and approached Baladjary.

Only the news that Bolsheviks were taking Port-Petrovsky has prompted Got-
sinski to return. Many Azerbaijanis were actively involved in the battles in 
October 1918, when the 15th division of the Turks, under the command of Sü-
leyman Izzet Bey, purified Darband from Bicherakhov’s aggressive brigades. 
At the beginning of 1919 when Denikin’s army attacked the North Caucasus 
mountains, the Government of the Republic of Azerbaijan issued a protest 
note to Denikin.

At the same time, the tendency to join Azerbaijan within the Dagestan popu-
lation was intensifying.

The representative of the Republic of Azerbaijan in the Mountainous Republic 
of the Northern Caucasus Abdurrahim Bey Hagverdiyev informed the Gov-
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ernment of the Republic on April 17 that representatives of Tabasaran, Avaria, 
and Darband came to him and stated that Dagestan is economically closely 
related to Azerbaijan, and there is a need for political unity.

Key words: October Revolution, Azerbaijan Government, Mountains Repub-
lic, Abdurrahim Bey Hagverdiyev, Najmuddin Gotsinski
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AZERBAYCAN-TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN 
RUSYA DEVLET SOSYAL-SİYASİ TARİH ARŞİVİNİN 

BELGELERİNDE AKSİ (1918-1920’ yıllar)

Vagif ABIŞOV47*

Özet

Makalenin yazılmasında temel amaç 1918-1920’yıllarde Azerbaycan-Türki-
ye-Rusya ilişkilerinin daha derinden öğrenilmesinden ibarettir.

1918-1920’yıllarda Azerbaycan-Türkiye-Rusya ilişkilerinin araştırılmasında 
Rusya devlet sosyal-siyasi tarih arşivinde (bundan sonra qısaldılmış RDSSTA 
formasında yazılacaq) saklanan belgelerin önemini özel olarak belirtilmelidir. 

Makale hazırlanırken RDSSTA-da depolanan 5. (V.İ.Lenin Fonu), 64. (Rusya 
Komünist (Bolşevikler) Partisi’nin Kafkas bürosuna ait fon), 71. (Sovyetler 
Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi yanında Marksizm-Leninizm Ens-
titüsü’ne ait fon), 80. (S.M.Kirovun Fonu), 84. (A.İ.Mikoyanın Fonu), 85. 
(Q.K.Orconikidzenin Fonu), 157.(M.Q.Tsakayanın Fonu), 558.(İ.V.Stalinin 
Fonu) fonların belgelerinden yararlanılmıştır. Sovyet döneminde belgelerin 
karşısına “секретно” (gizli) sözü yazılıyordu. Fakat SSCB’nin dağılması ile 
Rusya arşivlerinde saklanan belgeler kendi məxviliyini itirmiş oldu. Yukarıda 
isimleri belirtilen arşiv fonlarının belgelerinde Türkiye ile Sovyet Rusya ara-
sındaki əlaqələdən bahs etmekle birlikte, aynı zamanda M.Kemal Paşa Ata-
türk’ün kurmuş olduğu Türkiye’nin Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve 
Dağıstan ile olan ilişkileri de yer almıştır. Özətin verdiği olanak çerçevesinde 
bazı arşiv belgelerine dikkat edelim: A.İ. Mikoyanın etkinliğini içeren 84. 
fonda Sovyet ordusunun Kafkasya›ya yaklaştığı zaman, burada Kafkas 
Devrim Komitesi ile Komünist partisi ve ordu arasında ilişkilerin kurulması 
hakkında bilgiler yer almıştır. 85. Türkiye›nin İtilaf devletleri ile karşılıklı 
ilişkileri, Fransa-Türkiye, İngiltere-Türkiye ilişkileri ve diğer konular 
hakkında bahsedilmektedir. 
47 * Doç. Dr.,Hüseyin Cavid caddesi 115, Bakü 1143. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi A.Bakıhanov 

adına Tarih   Enstitüsü. vaqif.abishov1955@gmail.com Tel: (+) 99 450 373 68 56
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Genel olarak, RDSSTA-da tutulan çok sayıda belgeleri bilmeden 
1918-1920’yıllarda Türkiye’nin İtilaf devletleri, Sovyet Rusya, ayrıca Azer-
baycan, Gürcistan ve Ermenistan ile ilişkilerinin öğrenilmesi mümkün değil-
dir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Ermenistan.
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REFLECTIONS OF AZERBAIJAN-TURKEY-RUSSIA 
RELATIONS ON DOCUMENTS OF RUSSIAN STATE 

 SOCIAL-POLITICAL HISTORY ARCHIVE (1918-1920)

Vagif ABİSHOV

Abstract

The main purpose of the article is to study in detail the Azerbaijani-Turk-
ish-Russian relations in 1918-1920.

The significance of the documents stored in the Russian State Social-Political 
History Archive (RSSPHA) should be emphasized in particular in the investi-
gation of Azerbaijani-Turkish-Russian relations in 1918-1920.

While preparing the article, documents of the following funds stored in the 
RSSPHA -  5th (V. I. Lenin Foundation), 64th (the fund for the Caucasus Bu-
reau of the Russian Communist (Bolsheviks) Party), the 71st (the fund for the 
Marxism-Leninism Institute under the Central Committee of the Communist 
Party of the Soviet Union), 80th (S. M. Kirov’s fund), 84th (A. Mikoyan’s 
fund), 85th (G. K. Orjonikidze’s fund), 157th (M. G. Tsakayan’s fund), 558th 
(I.V.Stalin’s fund) were used. In the Soviet era, the words “classified” (confi-
dential) were written in front of the documents. However, with the collapse of 
the USSR the documents kept in Russian archives lost their “confidentiality”. 
The documents kept in the above mentioned archive funds along with dealing 
about relationship between Turkey and the Soviet Russia, as well as contains 
the relations of Turkey with Azerbaijan, Armenia and Georgia, founded by 
Mustafa Kamal Pasha Ataturk. Let’s take a look at some of the archive doc-
uments within the summary: in the 84th fund dealing with A. İ. Mikoyan’s 
activity there is information on the relationship between the Caucasus Revo-
lutionary Committee and the Communist Party and the army when the Soviet 
Army approached the Caucasus. The 85th fund deals with Turkey’s relations 
with the Allied Powers, also France-Turkey, England-Turkey relations and 
other topics. On the whole, it is not possible to investigate the relationships 
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of Turkey with Allied Powers, Soviet Russia, including Azerbaijan, Georgia 
and Armenia in the 1918-1920s without studying many documents stored at 
the RSSPHA.

Key Words: Turkey,  Azerbaijan, Russia, Georgia, Armenia.
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TÜRKİYE-RUSİYA İLİŞKİLERİ VE AZERBAYCAN’IN  
MİLLİ DEVLETÇİLİK SORUNU (1918-1920)

Vasif GAFAROV48

Özet

Rusiya İhtilali`nden sonra Kafkaslarda karşı-karşıya dayanan Osmanlı Dev-
leti ile Rusya, daha sonra Anadolu Harekatı ile Sovyet Rusyası arasındaki 
münasebetlerde Azerbaycan ve onun milli devletçilik sorunu ile ilgili cere-
yan eden hadise ve prosesler ve aparılan müzakereler araştırmanın konusunu 
teşkil etmektedir. Söz konusu müzakereler çerçevesinde mesele ile bağlı ta-
rafların mevkileri, Azerbaycan`ın milli devletçilik konusuna bakışları, orta-
ya koydukları ve savundukları argümanlar, Azerbaycan`ın sovyetleştirilmesi 
prosesi, bu prosesde Türkiyenin tutumu ve iştirakı meselesi, Azerbaycanın 
bağımsızlığının korunması uğrunda aparılan mücadele kibi meselelerin tetkik 
edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonunda Azerbaycan Cümhuriyyeti’nin 
kurulması, mevcudiyyeti ve hususen de sükutu devrinde bu cümhuriyyetin 
Türkiye-Rusya ilişkilerinde oynadığı rol ve bununla iligili taraflar arasında 
cereyan eden olaylar ve onların sonuçları ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Cumhuriyeti, Bakü Petrölü, Osmanlı-Rusya 
çatışması, Türkiye-Rusya işbirliği, Azerbaycan`ın sovyetleştırılmesi

48 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü, Uzman Araştırmacı, Doç. Dr. E-mail: 
vasifqafarov@rambler.ru
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TURKEY-RUSSIA RELATIONS AND AZERBAIJAN’S 
NATIONAL STATEHOOD PROBLEM

Vasif GAFAROV

Abstract

Events and processes and negotiations that occurred in connection with the 
Azerbaijan and its national statehood problem in the relations between the Ot-
toman Empire and Russia, then the Anatolian Operation and the Soviet Russia, 
which were opposed in the Caucasus after the Russian Revolution, constitute 
the subject of investigation. It is aimed to investigate issues such as position 
of the parties, the views of Azerbaijan on the issue of national statehood, the 
arguments they put forward and advocated, the process of Sovietization of 
Azerbaijan, the attitude of the Turks in this process and the issue of participa-
tion and the struggle for the protection of Azerbaijan’s independence. At the 
end of the study, the establishment of the Azerbaijan Republic, the presence 
and especially in the calmer period, the role played in the relations between 
Turkey and Russia, the events taking place between the parties concerned and 
their results were revealed.

Key words: Azerbaijan Republic, Baku Oil, Ottoman-Russia Conflict, Tur-
key-Russia Cooperation, Sovietization of Azerbaijan
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HISTORIOSOPHICAL LESSONS OF RUSSIAN REVOLUTION

Yuri ZAKUNOV49

Summary

The lessons of the revolution of 1917 and the transformations caused by it 
are revealed at the level of Christian historiosophy in opposition to dialecti-
cal materialistic approach. The level of integral metaphysical synthesis and 
spiritual dialectics allows one to reveal the logic of Russia’s development as 
an emerging ethno political spiritual union, the development and strengthen-
ing of which was built on the spiritual, state and ethno-cultural basics (faith, 
tsar and people), which lived not only by its own identity, but interrelation-
ships: spiritually-national, ethno-political and spiritual-state. It was the split 
between them that led to the national tragedy, the overcoming of which is to 
understand the reasons, to return to the commanded path as an ascension to the 
Christian archetypes, to develop the appropriate metaphysics and to apply it in 
modern practice of state and cultural construction. Important research sources 
of revolution are anthology by various authors of articles concerning the Rus-
sian Revolution, entitled “Iz glubiny. De profundis”, composed in the first half 
of 1918.  One of the reasons for the revolutionary chaos of 1917 was the Rus-
sian intellectuals, infected by the Western spirit of nihilism and rationalism.  

49  Yrd. Doç. Dr., D. S. Ligachev Enstitüsü ,zakunov.yuri@mail.ru 



100. Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu

130

THE MAN IN THE EXTREME CONDITIONS  
OF THE REVOLUTION AND THE CIVIL WAR:  
THE PEASANTRY OF THE NORTH CAUCASUS  

IN THE PLANS OF THE BOLSHEVIKS

KHUBULOVA S. A. 50 

KHUBULOVA V. V. 51

KHABLIEVA L. Ch 52

Abstract

The paper first attempts using an anthropological approach to address the root 
causes of the involvement of the Caucasian ethnic groups in the revolution 
and civil war in 1917-1920, the problem of influence of extreme conditions on 
the mass consciousness of which the peace was to obey the ideas of violence 
and terror as the most effective mechanisms to solve urgent problems. Ana-
lyzes of the causes of political preferences of ethnic groups of the Caucasus in 
the changing socio-political system are also addressed.

Key words: Revolution, Ethnicity, and Militarization of Consciousness, Ide-
ology
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ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ: 

КРЕСТЬЯНСТВО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ПЛАНАХ 
БОЛЬШЕВИКОВ

ХУБУЛОВА С.А., 

ХУБУЛОВА В.В., 

ХАБЛИЕВА Л.Ч., 

Аннотация

В статье впервые делается попытка через антропологический подход 
рассмотреть причины участия кавказских этносов в революции и 
гражданской войне в 1917-1920 гг. Рассмотрена проблема влияния 
экстремальных условий на массовое сознание, которое из мирного 
стало подчиняться идеям насилия и террора, как наиболее действенным 
механизмам решения насущных проблем. Проанализированы причины 
политических предпочтений кавказских этносов в условиях смены 
общественно-политической системы.

Ключевые слова: революция, этнос, милитаризация сознания, идеология
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SOVYETLER BİRLİĞİNİN AFGANİSTAN’DA SOSYAL VE 
KÜLTÜREL ETKİSİ

                                                                                                              
Firuz FEVZİ 53

ÖZET

Afganistan politikası 1956 yılında başlayan Sovyetler Birliği, 1979 yılında 
Afganistan’ı resmen işgal etti. 1989 yılına kadar Afganistan’a kalan Sovyet-
lerin işgal yıllarında Afgan halkının sevgisini kazanmak için söz konusu ül-
kede her alanda büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini biliyoruz.  Sovyet rejimi 
özellikle eğitim ve kültür alanında, birçok yatırımlara imza attı. İlkokuldan, 
ortaokuldan, liseden ve üniversite öğretim yaşından birçok Afgan öğrenci 
veya genci Sovyetler Birliği’ne eğitim öğretim için gönderildi. Sovyet reji-
mi Afganistan’ın her okulunda PEŞAHAN adı verilen özel sınıflar oluşturdu.  
Daha çok zeki öğrenciler bu sınıflara alınırdı ve Sovyetler kendi ideolojisini 
aşılamak için bu öğrencileri özel yetiştiriyordu. Afganistan’da sinema kültürü 
Sovyetler Birliği’nin hakimiyeti döneminde gelişti. Ruslar Afganistan halkını 
etkilemek için her şehirde yeni sinema binaları inşa ettiler,  halk evleri kurdu-
lar. Sovyetlere bağlı olan Orta Asya Türk cumhuriyetlerden birçok sanatçı bu 
halk evlerine davet edildi. Ruslar, halka yakın olabilmek için kız alıp vererek 
Afgan halkıyla akrabalık kurmayı bile denediler.

Sovyetler Birliği’nin iktisadi alanda da yatırımları oldu. Afganistan’ın yer altı 
zenginliklerini kullanmak için doğalgaz rafineleri ve büyük fabrikalar kurdu-
lar. Bu fabrikaların yanında veya şehir merkezlerinde lojmanlar yaparak hem 
kendi işçileri hem de Afgan işçilerinin barınmasına destek oldular. 

Bildirimizde Sovyetlerin Afgan halkı üzerindeki sosyal ve kültürel etkisine 
ayrıntılı olarak yer verilecektir.

Anahtar kelimeler: Afganistan, Sovyetler Birliği, eğitim, kültür ve sosyal 
hayat
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BOLŞEVİK İHTİLALİ’NİN MİLLİ MÜCADELE’YE 
ETKİLERİ

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN54

Muhakkak ki XX. yüzyılın başlarında meydana gelen iki büyük hadise dünya 
tarihini olduğu kadar Türk tarihini de derinden etkilemiştir. Bunlardan ilki I. 
Dünya Savaşı olup, neticesi itibariyle Osmanlı Devleti’nin dağılmasına sebep 
olmuştu. Diğer önemli hadise ise ‘Bolşevik İhtilali’ olup Osmanlı Devleti’nin 
yıkılması sonrasında başlatılan Türk Milli Mücadelesinin yürütülmesinde 
ekonomik, siyasi ve diplomatik katkıları olmuştur.

Zira I. Dünya Savaşı öncesinden başlayarak 1917’ye kadar ki dönemde Rus-
ya’da yönetimde olan Çarlık Hükümeti’nin temel gayesi sıcak denizlere inmek 
ve İstanbul ve Anadolu’yu işgal etme hedeflerini gerçekleştirmekti. Ancak 
Ekim 1917’de meydana gelen Bolşevik İhtilalıyla Çarlık rejimi yıkıldığından 
dolayı Çarlık rejimi bu hedeflerini gerçekleştirememiştir. Yeni Hükümetin 3 
Mart 1918 tarihinde imzaladığı Brest litovsk Antlaşmasıyla Rusya savaştan 
çekilmiştir. Bolşevik Hükümeti’nin bu antlaşmayla ayrıca, Rusya’nın ele ge-
çirmiş olduğu Kars, Ardahan ve Batum sancaklarını boşaltması ve Rusya’ya, 
İstanbul ve Boğazları işgal imkanı veren antlaşmayı ret ettiğini ilan etmesi, 
Milli Mücadele döneminde atılacak olan işbirliği adımlarının zeminini oluş-
turmuştur.

Makalenin ilerleyen bölümlerinde, arşiv kaynakları da kullanılarak 1919-1922 
yılları arasındaki Bolşevik Hükümeti’nin Milli Mücadele’ye karşı takip ettiği 
siyasi, diplomatik ve ekonomik politikaları ve etkileri incelenecektir
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