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ÔNSÖZ 
Mustafa Suphi tarafından l 920 yılmda, Türkiye dışında kumlan Türkiye 

Komünist Fırkası yıllardır gerek basında ve gerekse yazılan ilmi eserlerde üze
rinde en çok durulan ve hakkında tarnşma.lar yapd:.ı.n konulardan birisi olmuş,
nır. Anc.ak üzerinde bu kadar çok durulmasına karşın. bu konu ile ilgili olarak 
bir çok olay yeterince aydınlığa kawşturulamamışo.r. Bunun en önemli sebebi. 
devrin olumsuz şartları yüzünden gerek Rusya Ve gerekse Tütkiye'deki konu ile 
ilgili ana kaynaklara inilememesi olmu:ş.cur. Türk milletinin emperyalist devlet
lere karşı varoluş mücadeles;i verdiği bir dönemde .Ruı;;ya'da şekiUenen ve 
Türkiye'de komünizm fikirlerini yayarak Sovyet rejimi kwmak amacı ile, RSFSR 
Hiik.ümeti ve Üçüncü Entemasyonal'in desteği ~ himayesi alnnda caJışmalannı 
yürüten bu hareketi, bütün yônleriyle aydınlatmak "Milli Mücadele" tarihimiz 
açısından önemli olduğu kadar, Milli Mücadele dönemindeki Türk..Sovyet ilişki
lerinin daha iyi anlaşılması açısmd.uı da oldukça mühimdir. 

Bu çalışmada esas olarak Rusya'da Türk komünistlerinin teş.kilatlanma sü~ 

reci verilmeye çalış,lınışur. 191!!-1921 y,l!an a.rasmı kapsayan bic dönemde, Tfük 
komüııisdcrinin teşki.13.tlaıunası, Türkiye Komünist Teşkil3.n'mn gelişimi. parti 
haline dönüştürülmesi ve Türkiye'ye yönelik faaliyetleri ele alınmışnr. Bütün bu 
faaliyetler Mustafa Suphi etrafmda toplandığından, Mustafa Suphi'nin hayaa ve 
çahımaları konunun bütünü içerisinde yer almıştır. Türkiye Komünist 
Fırkası'nın oluşturulması ve çalışmalart Sovyet Rusya'nm Türkiyc'ye yönelik siya
setiyle yakından ilgilidir. Bu nedenle Sovyet Rusya'nın Türk Milli Mücadelesi'ne 
bak.ışı ve Türkiye'ye karşt izlediği siyasi yaklaşımlar bıı ,çalışmada göz öniine 
alındığı gibi, Türkiye'de ınilli bağımsLzlık hareketini yürüten TBMM 
Hükümeti'ıün Türk komünistlerine, Sovyec Rusya'ya, komünizm rejimine karşı 
tav:ır ve bakış açışının şekillen4i de onaya konulmaya çabşılmışur. Gerek TBMM 
Hükümeti'nin ve gerekse Sovyet Rusya'nın birbirlerine karşı siyasetlerini belirle
mede en önemli etkenlerden birisi olan, 1920 Eylül'ünde, Bak.ü'da top]anan 
kongrel~r üzerinde de ayrıntılı olarak dunılıntr:tur. 

Türk komünistlerinin Rusya.'daki teşkil3.tlınma süteci verilirken konu üç 
temel unsur üzerine kurulmuştur. Bunlardan birincisi Mustafa Suphi fak.törü, 
ikincisi Birinci Dünya Savaşı esnasmda Rusya'ya esir düşmüş Türk e:ı;;irleri ve 
üçüncüsü propaganda aracı olarak kullandan Yeni Dünya -gazetesi olmuştur. 

Bu .çalışnıa yapılırken Türkiye. Azerbaycan ve Rusya'daki ana kayna.khı.ra 
uıaş1lmaya çaba gösterilmiştir. Özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki eski 
Komünist Partisi Arşivi'nde ve Türkiye'deki Genelkurmay Başkanlığı ATASE 



xıı ÔNSÔZ 

Arşivi'nde çalışma imkanını bulmamız, konuların aydııılaıılması ve objektif :s<r 

nuçlara varmamızda bize büyük. avantajlar sağlamqtıt-. Aynca olayların geçtiği 
döneme .ait Rusya. Azerbaycan. Gürcistan, E.rmcnisıan R Türkiye basını üze
rinde geniş bir tarama yapıldığı gibi, konu ile ilgili obral y:ızı.lan eserlerden ve 
habralardan titizlikle faydalanılmışur. Bunlardan bışb Komintern rarııfından 
çektirilen Birinci Doğu Halkları Kurultayı'na ait dotiiııwıter filmi izleyerek, 
bundan yararlanmamız, konulara bakış açımıu gdiııiımq tt devrin psikolojik 
yapısı hakkında bize büyük ipuçlan vermiştir. Şunu da belinıııek gerekir ki, 1920 
sonlarında Türkiye Koınünist Fır.kası Merkezi Hcy"cti•tıi ve teŞtilinnı Türkiyc'yc 
naklederken, parti ile ilgili belgeleri de birlikte getirmqlenlir. Fakat bu belgele
rin akıbeti mcçhuldur. 28/29 Ocak 1921'de M- Suphi ve arkadaşları 
Karadeniz sulanna gömülürken, bu belgeleri de birlikıı: Kar.ıdcniz'in derinlikle
rine taşıyabilecddcrl gibi, başka ihtimaller de sôz koomudur. Bu belgelerden 
yoksun olunmasına karşın, gerek Azerbaycan ve gettbe Tiirtiye'deki arşMerde 
Türkiye Komünist Fırkası He ilgili değerli bilgiler caııy;m be.lgcler mevcuttur ve 
bu kaybolan belgelerin oluşuuduğu açığı büyük ölçüde doldurmaktadırlar. 

Çalışmalamnıı esnasında gö,ıcrdikleri yabıı ilgi ..: kolaylıklardan dolayı 
Genelkurmay Başkanlığı ATASE Aı;M, Azerbaycan Qımhuriycti Merkezi Devlet 
Yeni Tarih Arşivi ve En Yeni Tarih Arşivi, Azcrb.ıyc.m Cumhuriyeti Merkezi 
Devlet Siyasi Partiyalar ve İç.timat Hareketler J\rıivi, .Merbaycan İliınler 
Akademisi Kütüphanesi, Azerbaycan Cumhuriyeıi El Yazmaları Enstitüsü ve 
Ahundov Kütüphanesi yönetici ve diğer bütün çalqanlanna. mütcş.ellirim. 
Araştınnal.anmıı.a değerli fikirleriyle yön veren ve büıüo kolaylıkları gösteren 
Sayın Hocam Prof.Dr.Enver KONUKÇU'ya, çalışmalarımda bana destek ve 
yardımcı olarak bütün ,ılu.nalanmı göğüsleyen değerli eşim 'ful. Doç. Dr. Betül 
ASl.AN'a ve çalışmamın sorumluluğunu üstlenerek, bilgi ve tecrübeleri ile bana 
çok büyük katkılan olan ve her türlü kolaylık ve yardımı esirgemeyen Sayın 
Hocam Prof. Dr.Dursun Ali ARBULUT'a minnet ve şUkr.uılanmı bildirmeyi bir 
borç bilir, kendilerine teşekkür ederim. 

Yavuz ASLAN 
Erzurum, 1995 
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GİRİŞ 

Türkiye'dc sosyalist ve komünist faaliyetlerin önemli gelişme kaydetmesi 
Rusy;ı.'daki 1917 Bolşevik İhtilali'nden sonra olmuş.tur. Bu çalışmanın konusunu 
teşkil eden Rus.ya'daki Türk Komünistlerinin teşkilitlanması ve Türkiye 
Koınünisc Fırkası'nın ortaya çıkışı da bu ihtilalin iirünüdı1r. Ancak bu konuya 
geçmedt:n Once Türkiyc'de sosyalist ve komünist harekedeıin geçmişine kısaca 
değinmekte yarar varılır. 

Sosyalist ve komünist akımlan sol genel kavramı içerisinde ele alırsak, 1871 
yılında İstanbul'da kurulan Ameleperver Cemiyeti'nin, daha sonra 1895 yılında 
kurulan Osmanlı Amele Cemiyeti'nin işçilere yönelik bir takım faaliyetleri dı
şında., Türkiye'de sol hareketlerin gelişme gô:s.tcrmcsi 1908 İkinci Meşrutlyet'in 
ilanı iledir. İkinci Meırutiyet ile birlikte her türlu fikir abmlan serbestçe faaliyet 
sahası bulmuş, özellikle basın hüJTiyetine kavuşulmuş olunması, fikir hareketle
rinin ya.yılma.sına imkan venniştir. Sol alu.mlann, İkinci Meşrutiyet'in bağışladığı 
bu serbest ortamda meydana çıkan fikir akımlanndan Türkçülük. İsliıncılık ve 
Garpçılık cereyanları gibi toplum üzerinde bir etkisinden söz etmek mümkün 
olmasa da. İkinci Meşruciyet'le aşama kaydettiği bir gerçektir. 

Osmanlı İmparatorluğu içerisinde sosyalist fikirleri ilk benimseyenler 
Ermeni, Rum • .Bulgar ve Yahudiler. yani ga}'l'i müslim azınlıklar olduk.lan gibi, 
sosyalizmin yayılmasına ilk çalışanlarda bunlar olmuşlardır. Fransız İhtilali'nden 
sonra Ban'dan gelen fikir akımlarından ilk önce etkilenen ve Tanzimat'ıan sonra 
ağırlıklı olarak Babh Devletlerin teşvik ve kı.şkırrmalarıyta Osmanlı Devleti'ne 
karşı baş kaldıran azınlıkların kurdukları Ermeni Hınçak ve Taşnalc.sutyun, 
Bulgar Sosyal Demokrat İfçi Partisi 505yalist esaslarda ihtilalci tcşkil3.tlar olarak 
ortaya ç.ıkmıılar ve özellikle Rumeli'de sosyalist propaganda ve kışkırtmalara 
başlamışlardır. Bu nedenle İkinci Meşrutiyet'in akabinde gelişen ortam içeı-i
sinde İst.anbul'dan ziyade Selanik. sosyalist hareketlerin ınerkui olarak gözük
mektedir. Burada sosyalizmin baş göstermesinde Yunanistan, Bulgaristan ve 
Sırbisran'da çıkan sosyalist propaganda aınaçlı kitap, risale. dergi ve gazetelerin 
Selımik'e l'tlhatlıkla sokulup, buradaki Rum, Bulgar ve hatt.a Türkler arasında 
sosyalist fikirlerin yayılmaya çalışılması yanında, Selanik'te yaşayan Yahudi cema
atinin büyük rolu olmuıtur. 1908 sonlarına doğru Selanik'teki Yahudiler, Bulgar 
Sosyalistleri ile birliktt: bir "Sosyalist Klübü" kurmuşlardır. Bu teşkil:it Osmanlı 
İmpuatorluğu'ndaki bütün işçi sınıfını tek bir ortak sosyalist parti. etrafında top
lamak amacıyla çal:ış.malar yapmı:ştır. Yahudi Abraarn Ber.u-aya başkanlığındaki 
bu sosy;ılistler "Selarıik Sosyalist işçiler Federasyonu"nu kurup faaliyetlerini ge-
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nişletmeye g.ayret er.miş.lerse de, bu çabalar gerektiği kadar başarılı sonuçlar 
vermemiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu'nda en geniş aydın kitlesine sahip olan İsıanbul'da 
da, İkinci Meşrutiyet sonrasında sol faaliyetlerin ortaya çıkmaya başladığı gö
rülmektedir. 1908 Ağustos-Ekim aylan arasında isıanbul'da ili<. iş,çi grevleri mey
dana gelmiştir. Bu grevler hiikümet tarafından kuvvetle bastırılma yoluna gidil
mişse de, 25 Eylül 1324 tarihinde "Tatil-i Eşgal Kanun·u Muval<.ltati"nin tanzim ve 
ilim ile ijÇi grevlerinin önü ancak almabilmiştir. 

İkinci Meşrutiyet İstanbul'da Türkler arasında sosyalist fikirleri benimseyen 
"'le bunları yaymaya çalışan küçük bir aydın çevresinin oluşmasına zemin hazır
lamıştır. Bu çevrenin en önemli ismi "İştirakçi" namıyla ünlenen Hüseyin 
Hilmi'dir. İscanbul'da İştirak dergisini çıkaran Hüseyin Hilıni, Sosyalist gazetesi 
sahibi Namık Hasan, Muihedc gazetesi sahibi Pertev Te\16.k. İnsaniyet gazetesi 
sahibi İsmail Faik ve Medeniyet gazetesi sahibi Hamit Suphi ile birlikte, Osmanlı 
Devletl'nde.k.i ilk sosyalist parti olan "Osmanlı Sosyalist Fırkası"nı kurmuşlardır. 
De.Refik Nevzat tarafından Paris'te de bir ~ubesi açılan bu fırka, daha sonra 
lr.onu içerisinde de belirtileceği gibi, ucun ömürlü olamamıştır. Bu ftrkarnn dik
kat çeken özelliği sosyalist düşünceyi halka yayabilmek için sosyalizm ile 
İslimiyeti bağdaştırmaya yönelik çabalarıdır. İkinci Meşrutiyet döneminde Türk 
sosyalistleri içerisinde Hüseyin Hilmi ön plina çıkmasına rağmen, Osmanlı top
lumunda ondan önce 'ie sonra sosyalist fikirlerle ilgilenen aydınlar olmuştur. 
llunlar arasında ilaha Tevfik, Nüzhet Sabit, Ali N:uı,ık, Celal Nuri, Haydar Rıfat, 
Rasim Haşmeti. Ahmet &sim Paşa sayılabilir. 

İkinci Me.şrutiyet Osuıanb Medi.s-i Mebusan"ında Osmanlı Sosyalist 
Fırkası'nın bir temsilcisi bulunmamasına rağmen. Ermeni. Rum ve Bulgar 
mebuslardan oluşan bir sosyalist gnıbun teşekkül ettiği görülmektedir. Erzurum 
Mebusu Vartel<.,, Sir.ıs Mebusu Dr.Nazret Dagavaryan, İstanbul Mebusu Zöhrab 
ve Kozan Mebusu Muradyan (Hamparsun Boyacıyan) Efendiler gibi, parlamen
todaki Ermeni Mebusların hemen hepsi Hınçak ve TaşnabutyUn ihtilalci parti 
ve komitelerinin aktif mensuplarıydı. Selanik Mebusu sosyalist Dimiter Vlahof. 
Oalçef ve Pavlof Efendiler de Bulgar komitacılan idiler. 

Osmanlı İmparatorluğu içerisinde 1908-1913 )'illan arasında gelişm~ göste-
ren s.ol harek-etJer. İttihat ve Tcrakki'nin Balkan Savaşlanndaki başans1Zlığı ba,, 
hane göstererek, &ı.b-ı Ali baskınını gerçekleştirip itti.dan ele geçirmesi ve bu
nun akabinde Malunut Şevket Paşa'nın ötdüriilmesi olayı üzerine sona erdirilen 
bütün muhalif hareketler ile birlikte, savaş ertesine kadar. ortadan kaldırıhnışur. 
istanbul'daki sosyalistlerin bir çoğu diğer ınuhalifler ile beraber sürgüne gönde
rHmiş ve hatta içlerinde idamla yargılananlar dahi ohntıftur. Bu sürgün olayın
dan Mondros Mütarckcsi'nc kadar Türkiye'de hiçbir soşyalist faaliyet gözükme-
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mektedir. Ancak bu dönemde, sosyal demokrat olarak ün yapmış, aslen Rus 
Yahudisi olan, Almanya'dan göçme Parvus (Alexandre lsrael Helphand) 
Efıendi'nin bazı İttihatçılarla ilişkiler kurmas1 ve gazete ve dergilerde iktisat 
politikasıyla ilgili yazılar yazması ve ayrıca 1917'de Stokholm'da düzenlenen 
"Milletleranw Sosyalistler Toplantısı"na İttihat ve Terakki'nin bazı Ttlrk.leri 
delege olarak göndermesi dikkat çekmektedir. 

30 Ekim 1918'de Osmanh Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros 
Mütarekesi'nin imzalanması -ve: İttihat '\'e Terakki'nin iktidardan uzaklaşunlma
sıyla başlayan yeni dönemde, Birinci Dünya Savaşı öncesi görülen sosyafü.t faali
yetler yeniden ortaya çıkmış ve bunun yanında bir takım yeni çabalar da görül
müştür. Mütareke sonrasının zor şartlan içerisinde Dr.Hasan Rıza tarafından, 23 
Aralık 1918'de, i,ıaııbul'da, "Sosyal Demokrat Fırkası" adıyla bir parti kurulmruı· 
rur. Etkili bir faaliyeti olmayan bu partinin, 1919 başlarında yayınladığı proğram 
ve bcyannimeden Brüksel'deki sosyalistlerden etkilendiği ve sosyal demokrat 
esaslann uygulanmasını amaç edindiği anlaşılmakta.dır. l 919 yılı sonunda yapı
lan :seçimlere de tanlan bu fırka~ seçitnlerde bir başarı :sağlayamamış ve: 

1920'den sonra dağılmıştır. Daha sonra ki. fırkayı diriltme çabalan da bir sonuç 
vermemiştir. 

Mütareke .sonr.ısında sürgünden İıstanbul'a dönen Hüseyin Hilmi Osmanlı 
Sosyalist Fırkası'nı canlandırmaya çalışmış. ve Şubat 1919'da "Tı'.irkiye Sosyalist 
Fırk;ısı"nı kurmuştur. Yine, Alrnanya'da çeşitli vesilelerle bulunarak., Alman 

Sosyalist hareketinin etkisinde kalan Türklerin çekirdeğini oluşrurduğu "Türkiye 
İıçi ve Çiftçi Fırkası" miitareke sonrası İstanbul'da meyd;a.na ge;len sosyalisl ıe~ 
ıekküllerdendir. Yukarıda belirtilen bu iki fırkanın Mustafa Suphi'nin Ru,ya'da 
kurduğu koıniinist teşkili~ az ~ çok ban ilişkileri bulunduğundan dolayı. bu 
kuruluşlardan konu içerisinde bahsedileceği gibi. Milli Mücadel~ döneminde 
Anadolu'da ortaya çıkan sosyalist ve komünist hareketlerden de Musr.afa Suphi 
tejk.iliu ile münasebetleri çerçevesinde söz edilecektir. 

Bunlardan başka "Amele Fırkası", "Müstakil Amele Fırkası", "Amele Siyaneı 
Cemiyeti", "Türkiye Sosyali,ı Birliği",.., Türkiye Sosyalist Fırk:w'ndan aynlaıılann 
oluşturduğu ''Türkiye İtçi Sosyalist Fırkası'' mütareke sonrası İstanbul'unda ku
rulan ,ol kurulutlardır. 

Çalışma kon118una geçmeden önç,e şunu da belirunelr. gerekir k.i, 190S son
rasında Osmanlı İmparatorluğu'nda oluş.maya başlayan sosyalist kaynaşmalar 
Tfırk. unsurların hareketi olmayıp, Yahudi, Ermeni, Rum, Bulgarlar gibi gayri 
müslimlerin bir hareketi olarak göriilmüştür. Yalnız İstanbul'da çok küçük bir 
aydın kitlesi sosyalist fikirlere ilgi göstenniş ve bunların faaliyetlerinin toplum 
üzerinde etkisi olma:mşur. Türk unsurlar arasında sosyalizmin ilgi görmesi 1917 
Bolıcvik İhtilili'ndcn sonradır. ÖzellikJe MilJi Mücadele döneminde küçük mik-
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yasta da olsa sosyalist ve komünistlerin varlık göstermesi Türk..SOvyet ilişkileri ve 
Sovyctlerin Türkiyc'dcki uzun vadeli politik.alan sebebiyledir. 1918 yılından 
sonra Türkiye'de sosyalist ve komüni.ıst faaliyetlerin ortaya çıkışı ve gelişmesi ile 
So")'et Rusya yakından ilgilenmiş, gerek maddi ve gerekse manevi yönden bu ha
ıekeı:leri desteklemeye çalışmJş ve bütun Dünya'da oJduğu gibi Türkiye'de de 
sosyalist ve komiinistlerin hamiliğini iıstlenm.eye çaba göstermiştir. 



I.BÖLÜM 

RUSYA'DA TÜRK KOMÜNİSTLERİNİN TEŞK.iı.ATLANMASI 

A- RUSYA'DAKİ TÜRKİYE TÜRKLERİ ARASINDA BOLŞEVİK 
PROPAGANDASI 

1917 Ekim ihtilili'nden hemen sonra Rusya'da hakimiyeti ele geçiren 
Bol$CvikJer, çeşidi milletler arasında komünizmi yaymak için propagandaya da baş

lamı;;lardı. Müttefik Devletler Brest-UtoMk görüşmeleri esnasında Sovyeı-Rus De
legelerinin ihôlilci propagandaya ne kadar önem verdiklerini yakından gözlemle

dikleri için, 1 Bolşevik ihtilalci propagandasını önlemek amacıyla anda.,maya bir 
madde koymak ihtiyacını hissc-nnişlerdi. Brest-Litowsk'da 3 Mart 1918'de imzala

nan Brest-Litowşk Andaşması'nın ikinci .maddesine göre. akit taraflar karşılıklı ola
rak birbirlerinin hükümet, devlet ve askeri tesisleri hakkında tahrikat ve propa
ganda da bulunmayacaklardı. Bu madde şövle formüle edilmişti::2 

"il. Madde: Akit t;ıraflar, karşı tarafın hükümeti veya devlet ve askeri müessese 
ve nizamlarına karşı her tılrlü tahrikat ve propagandadan içtinap ederler. Dörtlü 
İttifak Devletleri'nin işgali alandaki sahada dahi Rusya bu hın.usa. riayet mecburiye
tindedir~·· 

Anc,ık görüldüğü gibi bu madde, Bolşevik ihılliild prnpagandasmı durdurmak 
için pek açık ve yeterli değildi. Nitekim Sovyec-Rus Matbuan Brcst-Utowsk görüş-
meleri sırasında olduğu gibi, barışın imzalanmasından sonra da. karşı tarafa, yani 
emperyalist hükümetler ve müesseselerine alabildiğine hücuma devam ettiler. Bu 
neşriyatta, Almanya, Avusturya-Macaristan ve Türkiye Hüküınetlerinin adı açıkça 

zidredilmcmekle beraber onlar da yine "emperyalist" ve "kapitalist" tarafa dahil 
olmaları dolayısıyla, bu propaganda aynı zamanda onları da kapsıyordu. 

1 &lşevik]er Bresı-Urowsk görlişmek-ri sınwnda ihıilalci konuşmalar yaparak hal.khn emp("ryalist 
YC kapitafudere ka"W ihtilale daw:t edi)ıorlar, beyanniimeler y.ı,yınla.yar.ı,k cephede-iti asJ:.erleT a~nda 

dağıup, İtti.fal Devletleri askerlerini açıkça i:syana teşvik ediyorlardı. (Max HOFFMANN. Dir: 
Aufzeichnungea de$ Gcaeralmajors Max Hoffrruınn, il, Bertin, 1929, s.20S.214), Troçki ile birlikte 

Brest•Lltowsk'a gelen Kad Radek, daha Bre:u-Utovr.;k i.sı.a:syom:ma w.nr v.umaz, çanı.asındaki ihtilliki 
Bolşeru,. bey.ınnimı:-leri çık:ararnk, onl.ın brşılamar-- gelen İttifak Devletleri diplomat ve subayiwıQJn 
gözleri ôniinde, hıılb ve Alman askrlerine dağıtmaya bıqlamıştır. (İsaac DE.UTSCHER, Tı-oçf.:i. I, 
Tılrk.ı;csi: lwih Güren,. lataobuJ, 1969, ıı.423-424.) 

2 Alde:ı Nimet KURAT. Türkiye~ R~. Ankara, 1990, s.430. lke:s.t-Lltowsk Antlaşması için bakı· 
nu. Dolıı~nu Voeşney PoJiıilJ SSSA, J, Modı.ova, 195-'l, Belge No:'l.S,:s.119-124:Joho W. WrlEEUR
BENNETI, Brest-Utowsl Th'" Forgelten Peace, Ncw York, 1966, :s.403-408: Deut:sch-Sowjeıische 

Beziehımgen ~'QIJ deıı Wer/ı.adlung~n irı Bres{-Litcı'Mt. his zum AbscluSS" des Raponovertr:ıges, I (191 i-
1918), Bcrlin, 1967. :ı..455-461: Düstur, Tertib-i sani, İstanbul, 1928. :s.407-421. 
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Moskova'da, Rwu;a'dan başka Almanca, Fransızca. İngilizce ve diğer dillerde 
Bo~vik filirleri yayan ihtililci yayınlara başlanmış, gazete ve dergilerin çıkanlma
s.ına hız verilmişti. Bu yayınlarla, Sovyetlerin dışındaki bütün memleketlerin işçi. 
köylü ve askerleri mevcut düzenlerini yıkıp, Rusya'da olduğu gibi yeni düzen 
"Sovyet RejimiH kurmak için kışkırulıyordu.3 

Bolşevikler Rusya'daki Türk esirleri arasında da komünizm propagandası yap
maya ve bunları kendi amaçlan doğrultusunda kullanmaya a-,.nca bir önem vermiş
lerdir. Çünkü bunlardan hem Rusya içerisinde ve hem de Türkiye'de yararlanabi
lirlerdi. Rusya içerisinde bunları Kızıl Ordu saflarında çarlık k.alınnlanna karşı 
mücadelede kullanabilecekleri gibi, gerek Rusya'daki Müslüman ve Türkler ara
sında ve gerekse Türk.iye'de komünizmin yayılmasında. kullanabilirlerdi. Bolşevik 
liderler bu durumu çok iyi kavramışlardı. 

İşte bu amaçla hareket eden Sovyec-Rusya Hükümeti'nin Türkler arasında ko
münizmi yaymak ve onları kendi saflarına kazandırmak için, seçtiği kişilerden en 
önde geleni "Mustafa Suphi", propaganda araCl ise ''Yeni Dünya" gazetesi idi. 

1. Mustafa Supbi 

Mustafa Suphi 9 Temmuz J 8824de, Trabıon Viliyeti'ne bağlı Gire
sun Kazası'nda doğmuştur.5 Babası Mevlevizade Saadetlü Ali Rıza 

3 KURAT, Türkiye~ Rusy.ı, s.481. 
-ı MusW~ Suphi'nin doğum tarihi bUtün eserlerde ~B83 ofanıl gösterilmektedir. (Dr.Samih 

ÇORUHLU, "lsti.kl31 Sav.ışınd.:ıı Komünizm Faaliyeti", Yeni lscınbı.ıl, 2 Temmuz 1966, Tefrika:2; Mete 
TUNCAY, TUrJ;jye'deSol Atımlıu-./ (100$.1925), İstanbul, 1972-, s.98; Aclan SAYJLGAN, Türf;jye'de Sol 
Harekeder (JSil,1912), İstanbul, 19'72, s.115; Dimitır ŞİŞ'MANOV, Tllrkiye lşçi ı·e Sosyalist Hareketi 
{1908-1965), İst.anbul, 1990, s.108: İbrahim TOPÇUQGLU. Neden 11:i Soı.yaHst Partisi 1946: T.K.P 
KunHuşu ,-e Mıicaddr:.siain Tarihi, 1914--1960, I.Kitap. lstanbul, 1976, ,.55.) Mustafa Suphi'nin doğum 
tarihini 1883 olarak gösterenler genelde Ne,ıu.1-i Milli:'de yayı.nianme'j olan 'kısa biyografu.iııe aofta. bu• 
lunımktadırlar. (Nevsal-i Mi1li, Dersaadet. 1.3.30. (1914). :S.193.) Şöyleli Nevsal-i Milli'de Mustafa 
Suphi'nin l299'da doğduğu yazılmakta, ancak. bu tarihin Hicri mi? y-0ba Rümi mi? olduğu belirtilme,. 
mekıedir. Konu ile ilgili araş-uncJlar bu rakamı Rümi olarak kabul eder-ek, Miladi cıbime çevirdikle
rinde 1SS3 rabmına ulaft]l3kta ,oe böylece Musıafa Suphi'nin doğum tarihini 1883 ol.aralı:. kabuJ etmek
redirl-er. Aslında Ne\'Sal-i Milli'de w-,rileu 1299 yı.lımn Hiı:ri olduğu .ıınJaş.ılınal:.tadır. Bunun Miladi kar~· 
lığı. iı;e 1882'dit. 

Bu tarih B.:ıı.şbakanhk Osmanlı Aqi,'l'nde bulunan, Mustafa Suphi hakkında ilk resmi kayıtlar ol• 
dı.ığu ;ınfa:şıla.ıı Sidll-i Almıl Defteri'nden alınan belge de \'erilen tarihle uygun diişmcktc-dir. Bu bel
gede :;öyle yazmaktadır: "1299 senesi Şabaıunın yirmi ikisinde-23 Temmuz 298-Trabzou VıJ:5yeıi'nin 
Cire:surı ~!fflba~ı'.nda revellüd -eylediği nufııs te-zi.ere-i O:s.m.aniyesinde nı.uhanetdir," (.Ba.şba.kımlı.k 
Osmanlı Arşiıi, Si.cill-i Ahwal Defteri. No:111, :s.239) Bu belge ilk defa .Ali Birinci ıarafınd.an yayınlamış
br. (.Bak.mrz.AU BİRiNd, "Mustafa Suphi Hal:kında 'ü-ni B-elgekr YC Bilgiltt" Tarih ,~ Toplum. X.Il/71, 
(Kamın 1989}, s.3fı..38) Bu belgedeki Hicri "1299 Şabanın Yırmiikist tarihini Mlladi'ye çe,1rdiğimizd~ 9: 
Temmuz 1882 r.arihiui elde etmiş oluyoru.ı. (Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Ta.I..Timü:s-sinfu, Ani.ara, 1993, 
s.298.} 

5- BOA. Sicill-i Ah,>;ıl Defteri, N6:ll1, s.2a9; Ne-rsal-i Milli, s.193; ALİ YAZICI. ~Mustafa Suphi 
Yold2:5'ın Terceme-i Hali ve Siyasi Şahsiyeti Haklında Muhtasar Maluımu", 2S.29 .Ka.ıııin-ı dm 1921 
Karadenb KJJtlamıda P:a.rçal:ınao. Mustaf.ı Suphi 1'C Yoldaşlanmn ikinci Yddimümlı:-ri. M-oskov.ı, 1923, 
s.3. 
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Efeııdi'dir.6 Annesi ise Samsun eşrafından Belediye Reisi Halil Hilmi Efendi'nin 
kı21 Memnune Hanım'dır. Ailece asıl mem1eketleri Samsun'dur.1 

Mustafa Suphi ha.hasmın memur olmasından dolayı ilk öğrenimini Kudüs ve 
Şam'da, orta öğrenim.ini ise Erzurtım'da yapmışur.8 İstanbul'da Galatasaray 
Lisesi'ni bitirdikten sonra' İstanbul Hukuk Mektebi'ne girmiş ve 13 May,, \322 (26 
Mayıs 1906)de iyi derece ile mezun olmuştur.ıo 

Bu arada 1901 y,lında memuriyet hayauna da başlayarak uzun müddet "Şüra-yi 
Devlet Mülkiye Dairesi"nde }{alem memurluğu yapmışttr.11 

İstanbul Hukuk Fakültesi'den sonra Mustafa Suphi Paris'e giderek burada 
"Siyasal Bilgiler Mektebi {L'Ecole Libre des Sciences Politigues)"nde okumuş 12 ve 
bu okuldan 30 Haz.itan 1910 tarihinde mezun olmuşrur. 13 

Mustafa Suphi bu okulda "Türkiye'de itibari zirai teşkilaunın hal ve istikbali" 
konusunda bitirme tezi yapmışur. Bu tez Fransız ekonomik çevrelerinde ilgi top-

ö Ali 1w:a Efendi, 28 Ey!ul 1860 (12 Rebl',('ı.l,e-\'\'t:I 1277}'d-;ı, G-i:reı;ı.m'ı:b doğmll\Wr. (BOA. Sicill-i 
Afno;_J Defteri, No:57, s.73). Erzurum Vılayeti Mektupçuluğu. Konya Valiliği yapmış (Nernal-i Milli, 
ı.193.) ve wtı olarak. Şam ı~ Edirne Valilillerind-e bı,ılunduhan sonra ~Ui olmuşrur. Emekli olduk• 
tan sonra İstanbuJ'a yerleşmiştir. Çoruhlu'nun belirttiğim: göre. Ali Rıza Efendi İı:itanbl.11 
SUleynmıiye'dek.i evinde eme~i v!du~tan sonra t:ım bir Müsli\maıı-Türk ailesi b.ay:ıu gı::çiı-mi'it\İr. 
(ÇORUHLU, "İ:ni.klil $ay·a~nda KomlınizınFaaliycti", Yrni istanbul, 2 Temmuz 19fı6. Tefrika:2). 

G$. Sôylem.ezoğlu, Musıafa Suphi'yi P":ışaı;jQe Suphi Qiarak ~ıunakıadır ki (Galip Kemali 
SÔYLEMEZOÖLU, 30 Sendik Sip.si Hat.mı/anının Üçcincci Cildi, Kısım: I, İ:staobuJ, 19.53, :..38), Ali 
Rul\ Efeoo.i.'nin "Paşa., olduğuna cb.i:r tu.ı.fıımzdaı.ı OOşb bir bilgi bulunamamışıu. 

Baıı yazarlar ise Mustafa Sup.hi'nin babuıwn Arru:nı.ıl olduğunu ileri sürmektt-dit. (Rcluı Oğuz 
TÜRKKAN, Kaıl F~ı.1staııbul, 1943, s.2; Ahmet ~ııı;ıJ VARINCA. "Musı:afı Suphi'nin Mac.er.ısı.", 
Mr)"dan, Sayı:55-1, (Şubaı 1966), s.16: İlhan DARENDELiOGLU, Türkiye'd~ KomüiWl Hare-1.etlrri, 
İstııl.l-bul, 19'79, ı..145; Fedµ lEVETOCLU, ~~hmafa :Supbi'nin Saluı'di; Kurduğu: TUil:.iye Komünist 
Partisi (I)". Tü,rk.Kültürü, V/M, (Nisan 1967). s.61.) Ancak bu eserlerde Musıab Suphi'nin baba:.nun 
Arnavut olduğuna dair geçerli bir belg-e gösterilememiştir. Tiirkiye'de ve Azerbııycruı'da y.ııptığmm arşiv 
ça!Qmalıınnda ve de-vrin matbm'ıb üzerindeki incelC"ınderiınizde yuluını:Wti iddiayı doğrnlay:aca}: en kıi
çük. bu bilgiye r.ı-stbr,ımach\.. A,nc:a 1.unuda belirtmek gnelr.ir tJ, Mu:.tafa Suphi "Turlt gom(mişı,i"" ola
rak, Rusya'da ün kazanmışur. Dah:a 1919 yıbnda, Bak.ü'da .çıkan İran KomÜDİ$t Fıcbsı'mn nqi:r organı 
ofan Hürriyet Gazetesi. "Namdar Türl:. J;ştiraki}'Unu" eli~ Mustat.ı Suphi'den söz ea:ue.kce-dir. (Hüıriyet 
(Bakıi), 25~too 1919.) 

7 Nevsal,i Milli, s.193. 
İstikbal Gaz-etesi'nin .30 Ocak. 1921 tarihli :ıayıı;uıda, Musrafa Suphi'den "Samsun'un Hançerli 

Mahallrsi'ndeo Mustafa Suphi" diye bahsedilmektedir. (İsd.kbJJ, 30 KanUIH !.ani, 1337 / Ocak 1921>-
.S: N~'Sal-i MiUi,a.193: ALİ YAZia. "Mustafa Suphi Yoldaş'ın Terceı.nt-i Hali \'C Siyasi Sah:.fyeti", s.3; 

Kerim SADi (A.Cerıa.hoğlu). Tiirki~'de Sosplizmin Tarihine K.ıd:.ı, lstanbul, 1994, s.547; TUNÇAY, 
TürJ;i~'d~ $Q/ Atmılac, I. ı..98. 

-9 ÇORUHLU, "İstiUal SawşındaKomiiniım Faaliyeti", Yeni lsuı.nbul, 2Temmuz 1966, Tc::fr.ika:2. 
ıo BOA, Sicill-i Ahwl Deft-eri, No.ll l, s.239. 
11 BOA,Sicill-iAlwal Defteri, No.lll,,s.239. 
12 Ne,,şaJ..J MilJI, s.193; ALİ YAZICI, "Mu:ıııafa Suphi Yolda;fın Terceıne-i Hali Ye SifMi Şahsiyeti", 

:..3; TUNÇAY, Türtiyc'de Sol Akrınlar. I, s.98; SULTAN GALİYEV. "Mustafa Supbi ,-e Y.apıu", Ant, S.9, 
(Ocak 1971), s.50. 

13 BOA. Sicill-i Alwal Defteri, No. l 11, ,s.239. 
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lıunış ve 1911 'de Fransa'nın "Cenup İtibar-i Zirai Kongesi"nde dahi okunmuş. son
radan "Roma Millederarası Zirlit Enstitüsü"nde okunarak dere edilmiştir. H 

Görüldüğü gibi, Mustafa Suphi çok iyi bll' eğitim almış ve ekonomik mesele
lerde Avrupa'da bile dikkate alınacak çalışmalar yapabileceğini gösterebilnı.iştiı-. 
Paris'te iken Tanin G;uetcsi'ne muhabiı-lik yaparak, ilk gazetecilik tecrübesini de 
edinmiştir. 15 

Mustafa Suphi'nin Parl.'te bulunduğu yıllarda sosyalin olduğu bazı yazarlar ta
rafından ileri sürülmektedir. Mustafa Suphi'nin biyografisini veren Sovyet yazarlar. 
O'nun Fransa'da iken sosyalist fikirlerden etkilendiğini ve 1905-1907 Rus 
İnkılibı'nın tesiri altında kaldığını,16 hatta Paris'te iken 11.E.ntemasyonal'in İcra 
Teşkilau ile ilişkiye girerek, Türkiye seksiyonunda Çll11Uğını" ya,maktadırlar. 

"TKP'nin Doğuşu, Kuruluşu, Gelişme Yolları" adlı broşürde M.Suphi'nin 
Paris'te okurken II.Enıernasyonel'in Milletlerarası Sosyalist Bürosu'na bağlandığı 
ileri süriilmektedir.18 Türkiye Komünist Teşkiları'nda birlikte çalıştığı arkadaşı olan 
Ahmet Cevat Emre de. Suphi'nin bu dönemde sosyalist olduğunun söylendiğini be
lirtmektedir." Bulgar Gazeteci Yazar D.Şişmanovda Suphi'nin Paris'te sosyalist ol
duğunu yazmakradır.20 

Aynca İstanbul'a döndüğünde Osmanlı Sosyalist Fırkası'na üye olduğu kayde
dilmektedir.21 Ancak Mustafa Suphi'nin gerek Fransa'da iken sosyalist olduğu ve 
gerekse İstanbul'a geldiğinde Osmanlı Sosyalist Fırkası'na" girdiğini doğrulayacak 
tr:k bir ge(:erli belge gösterilememiştir. 

l-1 Nf!1,gJ.J" Milli, s.193; ÇORUHLU, "İstiklal Sımışmd:il Komı'.ı.nizm F-liyeti'", Ye-ni lst.anbul, 2 
Temmuz 1966, Tefrib:2: TUNCAY, Tiı~'Je Sol Akıml.ıtr, ], s.:99, 

l.!I NeıW-i Mnll, s.193. 
16 Y.BAGİROV, lürkiye Kommunis.t Partiyru.ının Yaranması Tarihinden ... Vaprosi lsıorii im.na i 

Turts.ii, V, J}akii, 1966, s.t\S. 
17 AM.ŞAMSl.ITDİNOV, Natfilonalno-On·oboditdnaya Borba ve Tıntsü 191~1923. MoskO\-a, 1966. 

&.lli5; B.ÖMEROV--R..ŞAKİRBE\OV, "Ateşli Devrimci", Ant, Sayı: 9:, (Ocak.1971), s.55. 
18 TKP Dağufu, Kuruluşu, Gdi:µne Yallan, (Yurt dışındaki TKP'nin bir yayım). s.18. 
19 Ahmet Ce,'3t.EMRE, "1920 Moslmıııısı'nda Ttlrk Komünistleri", Tarih DUn~, Sayı:l, (1 Aralık 

1964.). $.91. 
20 ŞİŞMANOV, TürJiyc'd~ işçi ,ee So.syalisı Hareketl, s.109. 
21 Zinyatulla NAVŞİRVAN"OV, " Soıs.iali:Stiçesk.oye Dvijeniye ,. Ttıröii", Noı,y Vı.t:slal.:. No.2, 

MookO\-a. 1922. :ıı.620; BAGİROV, "Tllrkiyı::-'de Kommunist P.ırtiyıw.nın Yar:mmıı.sı Tarihinden", s.64; 
ŞAMSUIDİNOV, Natsionalno-Osı10boditelnoye Barba v Tıırtısii, s.155: ŞİŞMANOV, Türkiye'de İşçi t'e 

Sosy:ılist H.arellri, s.109. 
2:.! O,manb Sruıya.lbt FLrkası., 1910 yıhnda. İstanbul'da Hılıeyin Hilmi tarafından kurulmuştur. 

Hüseyin Hilmi Fırb.'mn b.ı.ş.kanıdır. Diğer kurucu \'e ida:redlC'ri ise, Nanııt Hasan, P-ertev Te\-fik, İsmail 
Faik. \'e Hamit Suphi Beylerdir. Osmııınlı Sosyali$l Fırkası'nın Programı 15 Eytül 1910'dıı. Hüseyin 
Hilmi'nin çıkardığı İşı:ir.ıık'te )'"ll}'IDlanınıştır. (lşılral:, Sene:l, Numro:"20, 2 Eylı111325 (l!:i Eylül), 5-.281-
284.) Osm:a.nh Sosyafüt Fırkruıı için bakınız. (TUNCAY, Tiir.kiyr'dc: Sol Alımlar. I. s.31-36; Fethi 
TEVETOGLU, TdrJJy,e'de Sruy.alistw.: KomünistFıı.Afj~d~r (1910-196()), Anhı.ra, 1967, ı;.l6-j3; MUnir 
Süleyman ÇAl>A.NOGLU, Türkiye'de Sosyalizm HRrdeı:Jeri w: Sosyalist Hilmi, ls.ranbul, 1960, s.48-57; 
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Mete Tunçay, Mustafa SUphi'nin 1915'ten önce sosyalist olduğu hahlwıda ileri 
sürülen görüşlere katılmayarak şöyle diyor:25 

"Suphi'nin bu devrede sosyalist olduğuna inanmak güçtür. Prof.Cdesun 
Bougle'den çCVU-diği İlm-i "l-c;timii: nedir?" adh kitap. İtalyanların Trablusgarp'a 
saldırmaları dolayısıyla kaleme aldığı "Vazife-i Temdin" başlıklı eser, yazı işleri rnü
dürii olarak çalışuğı Ahmet Ferit (Tek)'in "İfharn" Gazetesi ve bu gazetenin sözcü
lüğünü yaptığı "Mil1ı Meşruti.yet Fırkası" sosyalizm ile pek ilgili olmayan şeylerdir. 
Bununla birlikte. Suphi Paris'teki öğrenciliği sırasında sol akımlara karşı ilgi duy
muş ve Dr.Nev.zat ve Dr.Şefik Hüsnü gibi. o dajenanJavres'in parlak kişiliğinden 
etkilenmiş olabilir, Ancak, şurası besbellidir ki, Mustafa Suphi gönlünde SıOsyalisrç.e 
özlemler taŞLmışsa hile. İkinci Meşrutiyet Türkiyesi'nde İttihat ve Terakki istibda
dına karşı girişilen genel özgürlük .savaşının bir parçası olarak hareket erınekten 
daha ileri gidememiştir." 

F.Tevetoğlu da, Mustafa Suphi'nin sosyalist olınadığı "Ve hiçbir sosyalist partiye 
kaolmadığını Dr. Rıza Nur'dan şahsen öğrendiğini yazmak.tadır.ll4 Dr.S.Çoruhlu 
irnza.sı ile yazan A.N.Kurat'da Suphi'nin bu dönemde sosyalist olmadığını ve onun 
Fransa dönil~ünde tanı bir aristokrat tavırları içeri.sinde bulunduğunu kaydetmek
tedir.25 

Fr.ansa'dan döndükten sonra Tanin, Setvet-i Fiinün ve Hak gazetelerinde yazı
lar yazrnııur." Kanun•ı evvel 327 (16 Aralık l9ll)de Ticaret Mektebi'ııde 

Bezmi Nusret KAYGUSUZ, Bir Roman Gibi, İzmir, 196.5, s.71°79; Tank Zafer TUNAYA, Tılriiye'd.e 
s;y.:ım Parü/er, J, İıt:ınbul, 1988, s..24'7-255), 

"TIJNÇAY. Tüdiye'de Sol Abmlar, I. s.99; Mete Tunçay aynC3 '"I'ürkiyc'de Sol Akımlar" adh eie• 

rinde Mustafa Suphi'nin Hak Gazet~'nde çıbn "Sosy.ılizm C-ereyanJan" başlıklı makaıesiQe atıfta bulu
narak şıınlan yu:ıaıktır. 

"M~taf.a. Suphi'nin daha Fnı.nsa'dayken S00)'3füıt olduğu, Ttiıiiyl!'de de ros.pfut eyiellllere kan}Uğı 
yolundaki iddialar, 2 Mayıs 1912 tarihli Hak. Gaze~nde çık.an "Soşy.iliım CereyanlanN 'başlıklı mat.al-esi 
karşt$1llda k<C'Siıılikle yalanlanmaktadır. Suphi, Kôprülü:z:id,e Fuaı \'C ~lal Nuri Beylerin oosyallım ü&
tiı.ne görüşlerini eleştirdiği bu yaz.ı.:unda, "hadisat~ı hazıra ile esasat•ı içdmiiycyi. m.ııhkiı.m--u izmih.lil :ad
dederek ~kl-i .cemiyeti her ne surede otursa tebdile-şekl.i ınUı;t:akbeli ancak terhibıen sonra r:;ıyin iddi
asında olan ,oşyaliz:m gibi ınevhüm bir meslek-i iı;timii~ rarafüıırı öl.maktan İ$C: meY<:Ut ,t:- mo.saddal 
olan seyyie-i i--::tim1ilycnin çare-i. tedavisini. aramak d:aha ınakuldur" demel:.le "huzur-o cemiyed ihlale 
muDI.S3.ddi bir hare.ket olrna:sı itibarıyla "hukUmetin diklcaıinin çekildiği r;osy:ı.Jizmip yanında, () da $0$'!'()

lojiye (ilın-i içıimai) ve ekonomi sosyale (ikt:İ.\a.d-ı iı:ı:iın.\i) önem vcrilınesi gerektiğini ileri sürmektedir". 
(TUNCAY. TIJl"!jye'de Sol Alımlar, 1, s.143.) 

2-l TE\IETOGLU, Türüyeae Sosyalist ve Komünlııı Faaliyed,er, s.2.&-26. 
2!"> ÇORUHLU, "İs.tWal Sa,.~,nda Komünizm Faaliyeti", Yeai lstanbu1, 2 Temmuz 1966, Tefrika: 2. 
26 Newal-i Milli. s.193; Mustmı Suphl'oin l:ıu dönemde Tanin, Senreı-i Fıiniin \'e H.ıl:. Gazetesi.'nde 

çılan ımıbleleri genelde iktisatla. .ilgilidir. Ekim 1910-Aralılc.1911 yıUan :a.rasıuda Sen-et-i Fünôn'da ya
zan Mustafa Suphi'nin "Trabhı-sgarp 'ı'e İta!.ya Müstem!.eltat Politikası" \'e "İtalya'nın Miistemlekit 
Meıeleleri" adlı mab.lelcri ~mda, bütün yııztlan :il:.tisat ile ilgilidir. (Bakınız. ~r-i Füıu1n, XXX.lX, 
XlJI/1009, 1015, (22 EylW 13$6 (5 Eltim 1910)-15 Kimınu e~l 1327 (28 Arahk 1911), 1912yıbıı.ın or
tafaıın:a bdar Hak Gazece&i'n-de ~ııan Mtliı,t:afa &:ıphi'nin bu. gazetedeki, ınabJelcri de iktisatla ilgilidir. 
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"MalU.maM Ticariye" muallimliğine rayin edilmiş,21 ayrıca "Yıiksek Muallim 
Mektebi" ve "Mekteb-i Sultani"de .iktisat dersleri vermiştir .28 Osmanlı Dahiliye 
Nezareti Emniyct-i Umumiye Müdüriyeti'nin 15 Eylül l918'de. Canik 
Mutasarn:flı_ğı'na gönderdiği bir yazıda. Mustafa Suphi'den29o "Canik Mebus-ı Sabıkı 
Mustafa Suphi" diye söz edilmektediı" ki, bunun doğru olup olmadığı tesbit edile
memiştir. 

Ayıı.ca Mustafa Suphi İst.anbul'da, Tı'abıon eski Mebusu Hafız Mehmet Efendi 
ile birlikte bir yazıhane açara!,. iş ortaklığı da yapacakur. 30 

Bu dönemde Mustafa Suphi'yi İtcih:;ıt ve Terakki'ye karşı olan muhalefet içeri
sinde görmekteyiz. Dr.S.Çonıhlu'nun belirttiğine göre İttihat ve Terakkicilere karşı 
Hürriyet ve İtilafÇtlar yanında yer alan Mustafa Suphi,31 Ferit (Tek) ve Yusuf 
Akçur.a'nın kurduğu "Milli Meşrutiyet Fırk.ası'na kaulır-.~t Bu fırka açıktan açığa 
"Türkçülük"' yapan ilk siyasi partidir." 

Demekki, Mustafa Suphi, Fransa dönüşü sosyalizmin değil, Tür-.k.çülük akımı
nın etkisi altındadır. O'nun Nevsal-i MiUi'de yayınlanan "Türkçülüğün 

İstikametleri" adlı makalesinde de bu durumu gözlemek mümkündii.r.M Nitekim, 

Suphi'nin bu gautM.e yayınl:ıınan m:a.kalelerinden "So5y.:ı.Lizm Cereyanlan'' başlıklı yazısı dikkaıi çek
me~diı. (MUSTAFASUPHİ, "Sosy.ilizmC-erey.mbnN, H:ıt,2Mayıs 1912.) 

2? BOA. Sidll-i Ah,al. Defteri, No:111, s.2MJ. 
28 ÇORUHLU, "lstiklil Sav.aşmda Komünizm Faaliyeti", Yelli fsr.:uıbıı!, 1966, Tefrlb:2. 
W BOA. Dalı. Şif., D.9l, Vct.ika.~154. 
30 Trabz-on'dan Bakü Kongres.i Jçin Alerbaycan'a gönderilmiş olan Trabzon esl.i. Mebw.u Haflz 

Mehmet ~ndi, Bakü dönü~ünde ,-•erdiği raporda, Mustafa Suphi'den "Pek kadını dostum Yt- ,-e bir bu
çuk sene kadar İst.ıınbul'da yazıhane ortağım bulunan Mu1-tafa Supbi• diye :sOz eunektedir, 
( f;e.nelJ:urmay Ba$b.ı:ı1ığı Ask.eri Tarih ve Stratcjilı.. Etüd Dairesi Başluu1hğı Ar#Vi, A.1/t-282, Kls.558, 
D.118/36. F.26-9). 

:n ÇORUHLU, "İstitJil Sıwaş.ında. K-omiin.i:z.m Faaliyeô", Yeni fs.tanbul, 2Temmuı 1966, Tefrika:2. 
Ancak Musta& Suphi yıllar sonra kendilerinin Hüniyet \'e İt:iW' Fır.kası ile: biç bir ilgilerinin bulunınac!J. 
ğını söylei::.rktir. (MUSTAFA SUPHİ, "Kuyaş Gazeu:sin-e Cev.ıp (TiirJtiye İşleri)" Yeni Dün,a (Mosko,-"a), 
lB Temmuz 1918.} Mustafa Suphi'nin de dahil olduğu Milli Meş.rutiyet Fırbsı.'mn tillrleri Hiirri~t ve 
İtilifFırkas.ı'ndan tamamen farklı idi. Bu nedenle Mustafa Suphi'nin Hürriyet Ye iti.lif Fırkası yanında 
yer alması ihtimali çok. azdır. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nm da Milli Mqrutiyet Fırbsı'n:a bakış. açm pek 
olumlu değildir. (Ali BİRİNCİ, HWTiyec ve iriJa!FırW, İstanbul, 1990,s.l-86-187 ,) 

31 NC"53.l-i. Milü'de bu konuda şöyle y.wlınalı:a.dır:" (Muscafa Suphi) Bin uçyiiz yirmi sekiz senesi 
zarfind:;ıı 'l'ılrklerin iulı.işafau milliycye lıidmet ew:ı.el emeliyle, bazı Mebll$3.ı:ı, muallimin ve muhacirin
dt":n ve Z~"l'll-i malumc ile "Milli Meşnn:i-yetpcner Fl'rbsı"nı.n tcsfaine tt:ı,ebbüs etmiş." (Nev.sa:J'-i Milli, 
s.l93J. 

3~ Milli Meşrutiyet Fırbsı 15 Temmuz l912'de İst.ıobul'ıh kurulmuşnır. (TUNAYA., Tıirfiye'de 
sı,.,.ı1'<rt11e,, ı. ~s,ı-350.ı 

3--i Mustafa Suphi bu rruıkal~ne :şu soru ile başlaıruıktaclır: "Osm:mlı Tarihinin garip rüzgirıyla 
ckprenerek. nihayet ı;u birkaç ~.u.ıe iÇnd,e, uful'Jarda boralar, fınınalarb uçan, :Savrulan sanki yerirıdctı 
k<ıpa.ca.k z:ı.nrıolunan bı:ı yapr.ığmda manı.ur ""I'Urkliik." ~uurunun ehemmi)'(:tini inkir edecek kimse 
bldı mı?" (Ne-ı,w'-i Mllh~ s.194.) Bu makale daha şo_nra LaQn barilerine çe,ırilerc:Jı. Aydınbk. Dergi&'nde, 
dili sa.deleştirere.k de Yeni Ufuklar Dergi:ı.i'nde Mete Tunçay tarafından yayınlanmıınr. Bakınız. 
(Aydınht, S.2, (An.hl:. 1968),s.162-164~ Yeni Ufulhır, S.254, (Kasım 1974}, s.11 \ıd.) 
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Sinop'tan kaçaktan sonra Bakü'ya geldiğinde, amacının bir ''Türklük Fırkası" teşkil 
etmek olduğunu kendisi söy\eyecektir.55 

a) Mustafa Suphi'nin Sinop 'a Süıgünü ve Rusya 'ya KaÇ1şı 

Mustafa Suphi'nin İttihat ve Terakkicilerle mücadelesi 1912'de, "Milli 
Meşrutiyet Fırkası"nı kurmak amacıyla İflıam Gazetesi'nin çıkarılmasıyla başlamış-
ur ,Si> İttihat ve Ter;ıkk.i Hükümeti'nin siyasetine muhalif yazıların çıktığı İflıaın 
Gazeresi'nin sahibi Feıiı (Tek) Bey, sorumlu müdürü ise Musrafa Suphi'dir." 

Ha:ti.ran 1913'de, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın kendisine yapılan bir su
ikast sonucu öldüıülme:si~ üzerine, İstanbul'da bir çok tutuklamalar meydana gel

miştir. İfham Gazetesi'nde çıkan bir yazı, bu suikastle ilgili görülmüş, ancak yeterli 
delil olmam ast yüzünden İfham sahibi Ferit Bey ve sorumlu müdürü Mustafa Suphi 
cezaya çarptınlmaıruşlarsa da. resmi vazifelerinden tecrid edilerek diğer muhalifler 
ite birlikte Sinop'a sürgün edilmiş.Ierdir.39 İttihat ve Terakki Hükümeti'nin kendile
rine son zamanlar- da sert muhalefet yapanlara karş.ı, bu suilast olayından azami 
derecede yararlandığı anlaşıln:ıaktadır. Zira olayla ilgisi olsun olmasııı İttihatçılara 
muhalif olanların hemen hepsi sürgüne gönderilmiştlr.40 

Mustafa Suphi yıllar sonra, Moskova'da iken, Rusya'da bir gazetede hakkında 
çıkan bir yaz1ya cevap verirken, Mahmut Şevket Paşa olayına da değinmektedir. Bu 
yazısında Mahmut Şevket Paşa'nın İttihatçılar tarafından Sadrazamlığa nasıl geti
rildiğini, Mahmut Şevket Paşa ile kendilerinin nasıl iyi ilişkileri olduğunu ve bu 

'5 /kbaJ (Bakii), 24'fıc:mmuı: 1914. 
36 Ali \'AZ1Cl, ~Mwcafı. Suphi'nin Terreıne-i Hali ve Siyasi Şahsiyeti", s.3. 
37 ÇORUHLU, ''İsô):lfil Sava;ında Komünizm Faaliyeti", lc.ni İ~tanbtı.l, 2 Temmw: 1966, Tefrika:2. 

Milli Meyutiyc-t Fır.ka:ıı. İlham G.ı,zete:si'ni yayınlayarak :.esini duyurmaya çabşnuıw. An<::ilk İfbaın, 
M:ııhmud Şe\t.et P.ışa'nın Saclirete geçmesinden sonra hıikümetio müdahaleleri yfuiiuden neşriy.ıt h<l~ 
yanru z,o.rluk.la :sürdürmüşıür. Divan-ı Harlri örfi ıaraf:ından t.apatı.lan gtteteye, daha $0nra tekrar izin 
1""'erilm.İş, fakat İsuınbul Mııhafın Cc:ıııa.l Pa:şa'mn emriyle hsa bir miıddet sonra ~Diden bp.ııtıbnca. ye
rine yine Ahmet Ferit t.ıraftndan Vazife (Me.ruı MU.dürü Mw;lfila Suphi) aıhyb yeni bir p<"te- çı~l
maya baş1annnşur. iıt.. ,ayısında Sebahadclin Bey'in imzası buh::ınduğundan ötürü Mahmut Şevket Paşa 
tarafından bu gazete de 1:aparıl.ım§.m. ( BİRİNCL Hürri~t re lt.illl Fırhsı, s.188; "M.ı.hmut Şe,,·let 
Paş.a'mn Günlük Not Defteri", Hay.u. S.8, (1965), s.14.) 

!18 Sadrazam Mahmut Şevket P.aşa'nın öldürıi.Eme.si hakkmd:a. bakı.ruz. (Ahmet BcdC\i KURAN. 
05manlı lmparatodutu'nda lat.ııap Hıud:ederi ve Milli Mıicadele, İscuıbul. 1956,. ıı. 527-530; TUNA YA. 
Tıid:iyeo'de Sipısal Pardler, III, ıı.137-l4-0; CEMAL PAŞA, H.atmılar, Tamam.la~ \'e Tertipleyt:!n: Behçet 
Cemal, İstanbul, 1959, s.47-53; M«Ji5-i Mcbuııan ZabJt Qrid,e:Ji, IS30 (1914}, De-\-Te:11). İçtima Senesi:]. 
32.İçtim.a, 5.210.217.) 

39 NevsaJ.j Milli, s.1'93; ÇORUHLtJ, .,İstitU.l Sııwşmd.a f(omün"m Faaliyeti", Yeni İstanbul, 2 
Temmuz 1966. Tefrika:2; VARINCA. "Muıııaf.:ı Suphi'nin Mactrasl", s.16; REFİ' CEVAD {ULUNAY), 
"Zavallı Mustafı. Suphi", Alemdar. 29 N'ısan 1921); M.ııhmut GOLOÔ-LU, .Enurum K.cırııpesi., Ankanı, 
1968,s..155. 

--ıo Hilınet BAYUR, " Muatafa Sııphi ve Milli MUcadeleye E! Koymaya Çalışan Ba11 Dış.arda 
Akımlar". Bdlc-ten, XXXV/140. (Ni.san 1971), s.589; Şevket Süreyya AYDEMİR, ""M.Suphi Olayı 
fbkhncb"", Milliyet, 21 Temmuz 1971, 
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dönemde İttihatçılara karşı İsr.anbul'da oluşan muhalefetin sebeplerini anlatmış, 
Paşa'nm öldürülmesi ile ilgili olarak İttihatçıları suçlayarak, şunları kaydeunişıir:' 1 

"(İstanbul'da İttihatçLlara karşı) muhalefet kuvvet buluyordu. Böyle bir za
manda İu.ilıatçılar- Nazıın Paşa taraftarlarının umwniyede Mahmut Şevket P~a ve 
arkada.ı).anna karşı suikast tertibinde bulunduklarını haber aldılar. Suikast- müret
tipleri arasına hafiyeler .sokmağa muvaffak olmuştular. 

"Suikast Mahmut Şevket Paşa ile Talat. Enver, Cavid, Ceınallerin aynı gün ve 
saatte katlolunmalan yolunda tanzim olunmuştu. İttihatçılar bunu pek iyi bildiler. 
Ve fırsattan istifade ile memlekette terör devri açmak ve intihapları bu sayede is
tedikleri gibi yaparak hükümet sandalyelerini her ne de olsa terk etmemek siyase
tini takip ettiler. Muarren aynı gün ve saatte Mahmut Şevket Paşa ôldürüldii.. Şu 
kadar ki bu zamanını., ne Talat. ne de Cavid yerlerinde yoktu. İş biçare Mahmud 
Şevket'in katliyle nihayet buldu. İsıanbul'da ve vilayette ne kadar muhalif partiler 
varsa, genç veya ihıir,ır, liberal veya muhafazakar, sosyalist veya kapitalist farksız su
rette toplanıp hapsolundular. Sonra bu siyasi esirler yer yer memleketln her tara
fına sürüldüler. 

"Şimdi ikide bir de her ıarafa ve her neviden muhalü Türk politikacılarına 
karŞt Mahmut Şevket Paşa'nın katlinden bahseden İttihatçılar ne vaziyette kalıyor? 

Yapuğı pisliği örtınek için çabalayan kediler gibi küllü ocakları eşelemeye lüzum 
yok. Bu hususta Mahmud Şevket Pa.şa'nın hatunu ve kayınbiraderi. Kapu ağası va

kaya şahiddirler. Kadden üçgün evvel merhum Mahmut Şevket Paşa aleyhinde 
İttihatçıların bir tertibi olduğunu bunlar bizzat hissetmişler ve katlden şoıua fer· 

yad-ı figan ile hakilcan yakınlanna anlatmışlardır. İttihatçılar böylece fikirlerine ba
'zan itiraz eden Mahmud Şevket Paşa'yı muhaliflerine öldürtmüşler ve bu vasıta ile 
memleketteki bütün muhalif fırka teşkil:itlan ortadan kaldırarak, Tiirkiye'ye haklın 

olmuşlardı. Sizi gidi ihanet.kar katiller! Mahmut Şevket Paşa'yı Mülaıım Kazım, 
Topal Tevfik'den ziyade sizin hainliğiniz mahv ve ifn:i' etti. Siz onu öldürmeye yol 
verdiniz. Sizin için o kadar fed.akirlık eden bir adamı .sokak ortasında köpekler gibi 
öldürttünüz. bir de son dakilca~i hayabna kadar kendisine belki siyasi dostlukta da 

bulunmuş olan bizlere karşı utanmadan Mahmut Şevket'in katli meselesinden bah
sediyorsunuz. Ve bizi k.aulınakla ithaı:n etmek istiyorsunuz. İşte size katJjn, cinaye
tin, hiyanedn mahiyeti! İttiharçılann bu hali bütün insaniyet ve bütün k:iinat tara~ 

fından alçaklıkla yad olunacaktır. Şimdi düşiinünüz. muhakeme ediniz kariler! 
Mahmut Şevket Paşa'mn katili kim.dir?" 

Mustafa Suphi ve Ferit (Tek) Bey'den başka, Sinop'a sürülenler arasında 
Ahmet Bedevi (Kuran), Amasya Mebusu İsmail Haklı.ı Paşa, Refik Halid (Karay), 

41 MUST.AFASUPHİ, "K.uy.:ış Caz-etesinec:e-,.,ıp", Yeni DünJa, 18Teınnıuz 1918. 
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Dr.Celal Paşa, Refi' Cevat (Ulunay), Pehlivan Kadri Bey. Diyanet İtleri müdürle
rinden Ahdulkadir gibi ma'rüf şahsiyetlerde bulunmaktaydı." 

Mustafa Suphi Sinop'ta hayaunı geçirm.ekte iken bir ara İstanbu!'a geri gönde
rilmiş is.ede, daha sonra yeniden Sinop'a sürülm(ıştür . .u Suphi'nin bu ikinci sürii~ 
lılşünden sonra buradan kaçmak için çalışmalar yapoğı anlaşılmaktadır. Bu sürgün 
hayatında serbestçe hareket etmek, gezmek, ahbapları görmek. konuşmak müm
kün olmakla birlikte, tabii burası yine de sürgün ve hapis addedilmekte idi. Bu 
serbestliğe rağmen sürgünlerin kaçmalarım önlemek için gerekli tedbirler alın~ 
mışn."'"' 

A.Bcdevi Kuran, Sinop'ta sürgünde bulunduğu günlerde Mustafa Suphi'nin 
fikir, faaliyet ve Sinop'tan niçin kaçmak isteği hakkında şunlan anlatınaktadır:0 

"İfham Gazetesi sahiplerinden Mustafa Suphi Bey, İttihat ve Terakki 
Hükümeti'nin amamız: aleyhtarlaıından biri idi. Bu zat itimat ettiği arkadaşlardan 
bir teşekkül vücuda getirmeğe çalı.şıyordu. Evvela bir lürk Ve İslam Fannasonluğu 
teşkilini, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin beynelmİnel fannasonluğuna k:;ırşı "Milli 
bir Farmasonluk'' kurumunu cecnibe etmek istedi. Pek mahdut olmakla beraber 
birkaç arkadaş bu noktada birle}tik. Bunda takip edilen gaye perde arkasında siyasi 
roller oynamak ve hükiimetin sükütunu mümkün blacak kuwetli bir teşekkül 
\/Ucuda getirmekti. Bu fikir bir kere ortaya aolmış, benimsenmişti. Şimdi fikri yay
m.ağa çalışmak, neşriyat yapmak. ve bwmn için Sinop'tan kaçmak lizımd.J.'' 

A.B.Kuran, Suphilerin Sinop'tan kaçış hikayesini aynnnlı olarak anJatmıştır. 
Buna göre, Sinop'tan kaçmak için Suphi 7--8 arkadaşı ile birlikte bir platı y.ı.pmış
lardı. Gidilecek yer Rusya idi. Kaçış için kendilerine bazı kayıkçılar yardım ede
cekti. Denize açıldıktan sonra Rusya'ya giden bir gemiye binilecekti. Ancak bu ka
ç1ş esnasında bir çok aksilik çıkmış ve nihayet bir yelkenliyi silah tehdidiyle 
Sivasropol yakınlarına giuneye zorlamışlar ve sahile çıkarak Rus makamlanna tes
lim olmuşlardır."6 A.B.Kuran'ın bu anlatuklanna rağmen Dr.Samih Çoruhlu kaçı-

-ı2 KURAN, O:ıman..lı lmpanırorlı.ığu'nda lnkıla.p Harekederi n~ Milli Mıicadde. s.548; SAYrLGAN. 
Tud:iye'de SoJ Harekerkr,s.116. 

-cı REFİ' CEVAD, "b\ıillı Mustafa Suphi", AlemdM, 29 Nisan 13-37 (1920. 
44 ÇORUHLU, '1:ıtiklal &rraşı.nda Komünizm Fwi.yeıi", Yeni lsı-.anbul, 2Tıe-mmuz 1966, Tefrika:2. 
-1!:i KURAN, Osmanlı lmpar.ıtorluğunda İnkılıip Hace~~ ve Milli Mücadele, :s.549-550 . 
.,u; KURAN. Osm.anlı lnıparaıorlı.ıgı.ında lns:ıJap Hare.kederi~ Milli Mfıcadek. :ı..5-50-561; :Buka· 

Çışfa iljpli olarak Alemdar Gaı:etcs.i'nde şuıılıır yazılmaktadır. "Suphi Erkiin-ı Harp Binbaşısı Nevres 
Bcy'in iluar ettiği fuar tıe-rcibanna iştirak. etnıq., hoıı:ıbaç1 Lütfü Bey merhum ile Ahmed B«tevi, Valide 
Kı.raathaned Mıid(ırü Raşit Beylerin dahil oldukları oniki r,t;fil.i ne bir gece- büyiil bir balıkçı kapğına. 
binerek Rus}'a'ya firar etmişti." {RE.Fİ' CEVAD, "Zavallı Mu:itaia Suphi", Alemdar, 29 Nisan ı,37 (1921); 
TUNÇAY, Tüdiye"de Sol Alımlar, 1, s.143; K:.ıçış hikayesi için ayrıca bak.ıruz. ZİYA ŞAK.iR, "İttihat ve 
Teralı.k.i Nasıl Doğdur, Soıı P"-$ta, 25 ~\lıııtos 193-4: A.B.KURAN, fokıJip Tarihimiz ı-e lu.ihat ve 
Tew.lti, İsGı.nbul, 1948, $.2'92-296.) 
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şın içyüz.ünün belli olmadığını yazmakta ve bu işte Rus Gizli Teşki.13.n'mn parmağı 
olabileceğini ima etmektedir. ~7 

b) Muscafa Suphi Kmm'da 

Önceki konuda belirtildiği gibi, Mustafa Suphi, Sinop'ıaki sürgün bayau de
vam ederken, 12 arkadaşı ile birlikte, buradan küçük bir telıne ile 24 Mayıs 1914'de 
kaçmı.ş.lar ve 29 Mayıs'ra Balaklava'ya çıkarak buradan Sivastopol'a gelmiş.lerdir.48 

Siv.astopol'da Kınm Türkleri tarafından oldukça samimi karşılanmışlar ve iltifat 
görmüşlerdir. Mustafa Suphi ile birlikte Kınm'a ~çanlar arasında bulunan 

AB.Kuran, Kının Türklerinin kendilerini nasıl karşıladığım :şöyle anlatıyor:49 

"Tatarlar evlerine çağınyorlar, İslam ağniyası (zenginleri) ziyaretimize geldikçe 

muavenete hazır olduklarım ve hizmet ifasını vazife telakki euiklerini söylü
yorlardı. Lokanta sahibi para almaz, her masada vor.Jca veya bira ikramına maruz 

kalırdık." 

N.A. Subayev'in yazdığına göre. K.ınm'da ve Petersburg'daki birçok gazetede 
bu kaçış olayı hakkında yazılar çıkmışur. Bunlardan Rusça "Kırım Habercisi" 30 

Mayıs tarihinde 'Türk Siyasi Mültecileri Siva.>topol'da" başlıklı haberinde, Mustafa 
Suphi'nin mücadele arkadaşlarıyla birlikte söz konusu g.ızec.eyi ziyaret ettiğini bil

diriyordu. Mustafa Suphi bu ı.iyat"et esnasında nasıl kaçtıklarını, Türkiye'dekiJön 

Türk tc::jimine karşı muhalefetin durum.unu ve kendilerinin gelecekteki pl3.nlannı 

anlatmıştı. Peter.ıburg Gazetesi "Reç" (Söz) ise aynı gün Sivastopol'dan aldığı bilgi

lere dayanarak. kaçaklar hakkında kısa bir haber yayınlamışu. 3-1 Mayıs latihli 
"Perersburg Kuryesi" ve daha sonra "Kazan" adlı gazetelerde de onlar hakkında ay
nnuh bilgi verilmişti.ro 

Sinop'tan kaçarak K.ınm'a gelen bu insanlara polisin de ses çıkart)ladığı, ancak 

gözetim altında tutarak. onları "Kazaıı" gazetesi binasına yerleştirdiği yine Subayev 

tarafından belirtilmektedir.!11 

"7 Dr.Saınih Çoruhlu (Akdes Nimeı Kur.at) bu konuda iUnlan kaydetmektedir: "Kaçu,ı 4inin i-ç 
)'U:rü belli değildir. Rus. Gizli T-eşkililtımn bu İ!;tc: parmağı olup olmadığı da pek anlaşılmıyor. Bu 
ınabı-da ge~l. Js.t:anbul'da ve gerekse Od-es::ı'dıı. Gb:U Rus. Teşkilatı Türltiye'deki olaylarla yakından 
ilgilcnmelı.ı-e v-e Odesa'da birçok "Tii.rk Siyıı:ıi Mültecisi"ni himaye etmekte idi". (ÇORUHLU, "lstikl.:U 
Sın,aşmd.ı KomUnizm Faali~ti", Yem' Jı;ımı,bul, 3 Te-ınmuz 11i66, Tefrib:3.) 

-uı N.A.SUBAYEV, .. Mus.tafa Sı.ıphi Rusya'da". Türkçc:s.i: Mehmet Fehmi İMRE, Tarilı ııe Toplum. 
XVll/102 (Haziran 1992), s.330-10. 

49 KURAN, Osm:ınlı İmpa.rntorhıttJ'nda. lnb.lap Hareketleri 1'e' Milli Mıica.dde, s.554.. 
50 SUBA'IBV, "Mustafa Suphi Rusya'da", s..,3(),.10. 
;;ı SUSAW:V, "Musıafa Suphi Rusya'da'', s.330-10. 
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Mustafa Suphi'nin Kınm'a kaçış amacının, oradan Avrupa'ya geçmek olduğu 
bazı yazarlar ıarafından belirıilmeıine kar,ın." A.B.Kuran, Suphi'nin daha Sinop'ıa 
iken, klC'ndisinc K.afkasya'ya geçmek ve orada bir gazete çıkarmak istediğini söyle
diğini yazmakradır.M Böylece İttihat ve Terakki Hükümeti'ne karşı muhalefetine 
devam edebilecekti. Diğer ark.adaşları AVTupa'ya geçerken Mustafa Suphi'nin 
Kınm'dan Bakii'ya gitmesi ve buradaki bazı gazetelerde makaleler yazması 
Kuran'ın söylediklerini doğrul,ımakta<hr. 

N.Subayev, Mustafa Suphi'nin Kırım'a geldiğinde bu sırada Bahçesaray'da oğ
luyla birlikte Tercüman Gazetesi'ni çİkara.n fsmail Gaspralı!'," ile de tanıştığını yaz
maktadır. Mustafa Suphi'nin muhacir arkadaşlarıyla birlikte Tercüman Gazetesi'ni 
ziyaret etdğini ve Gaspralı'nın onlara llahçesaray'ı gezdirdiğini ve Mustafa Suphi'ye 
Rusça Oğrenmcsini tavsiye ettiğini kaydederek, "Suphi.'nin Bahçcsaray'da en çok 
bankalara ilgi gôsterdiğini" belirtmektedir. Bu arada 8 Haz.iran'da Tercüman 
G;ı.zetesi Mwtafa Suphi ile bir röportaj yapmıştır. Bu röportaj esnasında Mustafa 
Suphi, Ti'ırkiye'deki vaziyetle ilgili olarak tafsilatlı bilgiler vermiş ve birlikte olduğu 
arkadaşlannı tanıtmıştır. !ın 

Mwıafa Suphi Temmuz 1914'de, Kmm'dan ayrılarak Baku'ya giımişdr.;,; 

c) Mu,ıara Suphi Bakil'd~ 

Mustafa Suphi'nin Rusya'da, K.ınm'dan sonra ikinci durağı Bakü olmuştur. 
A.B.Kur.uı'm belirttiğine göre, Suphi Kafkaslara geçecek ve burada bir gazete çıka
racak.n.~7 :Belki de Bak.ü'ya gelmesinin bir sebebi de bu idi. Mustafa. Suphi bu iste-

52 ŞİŞMANOV, Tıirıi~'de/giveSosyalisrHııttk.eci.ı;.109. 
5S KURAN, Osmanlı lmparaıorlufu'nda İDtılap Harel:.rdrrJ 1~ MilJi Müa«:kk, ı...561. 
M İmıail Ga&pralı (1851-1914) 5adecc Rus.ya'da detil. blltiin Tıirkliil aleminde büyük tcsirpparak. 

Türkçülük ceryamııı;ı hıı veren en Qneıqli Tiı:rk aydııdardan biridir. İ. Gaspn.lı fi.Jı.irlerini RDild-e. 
Fikirde-, İşit birlik" şeklinde :sloganlaştmırai. bu.tün Tıirlılerio anlayabileceği onal edebi dilin gt'lİştİ• 
rilmes:i ve bununda .sadeleşrlrllıWş İstanbul Türkçesi obmı:sı k.onusund:a ı:sr.arla d'lll"muşnıc. MQSokova'da 
eği.tinı.ioi yapmış, Türl:.i.ye'de \'e Fransa'da bulunmuş olan İ.Ga:sprah. !iki:rk-:rini yaymak amacı ilr.: lSBS 
}'llında Kınm'da Tercüman Guctes.i'oi çıkarmaya başlarwşbr. İsmail Gaspnı.b hak.kında bakınız. 
(Mehmet SARAY, Türk Dünyasında Eğitim Refonnu re ~pralı fsnwı &y (1851-1914), Aııbta, 1987; 
Cafer Seydahıııct KIRIMER, Gaspralı İınwl Bey, İstanbul, 1934; KÔPRÜLÜZADE M.FUAT, •.ismail Bey 
Gaspiriııski''. Azerbaycan l'lırı Bilgi.si, II, (1932), s.154: Yusuf AKÇURAOCLU, "'Türlleriıt Büyiilı. 
Muallim 'Ye: Mulıarrir-i İsmail Bey Gaspirinsl.i ", Tıirl 1-brdu, Yıl:l, Sayı:22, (6 Eylül 1328 / 19 EyJiıl 
1912). s.690-695,; Serge A. ZENKOVSKY, Rıısya'da Patt Ttirkit'm ı,,e MUslıimaahk. C,el>:: izzet Kank'rnir. 
lsranbul 1983.) 

56 M.ete TUNÇAY, " Me'\ievizadc Mu-s.tafa Suptı.i"nin 1914. Yatında Kttıuı.'tlan &kü~ Gidişi ~ 
Güzün Ru5p. içlerine Sunilıişü". Tarih 1-e Toplum, XVIl/102, (Haziran 1992), :ı;.9; M('ı,c Tunçay, 
N.Subayev'in 1:'i.ldızjumali'nde çıkan {İki aybk içtimai. siyasi ,-e edebijumal-Özbe:Jtiı;.ıan SSR Yaz:mlan 
Birliğinin Orpm (10.senc) 1989, No:f. Temmuz-Ağustos "Medeniyetimiz Tarihinden· :ı;.l2g.J29), 
"Musı:afiı Suphi w:- TıercWPaa Gazetesin başlıklı yazısıru burada aynen alınıılarla özctkm.iıtir. 

M SUBA\'EV, RMustafa Suphi R.usya'da", s.331-11. 
57 KURAN, Osmanlı İmpaatorl&J.ku'nda İnkıl:tp Harekderi re Milli Mıkadek, s.561. 



16 TÜRKİYE KOMÜNiST FIRKASI VE MUSTAFASUPHI 

ğini gerçekleştirememiştir, ama Bak.ü'da birc;ok gazetede makaleleri yaymlanmışar. 
Mustafa Suphi Temmuz 1914 başlannda Kınm'dan Bak.U'ya gitmek üzere aynlınış58 

ve 23 Temmuz 1914'de Baku'ya ulaşmışur." Gelişiniıı ertesi güııü İkbal Gazecesi'ni 
ziyaret eden Mustafa. S-t1phi hakkında, bu gazetede şu bilgiler verilmişti:00 

''Mustafa Suphi Beyefendi Avrupa'da itm3.m-ı t.ahsil etmiş. fikri açık Türk 
gençlerindendir. Meşrtıtiyetten. sonra İstanbul'a kayıınuş. ve "İftıam" Gazetesi'ni 
neşre başlamışur. 

"Mustafa Suphi Reyefendi'nin fikri Osmanlı dahilinde bir "Türklük Fırkası" 
teşkil etmek ve Anadolu Türklerini terbiye etmek. imiş." 

Gazeteyi ziyaret esnasında Avrupa'da baş.tayan savaştan sohbet açılınca, 
Mustafa Suphi Tüı-klerin bu savaşa karşı nasıl bir vaziyet alacağı konusunda şunları 
söylemiştir:61 

"İlham gazetesi Balkan Muharebesi'nc: bile razı değildi. Muharebe aleyhine 
birçok makaleler neşretô. Zira bugün Türkler muharebe ile hiı;:bir iş göremezler. 
Onlara istirahat lazımdır. Bu sözü şimdi de tekrar ediyonız. Bugün Osmanlı'da 
rııuharebeye gidecek artık kişi (erkek) bile kalmadı. Köylerirııizde yalııız çoçul<.lan, 
kadın ve ihtiyarlan görmek olur. Biz ıanneuneyiz Tiirkiye'ye bir tarafııın bir hücum 
vaki' olmadığı. halde Türkler muharebe etsinler." 

Musrafu Suphi'niıı bir ay kadar Bakı'.i'da kaldığı anlaşılmaktadır. Bu süre içeri
sinde Bakfı'da çıkmakta olan İkba1 ve Basiret Gazetelerinde makaleler yazmıştır. İlk 
makalesi 27 Temmuz 1914 tarihli İkbal Gazetesi'nde "Tü.rkiye'nin Menfaat ve 
Sela.Jlleti" başlığıyla yayınlanmıştır.61 Mustafa Suphi bu makalesinde, Avrupa'da 
başlayan sa,raş k.arşıs.ında Türkiy~'nin nasıl bir vaziyet alacağmı tartışmit 'Ve acaba 
Türkiye de Avrupa Muh:arebesi'ne mi girmek fa.tlyor? yoba askıda kalan Yunan 
meselesini mi hal etmek niyetindedir? sorularına cevap vermeye çalışmıştır.'\\ınan 
meselesi. ile ilgili olarak Şöyle demektedir: 

~ SUBA\EV, "Mustab SUphi Rmya'da~, ş,:331-11. 
.'ıfl İkbal (Baku), !!4 Temmuz 1914. 
60 İkbal, 24ı Temmuz 1914. 
6l 11.:.bal, 24 Temmuz 1914. 
62 MUSTAFA SUPHİ, "Türltiye'nin.Men&ıatv~ Sel.ameli~. JJi.t,al, 27 Temmuz 19H; Mete Tunçay, 

rivayetcn verdiği. bi.lgiye göre, Mu:ıtafa Suphiı'nin 'Bakü'da ı;ıb.n ilk ımbılcsi 24 Temmuz l914'de, 
"Türk.iye'nin Heyri ve Bütövliiğü., adıyla İkbal Gautesi'nde y.ı:ymlandığın.ı helirtrrıı:-1-tedit'. (TUNÇAY, 
"Me,·levizade Mustafa Suphi'nin 1914 Y-aı:nncla Kırım'darı Ral:.U'ye Gi&j,i ve Giizim Rusya İçlerine 
Sürillft$Ü.", s.329-P) Ancak 24 Temmuz 19H tarihli İkbal Gazetcd'nde, bu başlıkla bir makalesi olruııdığı 
gibi. daha sonraki tarihlerde de bu adla Bak.\l'd.ı bir y.\Zl çWilamliU.f, Fabt yub.nda belirttiğimiz 
1-Cırkiye'nin M,eqfa:.ıt v.e Selameti" başlılıJı Musıafa Suphi'nin makale.si hall.ında Kının 'ı'C başka yer
k:rde özetle bilgi ffl'ildi.ği. naz.ara alınırsa, bu nıakaleırin aıdmın, kelimelerin bölgesel kullanım &rklılık
lanndan doJayı "Tii:rkiye'nin Heyri ve Bütfü.Jüği'i." şeklinde değiş.tirilnıi.ş olması ihtimal dahilindedir, 
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''Yunan ile olan mesele için sözü uzatmadan demeli ki, bugün Türkiye wafm
dan yapılacak birşey yoknır. Çünkü dünyanın böyle azim bir kasırgaya nırulduğu 
Slrada Tıirkiye'nin ata toprağı olan Küçük Asya'yı (Anadolu'yu) bırakıpta askerini 
Bulgariya'dan geçirip \l.ınanistan'a boşalunası kadar akıloız ve ihıiyatsız bir hareket 
olamaz. Bu karadan funan iızerine yürüyüp adalan kurtarmak ihtim.a1i. denizden 
ise hazırlık tam.ım olmadığından bahse bile lüzum yok. Demekki Türk.iye'nin he
sabmda şiındiiik bir Yunan meselesi bulunamaz. Tunan ise fırsattan istifade ile za
ten öz elinde olan adaları almaya .çalışacağı ihtimal dahilindedir. Buna karşı da 
Tür.kiye'nin ıimdilik kör ve sağır olması gerek." 

Avrupa Muharebesi'ne Türkiye'nin kaulma$1 konusunda ise Suphi görii.şlerini 
ıôyle dile geıiriyor: 

"Gelelim Tilrltlye,'nin Avrupa davasına koşulmasına; Türkiye davaya karışınca 
ya İtıifak-ı Müsellese veya İtilaf-ı Müsellese yardım edecek. Fakat hangisine? Yardım 
bir devletten ya (alelfevr) birdenbire: sa.drolurki, bir menfaate mWltenid demektir. 
Veyahutta evvelce düşünülmüş, taşını1rmş da bir muahede ile kararlaşnnlnuştır ki, 
bunda da karşılıklı menfaatlerin bulunması tabiidir. Şimdi Türkiye'nin en büyük 
mcnfaati-cvvdc.e de söylediğim gibi-Türk Milleti'nin rahat ve asayiş ile ta.rlasmda, 
dükkanında.ocağında çalışmasıdır. Şimdiki Türkler için. devletçe .fütuhat kapısı 
kapanmı~ ve milletçe teşkilat yolu açılmış.ur. Ali Paşa merhumun alonış sene ewel 
anladığı bu halc.ika.u bugünkü Genç Türkler iyice bilmelidirler. Türk.iye, milletine 
ne kadar asayiş verirse, özüne o derece iyilik etmiş olur. Halbuki Türkiye geçmiş fe
laketleri yeni yeni duymaya başlıyor. Bir hançer darbesiyle düşüp bayılan bir insa
nın acıyı ayıldıktan sonra duymağa başlaması gibi. Balkanlarda harp eden TUJ"k ci
vanları, ana ocaklarına yeni kavuştular. İki yıldan beri ancak ilk sefer sürebildikleri 
tarlalan yeşenneğe yeni yüz nıttu. Devlet hazlnesi Fransa'dan yaptığı borç parayı 
ta.memen de geçiremedi. Memleket bankaları işlerini henüz yoluna koyamadılar. 
Tacirler büyük sıkıntı içinde ilh. Birçok acı hikaye kaldı ki, bu harp bir kere dü
Jünmeli. ne mahiyette bir harp. Nami bir dava, nasıl bir here ü merc. '\irmibeş mil
yon a:,;ker Avrupa fıstünde silah çekip, at oynatacak. İhtimal ki mukaddes kitapların 
en eısld ve en yeni tarihlerin kaydeunediğ:i felaketlerin önünde bulunuyoruz. Bu 
düşünceler karsısında-Türk.i'yr'nin menfaat ve selam.eti özüniı Asya s.ahilinde tutu
nabilmesidir-kararım vennektc kimse tereddüt edemez." 

Mustafa Suphi, bütün bu olumsuzluklar içinde Türltiye'nin menfaat ve selame
tinin bu datra.ya (Avrupa Muharebesi'ne) karışmanın. olduğunu ise şöylece belirti
yor; 

"Türk.iyc'nin menfaat ve :selameti bu dehşetli davaya koşulmaw:akor. Buna ah
den bir mecburiyeti de yokrur. Bitaraf kalması ise hem menfaati, hem de altı yıllık 
siyaseti muktezasıdır. Tıirk.iye'nin bu muktezaya göre, hareket edeceğinden ümid 
varım. Türkiye böylece hem öz millet ve kuvvetini boş yere hare ve israftan çekinen 
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ve ırağı gören. hemde siyasetindeki istikameti gözeten bir memleket ve devlet his
siyauyla ya~r. Türkiye'nin hal·i hazır seferberliğindeki manaya gelince; bunun 
Hollandiya, Danya, İsveçya gibi sulhl"'rver küçük hükümetler ıaralindan bile ıeve&
sül olunan ihtiyat tedbirlerinden olduğu aşikardır." 

Görüldüğü gibi, Mustafa Suphi, Türkiye'nin bu günlerde seferberlik ilan et· 

mesini bir ihtiyat tedbiri olarak gôrm~kte. Türkiye'nin "Avrupa Muhan:besi" gibi 
bir savaşa karışabileceğine ihtimal vermek istememektedir. 

Mustafa Supbi'nin yine İkbal Gazetesi'nde, 29 Temmuz 1914'de, ''Türklerle 
Bulgarlar Üçüncü Balkan Harbi'ne Sebep Olacaklar nu?" başlıklı mal<alesi çıkar." 
Bu makalede Suphi, Bulgaristan'm Balkanlardaki emelleri ve Türklerle işbirliği 
içinde Balkanlarda yeni bir savaş çıkarması ihtimali üzerinde durmaktadır. Böyle 
bir ihtlmaliıı Balk.anlarda bütün devletleri Avrupa Savaşı'na çekebileceğini, sonuçta 
hem Bulgaristan'ın, hem de Türkiye'nin zararlı çıkacağmı belirten Suphi, 
''Türkiye'nin Bulgaris.tan'ın eteğine yapışarak böyle bir işe koşulmasının son derece 
tehlikeli ve abes olacağını kaydeder. Sonuç olarak ta, "Gerek Bulgariya'nın, gerek 
Türkiye'nin Balkanlarda silah patlaunaya cesaret edemeyeceklerini zannettiğini" 
söyler.,ıı..ı, 

İkbal Gazctcsi'nin l Ağustos 1914 tarihli sayısında çıkan "Türkiye'nin Maliyesi 
(Harp ve İflas karşısında)" baslıklı makalesinde°' Mustafa Suphi, Türkiye'nin geçen 

son iki yılda uğradığı Trablusgarp ve Balkan felaketlerinden sonra, biriken borçla
nnı temizlemek ve yeni bir hayata başlamak için Fransa ile 800 milyon Franklık bir 
istikraz antlaşmacıı imzalaması üzerinde durarak, Osmanlı Maliyesi'nin vaziyeti hak

kındaki fikirlerini ifade etmektedir. Mart ayında imzalanan hu borçlanma antlaş
masının önceki borçlanmalara göre Osmanlı Devleti."ne, yüzde yirmibeş gibi bir 
oranda. daha fazla zarar getirdiğini kaydeden Suphi, ancak asıl önemli olanın, bu 

borçlanmadan Türkiye'nin eline ne kadar mikt.ar para geçeceği ve bu paradan ne 
kadannın Türkiye hazinesinde kaldı;ğı meselesi olduğunu vurgulamıştır. Suphi, hu 

800 milyon Frank'tan çok az bir miktarının haxineye kalacağını, bütün Osmanlı ha

zinesinde ancak bir kaç milyon lira olduğunu tahmin ettiğini belirtmiş ve bu birkaç 
milyonun Avrupa Harbi gibi koca bir buhran karşısında ne ehemmiyeti var? diye 

sormuştur. Osmanlı Maliyesi hakkında önemli bilgiler de veren Suphi, makalesini 
şöyle bitirmektedir: 

-e,3, MUSTAFA SUPHİ. 'TUrk1erte Bulgar-lar Ü(Oncü Balkan Harbine Sebep Olac:ıııklar mır, İkbal 
29Temmuz 1914 

ı,-ı MUSTAFA SUPHİ. 'Tiırl<lerle Bulgarlar Üçüncü Balkan Harbin~ Sebep Olacat.Jar mır', J.kbaJ 
29Temmuz 1914. 

65 MUSI'AfASUPHİ. "'Türkiye'nin Maliyesi (Harp ve İflas.Karşısında)'". İkbal, l .Ağwtos 1914. 
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"İçtimai ve iktisadi hali malüm, m:aliyeM is.e şu vaı.iyette olan bir memleket ve 
devlere ne derece ihtiyatlı bir siyaset, bir siya.set-i dahiliye ve bir siyaset-i hariciye ta
kip eunek ve bunların muhassalası olarak n.asd bir vaziyet-i askeriye almak lizımdır. 
Bu anlaşılması güç olmayan bir meseledir. Hayau sureı-i umiımiyede sulh ve asayişa 
merbut böyle bir dev1ct için, şu Avrupa here ü mercünde en büyük fedildirlıklatını 
ancak bu iıc bula,ımamak için yapmak, mukadderauna hakim olduğu hey'et-i içti
maiyeye ictimaen, iküsaden ve mala bir kat daha rahnedar eune{me)ğe çalışmak 
mukaddes bir cehd \'C ictihid değil midir? 

"Türkiye'nin Trablus ve Balkan Harplerinden sonra, şu sırada yeni bir harp ile 
yeni bir maceraya tutulması, ikinci bir (iflas-i mali)nin kapısını çalması demektir. 
Rusya ile harbi takip eden birinci iflasta divan-ı umumiye idaresiyle Türk hazine
sine c;enber vuran Avrupa: bu defa o hazinenin anahtarlannı öz eline alabilir. Bu 
hal ise Türkler için en büyük izmihli1diı·." 

Bakü'da şimdiye kadar devamlı olarak İkbal'de yatıları çıkan Mustafa 
Suphi'nin 9 Ağustos 1914'de, "Basiret" Gazeıesi'nde, "Türkiye'nin Dahili İşleri" baş
lıklı makalesinin yer aldığı görülmektedir.61> Önceki makalelerinde Türkiye'nin 
harbe girmek istemeyeceği ve böyle yanlış bir siyaset uygulayamayacağı görüşünde 
o~masına kaqın, İstanbul'dan alınan bazı haberlerin Bakiı G.u.etderinde çıkın.uın• 

dan dolayı, Mustafa Suphi'nin bu makalesinde, Türkiye'nin harbe girebileceği, 
İttihat ve Terakki Hükümeti'ndek.i bazı şahsiyetlerin Tiirkiye'yi bir maceraya :sürük
leyebileceği endi~•ine kaplldığt hissedilmektedir. 

Dahiliye Nazırı Talat Bey'in ve daha .sonra Petersburg Sefareti'ni vekaleten 
idare eden Lahey Sefiri F:ahrettin Bey'in, İstanbul Gaı:etelerine Türk.iye'nin 
Rusya'ya karşı sulhperver emeller beslediğini ve :seferberlik ilinmın umumi tedbir
lerden ibaret olup, Osm.ınh hududundan enıi:n olmak llıım geldiği hakkında mü
nasip bir lisan ile beyanatlar vererek, teminatta bulunmalarına rağmen, bir kuım 
İstanbul Gazetelerinde Rusya ile harbe taraftar makaleler neşredilmesinin nazarı 
dikkati çektiğini belirten Mustafa Suphi, bu durumu şöyle yorumlamaktaydı: 

''Türk Gazetelerinden bir kısmının bu vadide.ki (savaş taraflısı) neşriyatı birci
hetten Alman Acentalannın bir veya diğer türlü ı.eşvikaana atf olunsa da. esas itiba
nyla memlekette ve hususiyle hükfımet ricalı arasında faaliyette bulunan bir harp 
ceryanının aksi olduğunda şüphe edilemez. Bunun hilafını ecnebi matbuat ve ec
nebi siyisiyfuıa kaqı iddia ve ispat giiç bir iştir." 

Mustafa. Suphi daha sonra sözü Enver Pa-ş.a'ya yapılan suikaste \'e Tüı-kiye 
Hükümeti arasındal<l ihtilaflara getirecektir: 

ru MUSTAFASUPHI. '"Türkiye'niıı Dahili İşlıeri", Bıısittt, 9 Agust•ıs 1914. 
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"Türkiyc'nin genç Harbiye Nazırı Daınat-ı Hazret-i Şehr-yari Enver Pa.şa'ya 
meçhul bir şahıs tarafından atılan bir el silah ile İstanbul muhiti sarsılıyor. Bu su
ikasıen :Wi.men kurtulan Enver Paşa. şimdi genç, faal ve rivayete göre Alman saff-ı 
harbinde Ruslarla çarpışmaya taraftar bir harbiye nazırı, fakat aynı zamanda 
Gençtürk Hükümeti'nin kolu, kuvveti ve nihayet Tiırkiye'ddci hO.rriyeı ve meşruti
yet mefhumlarının mübdi' ve mümessilidir. Şimdi Enver Paşa'ya karşı vaki'olan ta

arruzun mahiyeti nedir? 

"Ajansların naklettikleri vechle t.aarruz müşarünileyhin harp taraftarı olmasın
dan mı ileri geliyor? Buna ihtimal vermek doğnı olmaz. Çiınkü sulh ve harp ihtilafı 
esasen hükümet mahfilinde c.eryan eunekte olduğundan şu halde o ihtilaf gibi bu 
ıui.k.a.st ifritini de o mahfilin doğurmuş olduğunu kabul eunek 13.Zıın gelir. 
Bugünkü Osmanlı Hükiimeti'nin yegane kuvvet menba'ı olan İttihat ve Terakki 
Te&ki].iu'nda bir de böyie müsellah ihtilaflann ba-husü.s şöyle bir zamanda zuhuru 
TO.rkiye için en felaketli muharebelerden müthiş ve menhiis bir haldir. 

"İswıbul'da o kar-ı kadim dar ve eğri büğrü Bizans Sokahlarım dolduran poli· 
tik.acılacm fesad-ı ahlakı bu dere(:e ileri götürınüş olmalarma hüküm vermek. 
doğru değildir. O halde bu suiluısıi yine hükümet haricinde, fakat hükümeıin aln 
seneden beri idire-i örliycye arka veren icrianna karşı tükenmez bitmez bir kin. 
dar ağaçlardan akan, T3'kııla Zindanlarından fışkıran bir zehnibı,-i kin ile faaliyet
ten ger~ durmayan muhalefet hissinin ve belki de yeniden faaliyete başlayan bir ih
tilal komitesinin hareka.nnda aramak daha doğru olur." 

Mustafa Suphi şu sözlerle makalesini neticelendirir: 

"Avrupa büyük. bir buhtan içinde çalkalanırken TO.rkiye'nin de kalbgihında 
böyic ateıler yanmalcta ve yakılmaktadır. Ve ittif'ak ve iıilafin azim kideleri arasında 
çarpıımak için değil. hatta hudutlarını beklemek ve bitaraflığı temin etmek için 
TU.rkiye'nin elbi.rliğine ihtiyacJ vardır. Onun için ben bu hakikatleri alnımı kaldıra
rak yük.sek sesle söylüyorum. Genç Türk Hükümeti bilmelidir ki, en büyük kuvveti 
kendine mensup efrat arasında-velevki müteassıb ve cahil mahiyette olsun- mevcut 
birliktir. Ve bil§.-istisni bütiin Türkler ve Oşm;ınlılar da haurdan çıkarmamalıdırlar 
ki, isıiklillerini muhafaza edebilecek en büyük kuwec Tehlike lw'şısındaki elbirlik
leri, yiırek birlikleridir. Türkiye böyle ta kalbgilıından hasta oldukça., bir veya diğer 
devlet kucağında ini bir sektr ile düşüp kalmasından korkarım," 

Mmtafa Suphi'nin bu mal<aleııine karı, 10 Ağustos (1914) tarihli, İkbal Gazete
s.i'nde "H.R." imzası ile "Türkiye ve A\Tupa Muharebesi'' başlıklı bir makale yayın
lanmışnr.61 Bu makalede, Suphi'niıı İswıbul Gazetelerinin savaş. t.araflısı yayınlar 
yaptığı ve İstanbul Hükünıeti arasmda Rusya ile savaşa taraftarlann olduğu hak
kındaki yazdıklannın temelsiz: olduğu kaydedilmekte ve İstanbul Matbuan'ndan ve 

67 H.R., "Tüclfyıcvc AıTUpaMuhattbesi", ikbaJ, lO.Ağusıı;ı.ş l9lt. 
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bun]arın Rusya'ya akislerinden bazı Omekler verilmektedir. Türk Matbuau'nm ol
dukça mülayim ve sulhperver olduğunu da belirten "H.R", Mustafa Suphi'den şu 
sözleriyle açıklamada bulunmasını İ5tcmektedir: 

"Biz şu yazılan gördükçe. Mustafa Suphi Efendi'nin "Basiret" Gazetesi'nde yaz· 
dığı fıkrayı bir türlü anlamıyoruz. Ve onun ne maksat ile yazıldığını ve hangi şayia 
itibarıyla kaleme alındığını hal edemiyoruz. Her halde Mustafa Suphi Efendi, o 
haberin hangi bir isti.nadat ile yazıldığı hususunda izahat verirler ümidindeyiz." 

Musrafa Suphi, bu yazıya cevap olarak İkbal Gazetesi'ne şu nıekwbu gönder
miştir:68 

"78 Numrolu İkbal Gazeıesi'nc {H.R) imıa.sıyla yazıbnı~ bir makalede, urafıma 
bazı sualler tevcih oluyor. Basiret Gazetcs•'nin son nüshasında Tüı-kiye'nin dahili iş
lerine dair yazdığım makalede münderic; Osmanlı Ricali arasında faaliyette bulu
nan bir harp ceryamna ve Türk Gazetelerinden bir kımumn muharebeye taraftar 
makaleler neşrine dair fıkranın hangi şayia itibari ile kaleme ahndığı: 

"H.R.. Efendi'nin zikrolunan mablesinde Türkiye'nin muharebe etmek haya
lini beslediğini muıazammm bir yazıyı bir iki gazeteden ~ka Rusya Matbuau'nda 
te.sadüf etmiyoruz, yolunda kuvvetli ve kati bir ifade de bulunmamış olsa idi, şu ce
vabım basit bir izahtan ibaret olacaku. Ancak şimdi H.R. Efendi'yi şu cevabımla, 
belki nahoş vaziyete giriftar eylediğime mü ıeesifim. 

"Çünkü ben o havadisleri, mu.mfilleyh muhanirin tertip eylediği "İkbal" ceride
i muteberesinden iskat eyledim. İşte İkbal Gazetesi'nin 25 ve 27 Ramazan ül 
Mübarek tarihli nüshalarında bu havadisin esaslarına tesadüf ediyoruz. 706 num
rolu son gazetenin ikinci sahifesinin alunncL sütunu başındaki haberi aynen nak
lediyorum: 

"Almanya. nüfuzu alunda olan bazL Türkiye Matbuau Rusya'ya il31l-ı harp iste
mek için açıktan açığa makaleler yazıyorlar. Türk.iye Devleti'nin bütün umiiratı 
Enver Paşa'nın elindedir." 

"Bu haber üzerine mütilaa yüıüterek Basiret'te Türkiye'nin dahili işlerine dair 
yazdığımız makalede ruh-u esas yine suhperverHktir. Bir süitefehhüme mahal kal
mamak üzere yukarıdaki izahın muteber İkbal'e dercini rica ederim. 

Mustafa Suphi" 

Mustafa Suphi'nin Balcü'clalci son ya,ısı 16 Ağustos 1914 tarihli Basiret Gaı;ete
si'nde "Balkanlarda Romanya'nın Vaziyeti'" başlığıyla çıkmııjbr.M 

68 ikbal , 14-Ağııstoo 1914. 
•MUSTAFASUPHI, "&lbolıı$ Rı:ı,rrumy.ı'nın Vaziyeti", Basirel (Bakü), 16Ağustos 1914, 
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Mustafa Suphi'nin Bakll'daki gazetelerde çıkan yazılarına bakıldığında, onun 
Türk Milleti'nin yeni maceralara sürüklenebileceği endişes~ni yaşadığı hissedilmek

tedit. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu son durumu gayet iyi kavramış ve 

Türk Milleti için tek çıkar yolun Avrupa Muharebesi'ne iştirak eunemek. bu savaşra. 
bitaTaf kalmak olduğunu anlatmaya çalış.mışur. TUrk Milleti'nin dünyada yaşanan 
bu buhranlı günlerde birlik ve beraberlik içinde olmasının önemi üzerinde ısrarla 

durmuştur. Hakkında çıkan yazılar ve kendi makale1er-i dikkate alınırsa, 1914 
Bakiı'sündeki Mustafa Suphi sosyalis.t değH, Türk Milleti'niıı dert1erini kendine 
dert edinen bir "Türk Milliyetçisi" kimliği içinde görülmektedir. 

Mustafa Suphi'nin Bakll'dan ne zaınan ayrıldığına dair kesin bir bilgi yoktur. 

Ancak 16 Ağustos 1914 tarihli yukarıda sözü edilen makalesinden sonra Suphi'nin 

Bakü'daki herhangi bir gazetede yazı.sına rastlanmamışur. Buna dayanılarak kesin 
olmamakla birlikte, Ağustos ayı sonlarına doğru Mustafa Suphi'nin BakU'dan ayrıl
dığı dü.şünülebilir. Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki, Suphi Kafkaslara geldi

ğinde Osmanlı Devleti dahilinde bir "Türklük Fırkası" kurmak amacında idi. 
Ancak Rus-Türk Harbi, Rusya'da, 1917'de Bolşevizm'jn ilim gibi olaylar, onun ka
derinin yönünü -değiştirmiş, komünin olmuştu.-. 1914 yılında bir "Türklük Fırkası" 
kuramamıştır arna omm yerine 1920 BakU'sunda "Türkiye Komünist Fırkası"nı 

kurmayı başannıştır. 

d) Mustafa Suphi'ııiıı Esaret Hayan ve Sosyalist Oluşu 

Mustafa Suphi'nin BakO'dan ayrıldıktan sonra, Barum'a geldiği anlaşılmakta
d~r. Bıı günlerde Osmanlı Devleri Almanya'mn müttefiki ola.rak Rusya ile 
Kafkasya'da savaşa başlarnışu.70 Birçok Türk askeri Ruslara esir düşmüştü. Subaye'o', 
Suphi'nin Baturn'a geliş şebebinin, esir düşen yurnaşfarıwn durumuyla ilgilenmek 
olduğunu yazmaktadır.il Bu arada Bamm'da çıkan "'Batum Habercisi" adlı gaze
tede Mustafa Suphj'nin gazetecilerle Türkiye'nin savaşa girmesiyle ilgili yapUğl gö
rüşmeye yer verilmişti. 7'1 Ktsa süre sonra Rus makamlarının Türk esirlerinin 
Rusya'nm iç bölgelerine sürülmesi ve büıün Türk vaıandaşlarının tutuklanması 

;ı:, Amiral Şu$0n (Souch;m) kumandasında K.ar:adc-niz'e açılan Tii.rk Donanınası'nın, 29 El:.im 
19H'de. Rus.lamı Sİ\<1$lopol. Odesa, Nowro~iski Ye Kefe deniz Ü51erine ta:urw ,etmesiyle, Osmanlı 
De,·l,ni ile Rusy.:ı arası.ndaki sa\•aş fiilen başlamışur. Bu olaydan az sonra l KM.ı.m 1914'de, Ru$l,mıı 
K,db$ Ordu:m Türk $mırım geçerek ~\71:şı baıJ.aımı~ur. (Birinci Dünya H.arhl,qde Türk HM"bi Kalk.as 
Q>plı<"şj Jnı;ü Oı·dtı Harelı.iiu, Aııbra, 199$, s.HJ0-101: W.E.D, ALLEN-Paul MURATOFF. Kaibı:ı 
Haret.eli 1828-1921 Tüı·k Kafkas Sınırmdill Harplerin TaJ"ihl, Ankara, 1966, s.223; N.G.KORSlJN, 
Pen-;ıy;; ı'"linn::ıy..ı Vayu.ı N.ı &,l~ışJ,:,Qm Frnun.·, Mosk.o,'a, 194-6,s.4.) 

71 SUBAU:.V. "'Mustafa Suphi Rusya'da", s.332-12". 
12 SUBA\EV, "Must:.da Suphi Rusya'd:.ı\ s.332-12. 
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brarını alması üzerine, Mustafa Suphi de Batum'da yakalanarak, düşman ülkenin 
vatandaşı olmru.ı dolayısıyla Kaluga'ya 73 gönderildi. H 

Subayev, "Mustafa Suphi Rusya'da" adlı makalesinde Mustafa Suphi'nin 
Ka1uga'dalü günleri hakkında şu bilgileri vermektedir:'~ "Mustafa Suphi'ye 
Kaluga'da ayrı olarak gözetim alanda bir vatandaş gibi ya.şama imk::inı sağlandı. 
Önce Stariy Torga'da Orlovski Hanı'nm bir odasına yerleşti, daha sonra 
Balgoveşçenskaya Caddesi'nde ayn bir daireye taŞındı. 

''Kaluga'daki Türk savaş esirleri Moskova-Kiev demiryolu hatunın yeniden ya
pılmasında, çiftlİklerde ve Kaluga'da diğer işlerde çalış.ular. 1 Ocak 1915 tarihinde, 
burada 2.000'den fazla Türk vardı. Kaluga Bölge Arşh,inde Suphi'nin 29- Kas1m 
1914 tarihinden 26 Temmuz 1915 tarihine kadar Kaluga Valiliği'ne verdiği dilekçe
ler duruyor. Suphi bu di1ekçelerd-e istanbul'daki. yüksek öğretim kurumlannda öğ
retmen olduğunu, ekonomik-politik dersleri verdiğini. aynı zamanda dajömürk 
yönetimine muhilif. Türkiye'deki diğer halklara idari özerklik \'erilmesini isteyen 
"İfham" adlı gazecenin yöneticisi olduğunu yazıyordu. Daha sonra kendi yaşamın
dan bazı bi1gi1ıer veriyor, Sinop'a süriilüşünü ve Batum'da gözaltına alınışım zikre
diyordu. Ülkesini bu mahvedici savaşa sürükleyenjöntürk yönetiminin en önde ge
len muhalifi olarak tanımlıyordu. Kendinin ve Kafkas Gazecderinin sayfalarında 
bu politikaya karş1 yazılar yazdığını belirtiyordu. Aynı zamanda da Türk.iye'deki 
toplum:sa]-siya:sal faaliyetlerini gizliyordu. İçin de bulunduğu çetin şanları 
belirterek kendisine siyasi göçmen olarak bir pasaport verilmesini ,,e geçim parası 
sağlanmasını istiyordu. 

"Kaluga Valisi bu isteği polis. dep-aruna.nına -gönderdi. Aynı zaımmda dilekçe 
sahibinin gerçek sahibini sordu. 12 Ağtıstös 1915'de valiye durum bildirildi_ Suphi 
30 yaşındaydı. Bekardı. Aylık kirası 15 ruble olan mobilyalı bir odada kalı)'ordu ve 
Fransızca der.si vererek 25 ruble kazanıyordu_ Bu nedenle ona yardım parası veril
mesi reddedildi. Pasaport i..steği ise herhalde hiç incelenmemişti. 

"9 Eylül 1915'te Kaluga Valisi, Türk va(andaşlan v,e esirlerinin Ural'a gönderil

mesi hakkında PeteFSburg'dan ald1ğı emirle, Türk esirlerini Ural'a göndermeye 
başladı. Mustafa Suphi'de bu arada Ural'a gönderildi." 76 

n, Katuga, Mwko,.ı'ıun güneyinde yer alım bir şehirdir. 
H ŞAMSUTDiNOV, Natsio-nal.nı>-0.woboditt"lnaya .Bôrba ı• Turtsii. s.156: N.Subaye,-, 22 Kasım 

1914 tarihinde 975 sıı.,11.Ş esirinin K.alug:ı'y.ı. gönderildiğini \'f' bunlar arasında Mwı'tlf.ı Suph;'niıı (İe bı.ı
lunduğwıu yazmaktadır. (SUBAYEV, "Mustafa SUphi Rw.ya'da", s.3.31-11). 

i.'ı SUMYEV. "Mustaf:a Suphi Rusy.ı'da", s.331-ll. 
76 SUBAYEV, '"Mustafa Suphi Rusya'da·, s..331-11: YAZICI, "Mu:.tafa Suphi'nin Tcrceme•İ Hali Ye 

Siyasi Şahsiyeti", s.4: TUNÇAY. Trirkiye'de Sol AJ.:.ımfa.r, 1, s.99: ŞAMSUTDİNOV, Nauion:rl. ry.. 

Om•oooditelmı.ya Borba v Tur.rsü,s.156. 
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Ural'dalci esaret hayan Mustafa Suphi'nin hayannda yeni bir devrin başlangıcı 
olac.aJcnr. 

O, Ural'da diğer Tiirk a.,keri esirleriyle birlikte fabrikalarda çalışurılmaya baş
ladı. Bolşeviklerle ilk ilişkiyi de bu esnada kurdu ve onlardan Marksist literatürü 
aldı." Bu günlerde Mustafa Suphi'nin fikirleri Marksizm'e doğru yönelmeye başla
mışu. 1915 yılı içerisinde Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne kabldı. 78 Ve harp 
esirleri arasında faaliyetler gôstenneğe başladı. m 

Görüldüğü gibi Mustafa Suphi'nin sosyalist olması Ural'da kaldığı }'lllara rast
lamaktadır. Bundan önce Mustafa Suphi'nin sosyalist olduğuna dair hiçbir belge 

mevcut olmadığı gibi, bu tarihe kadar yapuğı çalışmalar ve yazdığı makalelerde 
sosyalizmin izi dahi yoktur. O'nun U ral'a lcadar olan fikirlerinde Türlcçülük fikrinin 
ağır basnğı anlaşılmaktadır. 

Nitekim, Mustafa Suphi'nin Türkiye Komünist Fırkası'nı kurmak için Bakô'da 
faaliyet gösterdiği ve komünizmin en ateşli şek.ilde propagandasını yaptığı yıllarda 
TU.rkiye'ye gönderdiği. Süleyman Sami, Trabzon'da verdiği hustisi raporda,ıı.0 

Mustafa Suphi'den bahsederken, O'nwı ruhen Bolşcvizm'e bağlı olduğunu, milli
yet ve diyanet hissiyle katiy-en alakadar bulunmadığını belirttikten sonra. ''Buna 
rağınen bazen damarlarında meknüz olan Türklüğe gayr~ iradi meyil gösterdiğini" 
söyleyecektir. 

İşte Mustafa Suphi'nin Bolşevik fikirleri kabul ederek, onlarla işbirliği içinde 
çalışmaya başlaması Ural'da kaldığı }'lllarda olmuştur. 1918 Şubat'ında Moskova'ya 
gelişine kadar," burada Bolşevik propagandası yapan Mustafa Suphi, Sultan 
Galiyev'in tabiriyle "Sovyet Hükümeti"ne yandaşlığını swıan ilk Türk olmuştur." 

e) Mustafa SUphi'nin 1918 llaş/annda Moslcôva'ya G<:lişi 

Rusya' da Bolşevik rejiminin kuwetlenmesi ve yerleş.ınesi esnasında Mustafa 
Suphi'nin bu harekete kaulmak ve Türkiye Sosyalistleıinin önderi olmak maksa
dıyla faaliyete geçtiği görülmektedir. Mustafa Suphi Şubat sonran veya Mart başla· 
nnda ( 1918} Moskova 'ya gelmiş ve Müslüman Komiserliği83 ile temastan sonra. 

77 Ş.AMSUTDİNOV, Na.ısioııalno-Omıbodirelnaya Borba vTwtsü,a..156. 
78 SUBAYEV, '"MustııfaSuphi Rusyll'da", s.331-11; SAYILGAN, Tür.kiye'd.eSol Hareketler, s.117. 
19 Y&.giro,.., HM~tah Suplıi Bol.ş.e\'itJerle iyi ilişkiler kurması. neticesinde, 1917 Ekiın ihcila.lindcn 

.sonra Rıı$ya'nın .çeşitli yerlerindeki f:abri.hılarda, madenlerde, köy lWUTt.l:iaand.a·Tüxk aderl esirlerinin 
çalış.malan için hayli gıı.yrer. g&(etTQjş ve binluce esirin iş bulmasına vesile olmuştur" diye yaımalttadır-. 
(BAGİROV, "Tiid:iyc Kommuniııt hrtiyasırun Yaranma& Tarihinden". :s.73). 

"'ATASE; A.5/2793, Kl.815, D.11/69, F.7. 
81 Şerif MANATOV. "Mustafa Suphi BeJ Sene Evvel Moskov.ı 1cb•, 2/J..29 Klnunuşa.al 19.21 

K:ır.ıdenh Kıyılannda Parçalanan Mıınaia Supbi ve Yoldaf]an.aıa lliin-d lildönümkri, MoskCA-a, 1923, 
s.9. 

82 GALİ'ı'EV. "'Mu:stafa Suphi w: Yapıtı", s.51. 
85 MüslWDan Komiserliği. başında Sıal.in'lıı bulunduğu "Milliyetler' Ko:ıni.ıuliği"nin bic ~besidir. 

Müslfunan Komiserliği'nin ba!p.Dda Kazan Türklerinden psiliyatri emııiMılnde biraz ıabw yapnıış olan 
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oradaki Mollanur Vahitov, Şerif Manatov, Alimcan lbrahiınov gibi Müsliunan Ko
mllnistlcrle anlqmış ve derhal Bolşevik propagandası yapmak üzere harekete 
geçmiştir}H 

Şerif Manatov, Mustafa Suphi'nin Mosk.ova'ya gelişi ve onunla tanı.şoıasını 
şöyie ;ınlatıyor.• 

"Bizim Moskova'ya hicreıimitdcn kaç hafta geçmişti iyi hanrlamıyorum. Fakat 
takriben Şubat nihayederinde veyahut Mart ibtidalannda olacak, komiserliğe iki 
adam gelmifd. Yoldaşlardan Vahidov ve İbrahimov dairede mevcut değillerdi. 
Uzunca boylu. giızlük takmış, esmerce birisi bana müracaat ederek: 

-İslim Komiseri siz misiniz? diye sordu. 

-Eret birisi benim. Dedim. 

Gö&teıilen yere ownnadan CVVC'l kendisini ve yoldaşını takdim etti. 

-Mustafa Suphi ... ArkadaıAvusıwya zabitanından Bosnalı (Ethem)" 

"Arkadaşı sanpn. kısaca boylu, yarı askeri elbiseli idi. Konuşmaya başladık. 
Mustafa Suphi kendilerini tanım. Suphi sivil csir-i harp sıf.ı.nyla Uralsk.i Vılayrti'nde 
amele olarak çalıımıı, fakat Teşrin-i sani inkılabından sonra, o da RUS)'ll'daki bütün 
esirler gibi, o vaziyetten kurtulabilmişti. Şimdi de Mosk.ova'ya İnk.ılip için çalışmağa 
geldiğini söyledi. Suphi, İslam Komiserliği nezdinde bir Türk Şubesi tesis ederek 
gazete neşretınenin mümkün olup olmadığını ve bu hususta bizim fikriınizin ne 
merkezde ola.cağını anlamak istedi. 

"Birkaç. dakika zarfında biz tamamen anlaştık ve yakın arkadaş olduk. 
Suphi'nin fikrini İslim Komiserliği tasvip edeceğini beyan ettim. Suphi her ne ka~ 

Mniiz onız y.ışlanndald MolbnurVahilÇ)V bulunuyordu. Muııvinlerl işe ~an 'tüıkleriui.n tamnmıi ya
zarlaruıdan Alim.can 1bnhimo't ve Başlurtla:rdan Şerif Manatov'dtı.{KURAT, Tiiı*i~ ı"C" Rusya ı.4!12.). 
Mii:slümao Kaıııiserliği'nin ~lıpmbn ve Mollanur Vahitov hakkında bakınız. {M.ltNAF100V, 
Mallanur Valıid01", Kazan, 1960.) Mollanur Vahitov 1918 sonbah:ııınnda Kazan'ıı:ı Boiı;e'ıik.lerce geri 
alın1113Sl sırasındaki ç.atıımalarda Olmüştiir. Kasım l918'de toplan.ı.n Biıfaci M(i.~liim2n Komii:nistl.erl 
Kurultayı'nda Muslıiman Komiserliği için yeniden seçim yapılmış.ur.(Yenj Dünr,ıı:. 30 Tıeşrin-i sini 
(Kasım) 1918.) Man 1919'da bu organ Doğu Ha!Jdan Kc:ımüniııt T,eşkiladaıı Bii:rosu'na dönıiftüıiibnUı 
ve ba,Slı:ı.a da Sultaıı Galiycv ~ririlırıiştir. (E.F. LUDŞUVEVT, "Pooleolı.byabınliy Rcvalıit:sionıuy Podycın 
wTuıtsii (Noy.ı.bır 1917-Mayl919)", Vestni!Mos.kovsJ.;owı Uni'!t'rs.iteta, Na.,, b.looi.ova, l949, s.46-.) 

.e:4 KURAT, Türkiye re Rusya, s.432; BAYUR. ~Muıuafa Stıphi \'c: Milli Mücadeleye El Koymaya 
Çalıpn Başı Dıprda Akımlar", s.590. 

ıe, MAN'"ATOV, "Mııstafa Suphi Reş Sene E~lMoskova'da"', s.9-10. 
8ıô 1890'da Bosna'da doğ3n Ethem (Bülbül<MÇ) 190~1913 yıl'-nıu Türkiye'dC' geçirmiş Kıltahya, 

İsıa.nbul ve Selanik'ıe ok.umuştur. 1914'de Zagrep Onivcrsitcsi'ne giderkn :aıskc-re :aılınnıış. sa,"aşta 
Rwıl.ara esir düşmüş ve sosyalist olmuştur. Yurduna döudOJ:.ten .stıffl1\ da işçi harekederiı:ıe kaulan 
Ethem, 1930 )'lb ortaıannda esli fikirlerinden cayd.Lğını söyliiyor. (TUNÇAY. Tiickiye'de Sol Ahmlxr ı. 
s.144). 
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dar az çok Rusça konuşuyor ise de. benimle Türkçe konuşa.bilmesinden ve muha
sabemizin pek samimi olma.sınd;;ın dolayı memnuniyetini giı:liyemiyor, :seviniyordu. 

"Vahidov'la da karşı karşıya geldiler. O'da wvip etci. Suphi ile birlikte birkaç 
defa Stalin Yoldaş'ın nezdine giderek, Türkçe gazete neşreunek meselesjni müza
kere ettik." 

Görüldüğü gibi Mustafa Suphi, "Müslüman Komiserliği"nde ilk önce Şerif 
Manatov ile tanışmış ve mabadının ''İhti1ilci bir sosyalist gazete" çıkarmak oldu
ğu11u anlatmışn. Şerif Manarov ve arkadaşları Mustafa Suphi'yi Stalin ile tamştlr
mışlar ve: onunda mtlv.ıfakatir.ıi alarak "Yeni Dünr-ı" adında Osmanlı Türkçesi'nde 
bir gazelt' çıkarmayı kararlaşurmışlardır.ırı 

2. Yeni Dünya Gazetesi (Moskova 1918) 

Daha önce belirtildiği gibi, 1918 başlarında, Moskova'ya gelen Musıafa Suphi, 
burada Müslüman Komiserliği ile temasa geçmiş, onlara bir gazete çıkarmak iste
diğini belirtmiştir. Durum Milli İşler Komiseri Stalin'e açılmış ve oııun muvafakau 
alınarak, "Yeni Dünya'' adında Osmanlı Türkçesi'nde bir gazete çıkarılmasına karar 
verilmiştir. 

Mustafa Suphi Türkiye Komüııi~t Teşkili.danmn Birinci Kongresi'nde "Yeni 
Dünya" gazetesinin yayına başlaması hakkında şunları an!auyor: 88 

"Teşrln-i evvel vakas.ının başlamasıyla fabrikalarda diğer iş ocaklarında çalışan 
Türk İşçilerinin topluluklanna helal gelerek, herkes eline geçen fırsat ve hürriyet
ten faydalanıp memleketlerine gitmek üzere türlü yerlere dağılıyor. evvelce 
Bolşeviklerle münasebet eda edenler ise Eçtimil inkılibın payitahtı Kırmızı 
Moskova'ya geliyorlar ve buradaki Tatac İnk.ılipçılarıyla Osmanlı şivesinde olarak 
"Yeni Dünya" gazetesini çıkarmaya başlıyorlar. 

"Yeni Dünya'nın intişara başladığı tarih, Bolşevizm'in Rusya'da tevsi' ve taam
mömüyle Rus Askerlerinin Kafkasya'dan ric'ata ve bu fırsattan istifade eden 
Osmanlı Ordularının Kafkasya'yı i.srilaya başladık.lan devre tesadüf eder." 

Yeni Dünya Gazetesi'nin ilk sa)'sı (14) 27 Nisan 1918'de çıkn. Gazetenin ba· 
şında ''Moskova'da Merkez Müslüman Sosyalistler Komhesi'nin Naşir-i Efk.i.n" ol
duğu yazılı idi. Arap harfleriyle Türkçe olarak, haftada bir defa ya)'nlanacaktı. Sağ 
tarafında Arap harlleriyle "Yeni Dünya" sol tarafında ise Rusça olarak "Noviy Mir" 

87 MANATOV, "Mustafa. Suphi Beş Sene- EY\'el Moskov:ıı.'da" s.10; BAGJROV, "Kommucıist 
Parıiyuınm Yaranması Taribiı.ıdeıı" s.74: KURAT, Türkiye 1ıe Rw,ıa, s.432. 

88 Tur.kiye Komıiı:Jisı Fırka:ıı'run Birinci Kongroi, TıiTkiye Komünist Fıl"b.sı. Neşıiyaundan, B.altı')., 
1920,s.19. 
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(Yeni Dünya) yazılmakta idi. Gazetenin fıaıı 30 kapek. adresi ise Moskova, 
Kremlevskaya Naberajnaya, Dom No.9 idi.00 

Mustafa Suphi gazereyi idare edecek ve baş muharriri olacakn. Yeni Dünya 
Gazetesi Müslüman Sosyalistlerinin neşir orgaru olmasından dölayı, elbette Rusya 
Sovyet Hüküıneti'nin desteği ve yönlendirmesi ile çıkmakta idi. Daha sonra üze
rinde detaylı olarak durulacak olunan, Osmanlı Büyükelçisi'nin bu gazetenin ya
yımlarının durdurulması hakkındaki notasına. Dış.işleri Komiser Muavini 
Karahan'ııı verdiği cevapta. Yeni Dünya'nın Merkez Müslüman Sosyalistleri 
Komite&i'nin yayın organı olduğu, bunun yayınlarının durdurulmasının imkansız 
olduğunu belirtmesine rağmen, aslında Merkezi Müslüman Sosyalistleri Komitesi 
Rusya Sovyet Hükümetl'ne bağlı bir kuruluştu. Yani bu -organın yayım, Rus.ya 
Sovyı:t Hükümeti'nin resmi yayım niteliğinde olmalı idi. 

Gazetenin ilk yedi sayısı "Merkez Müslüman Sosyalistleri Komitesi'nin Türkçe 
Naşir-i Efk3.n" başlığıyla çıkarken. sekizinci sayıdan itibaren "Türk Sosyalist 
Komünistleri Naş.ir-i Efkan" o]arak yayına devam euniştil", Onbirinci sayıda ise ger
çek yüzünü göstermiştir_ Bu sayıda Yeni Dünya Gazetesi'nin "Rus Komünist 
(Bolşevik) Partisinin Türk. Teşkilatı'nın Organı" o]duğu şeklinde yaıılınış.Ur.oo Yani 
onbirind sayının çıktığı Aralık 1918'den sonra. gazetenin asıl kimligi ve niteliğini 
kamufle ettneye artık ihtiyaç duyulmamış ve Yeni Dünya'nm Rus Komünist 
(Bolşevik) Partisi Türk Teşkilin'nın yayın organı olduğu açıkça ifade edilmiştir. 
Aynca bu değerlendirme yapıhrken Türk Komünistlerinin bu tarihte arak teşk.ilac
Jandığı da dikkate alınmalıdır. 

Yeni Dünya'mn çıkarılış amacı. Rusya ve Tütkiye'd{" Türkler arasında komü
nizm propagandası yapmaktı. Gazete Marksizm-Leninizm ideolojisini yaymak. 
Rusya ve Türltiye'de komünist teşkilatının kurulmasını sağlamak, Ekim İhtilili'nin 
ideallerini Türk Halkı'na anlatarak. onlarda inkllip şuurunu yükseltip. onları inkı-
1:i.ba sevk etınek için kullanılacak bir araç olacaktı. Aynca yukarıda verdiğimiz 
Mustafa Suphi'njn sözlerinden .anlaş.ılacağı ii.zere, gazetenin çıkış maksatlarından 
biri de, Kafkasya'yı işgale başlayan Osmanlı Devleti'ne karşı propaganda yapmalcn. 
Zaten Yeni Dünya Gazetesi'nin sayıları incelendiğinde, gazetenin asıl çıkarılış 
.amaçlarından birisinin bu olduğu açıkça göriilehilir, 

Sovyet Rusya için, bu gazeteyi çıkarma,kla Mustafa Suphi'nin görevlendirilmesi 
çok yerinde bir seçim -olmuştu. Zira Mustafa Suphi tam bir İttihat ve Terakki düş
manı idi. Rusya Sovyet Hükümeti Osmanlı Devleti'ne karşı yapuklan propaganda 
da, onun bu düşmanlığından azami şekilde istifade edecektir. 

8'il Yeni Dünya, 27 Nisan 191-8. 
90 Yeni Dünya, 24 Kim'in.-ı Evvel (Aralık) 1918. 
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27 Nisan 1918 tarihinde çıkan Yeni Dünya'nın birinci sayısında ilk baş makale 
"Cenuptaki Türk Yoldaşlarına, Türk Kardaşlanna" adıyla, Musıafu Suplıi ıarafindan 
yazılmı~u." Bu makalede Musıafu Suphi açıkça Türkiye'deki İttihat ve Terakki 
Hükümeti'ni hedef almışa ve sanki Mustafa Suphi'nin gelecekte tutacağı yolu gös
teren bir program niteliğinde idi. İttihat ve Terakki'nin son on yıl içerisinde yapuğı 
işler ağır bir dille eleştiriliyordu. Suphi makalesine şu sözler ile başlıyordu: 

'Temmuz'un üzerinden on yıl geçti. Türkiye iki ay wnra, omıncu defa olarak 
İnkılap şenliklerini n:smen tekrarlayacaktır. Fakat bu hangi inblip, nasıl hürri
yet ... 1? Nerede milleôn, halkın icadertiği o yeni hayat? Nerede o hürriyetleri, fikir 
ve vicdan hürriyetleri, matbuat hürriyetleri, içtimi hürriyetleri? Nerede o ahalinin 
ihtiyarıyla intihap olunan milletvekilleri, nerede o milli hükiliııet? 

"Bu on yıllık tecrübeden sonra aruk herkes anlıyor, herkes biliyorki, (10) 
Temmuz'un millete bahşettiği fikir ve vicdan hürriyetinin, neferin attığı birkaç 
bedbin kurşundan ve birkaç arşın ipten fazla kıymeti yoktur. Millet içinde azıcık 
düşünüp fikrini söyleyenlerin dimağı İstanbul Sokaklan'nda kara kuvvetlerin 
tabancasına feda edildi. Hürriyet ~klan, hürriyet fedaileri darağaçlanna çekildi. 
Bunları kimse unutamıyor. 

"Bu gün herkes biliyor ki, Türkiye'de intihap ha1clan, intihap hürriyederi halka 
birkaç yüz sopaya mal oldu. İnkılapçı Türkiye'nin millet meclisleri müsellalı kuvvet
lerin tehdidi altında icr.i ediliyor. Bunlar gizli şey değil. 

"Ya milli hükümet? Karanlık oda da silah ve Kur'an karşısında ömrünün so
nuna kadar millet hizmetk:irhğına and içen lttihacç.ı Yoldaşlar elinde şimdi bir sa
tı.r, kın.n, y.kan, milletleri birbirine vuruşturan bir istibd:it silahı oldu. İttilıatçıla.r, 
servet. nüfuz ve hakimiyet karşısında vicdan ve millete olan daha dünkü andlan 
öyle çabuk unutarak AbdüJhamid'in mirasına kondular. Halk henüz aç ve çıplak 
feryad ü figan ederken, onlar alun sırmalt kaputlar giyerek hanlar, hakanlar, kral
lar, iınparatorlar sofrasına oturdular. Milletin başınt sokacak yurdu, yavrulannı 
okutacak mektebi yokken, onlar saraylara. kaşanelere göçtüler. Millet yine sefil ve 
na.din, fakat onlar yirminci asır medeniyetinin bütün güzelliklerinden her türlü 
beda-yı tabliye ve sanayinden azık.lanmaya başladılar. Nihayet bu süslü, safahatlı 
hayat onlan sarhoş da etti. O fedakar Talatlar. O kahraman Enverler ruhtan gibi 
adlarını da değiştirdiler, paşa oldular. İnkılapçı Türkiye için bir (Paşalar 
Hükümcti) teşkil ettiler. Nihayet bu hal millet hesabına bir hıyanet, inkılap na
mına ise büyük bir rezalet idi." 

~ı MUSTAFA SUPHİ, "Cenupıaki Türk Yoldaşhınna. Türk Karda~hınna ... Yeni Dıinya, 27 Nisan 
1918; Bu ıwı.kall'! Ayşe Şen tanıfınd:ı.n günüınU2 hartlerine çevrileret.. Tarih ve Toplum Detgisi'nde de 
y:ııyı~. (Bb. Ceouptaki Tiırk Yold~anna. Ttirk KardaşLmna", Ç,eviriyıw: Ayşe Şen, Tarih ve
Toplum, Vll/37, (()(aJ:. 1987), s.37-39.) 
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Kısaca Tiırkiye'niıı İttihat ve Terakki Hükümeti'nin bilgisiz. hatalı siyaseti yı.i
zünden çok büyük felaketlere maruz kaldığı uzun uzun anlanlaral<, Türkiye'nin 
bugün Alman Eııdfısıriyalizıninin çelik yumruğu alttnda son hürriyet ümiderini ya
şadığını beliranekımir. Mmıafa Suphi bu kadar olumsuzluklan srraladıkwı sonra 
Türkiye'nin bu olumsuz durumdan nasıl kurtulacağını şu satırlarla ifade etmekte

dir: 

"Şu korlc.wıç vaziyetten Tllrkiye'yi, Türk Milleti'ni kurtaracak yol, yine hürriyet, 
yine inkılip. Fak.at bu sefer, bir nice zabit ve paşanın apolederinde parlayan bir in
ltılip dıcği.l, halkın ruhundan fırbnalarla kopan, gönüllerinde yangınlar çıkaran 
hakiki inkılap, hakiki hürriyeL 

"Küçük Asya Halklan, mazlum Türkler, fakir köylüler! Artık uyanınız. Kanün~ 
F.sa:si'nin sizlere verdiği içtim.3. haklarını ta.lep ediniz, birleşip söyleş.iniz. 

Karşınızdaki ufukta kara bulutlar gibi görünen, ıimıek ve yıldınmlarla kendini gös-
teren zulüm ve istibdat kuwetine karşı, özünüzün, ailenİ1:İn, evlarlannızın hüniyet
lerini müdafaaya hazırlaruım. Bu ezici, harap edici zuliımlli kuvvet; Alınan Sana
yü, Alman Kapitali, Alman Alunı sizi kunin-u vu.sta esirleri gibi sa.un alacak, Cl'ini:ıi, 
ocağınızı, toprağınızı ve nihayet son sermayeniz olan kol gücünüzü mezada çıkara
cak., bugün, ne kadar da zayıf, ne kadarda fakir olsanız., hayatınızı aydınlatan ümit 
ve teselli güneşinizi büsbütün söndı1recektlr. Düşününüz. o karanlık günleri hanr
layınız. O evsiz, barksız, toprabız, scnn.aye:ııiz, ümitsiz, tesellisiz, Alman, İngiliz, 
Fransız, Rus Amele.sini. DüşünUnüzde toplanınız. İçtimalar, ittihadlar icadediniz. 
Hürriyet düşmanlanna karşı mevcudiyetinizi gösteriniz, çünkü vakit pek az kaldı. 
Simdiye kadar mahkôm olduğunuz siyasi esaretin, iktisadi esaretle bir kat daha 
kuvvetlenmesine, Alman Polatlı'yla zırhlanma:sma çok kalınadı. Yoldaşlar, garip 
Türkler ... " 

Mus.tafa Suphi'nin Yeni Dünya. Gazetesi'nin yine birinci sayıısında "iktisadi 
Re\'alüısiya" adını ""'yan diğer bir makalesi yer almaktadır. Bu makale de Marks'ın 
görfışlerine yer verilerek, iktisadi ihtililin tak.ip etmesi gereken yol çizilmiştir. 
K.apicılizmdcn sosyalizme geçişte Bolşevikleri dahi ağır davrarunak.!a itham eden 
Mustafa Suphi ıunlan kaydennektedir:92 

"Gorülüyor ki, Kapitalizmi bu derece korkulara diışüren Bolşevizm, Mark.s'ın 
beklediği "iktisadi Mobilizatsiy.ı"yı daha tamamıyla vucuda getiremiyor. Onlar sa
nayinin rnrrji&ini korumak ni~tiyle, hale göre bir "Devr-i intikal" siyaseti takip edi
yor. Şu hale Oktıyabır inkılabı bwjuvazya ile proletarya arasında orıa bir yol turu
yor. eski dünya İle yeni dünyayı ayıran bir köpıü üstünde yuniyor. Bu yol, bu devir 
ne bdar sürecek? Rabi asn ıru, nısf asrı mı? Rusya'nın harici ve dahili işleri. bütün 
dünya kapiıalinin insafsız hücumları müsaade etse, bunun herhalde sonu gelecek. 

92 MUSTAFASUPHİ. flİktwıdiltcwü.ısiya", Yrai Dünya. 27Nisan 1918. 
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bir gün gelip işçi ve ekinci halk kollarındaki kuvvet gibi, tehnikadaki marifet ve 
idaredeki istidad ve ehliyetleri He fabrik ve zavodlan da-müreşebbis ve kapicalistin 
ta\13S5utuna muhtaç olmalıızın-içciınii halde işletebilecek mesut zamana yetişecek~ 
tir.'' 

Yeni Dünya'nın ilk sayısında, Milli İşler Komiseri Stalin'in~ "Vilayet 
Komiserlerine hitaben yazılmış bir telgrafı" ve Ekim İhıililinden sonra iktidara 
gelmiş olan Halk Komiserleri Hükiimeti'nin "Bücün şarkın işçi ve köylü 
Mü.slümanlanna hitabı"na yer verilirken. Rusya'daki Mtlslüman1ara aic r;ok mühim 
bir yazı "Rusya İnküibında Müslümanlar" ayrıc.ı Tatar-Baş.kırt Cumhuriyeti'nin 
ilanı üzerine görüşler gibi Rusya'nın Türk-İsl3m alemini kazanmak yolundaki gay
reılerinin ürünü olan yanlar yer alıyordu.9' 

Yeni Dünya ikinci sayısında, "Uluğ Türkistan'ın Cumhuriyeti ilan olundu" ha
berini verirken, manşette şöyle yazıyordu:94 

"Yaşasın Muhtariyeti ilan olunan bugünkü Uluğ Türkistan Cumhuriyeti! 
Yaşasın Ferdanın Tatar-Başkırt Cumhuriyeti! Yaşasm Müstakil Müslüman 
Memleketler! Yaşasın büyük ,,e hür Rusya'nın Federasyalı Halk Şuraları 

Cumhuriyeti!" 

Bu sayıda da Mustafa Suphi'nin "Türkiye'de İnkılap Olacak mı?" adlı uzun bir 
makalesi bulunmaktadır. Yine ittihat ve Terakki'yi hedef alan suçlamaların yer al
dığı bu makalede, yukandaki soruya cevap verilmeye çalışılmaktadır:95 

"Mütefekkir dimağlara kurşun sıkılan, mütehassis yüreklere hançer saplanan, 
hapishaneleri, zindanları, kaleleri binlerce esir ile dopdolu bir hey'et-i içtimaiye 
Yeya bir memleket için bu sual, bu tereddüt halta gariptir de! .. 

"Dünya'da zulmün, cebr ve tahakküm.ün eli nihaye hükümran olduğu bir 
memleket, bir kıta gösterebilinnisiniz? Kendi kendini idareden adz memleketlerde 
Afrika'nm yarım mtltemeddinleri içinde, Cenub-i Amerika'nın çeteci hükü
metlerinde bile bandistlerin (çete reislerinin) sık sık kıyamlara, inkılaplara maruz 
olduklarını gö.rürıı;;ünüz. Ya Türkiye, yedi asırlık tesisat ve teşkillrıyla hele son asır 
içinde geçen (devr-i ıslahatı) ile, nihayet bir raht·ı istibdadın yıkılarak yerine diğe
rinin, daha muaıınide ve daha haşmet.kir diğer bir hakimiyetin kıyamına kani ve 
razı olacak zan ediyor-musunuz? Bu hususta kuvvetli bir fikir edinmek için bir kere 
etrafınıza bakınız, dimağınızı husii.si menfaatlerden, sınıfi felaketlerden te<.":rid 
edip bir an için kfilnat-ı vak.aya kulak .asınız ve hiç olmazsa şu Rusya ve Almanya'nın 
hallerinden ibret alınız ... " 

9S Yeni Dünya, Zl Nisan 1918. 
9~ YeniDün;ra.16Mayu.1918. 
gs MUSTAFA SUPHİ, lürkiye'de İnk.ılil.p Olacak mı?", Yeai Düny.ı, 16 Mayıs 1918. 
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Daha sonra Rmjıa'daki inkılilbın tarihi süreci hakkında ve Almanya'nm vaziyeıi 
ile ilgili kısa bilgiler"VCrCD Mustafa Suphi, sözü Türkiye'ye getirerek yine İttihat ve 
Terakki Hükümeıi'ne hücum ennekten kendini alamayarak, ıöyle devam etmişıir: 

"Şimdi gelelim kendimiu, blzim Tlirltiye'ye hani ya bizim genç Türkiye'ye, hür 
vatan, azat fikir? ... Bir kaç kılıç ve mahmuz şakınm karşısında Abdüllıamit'in. o 
müstebidin taht ve tacını bırakıp kaçmasıyla Türkiye'nin bütün dilddcri olup bitli 
mi? lürklerin tarihinde, Küçük A.sya'nın mukadderaunda yüzyıldan beri kaynaıııp 
dur;ın hürriyet ,•c medeniyet ihtiyaçları Tem.mut: şenlikleriyle tatmin edildi mi sa
nıyorsunuz? Bu saf yüreklilik, yahut nadanhk!.. .. 

"O eski Reşit ve Ali Paşaların ıslahat fermanları Türkiye'nin hayannı D8Sll zin
deleştirmediyse, bu yeni düzmece Talat ve Enver Paşaların da, kendilerine mahsus, 
yalnız kendilerinin anladıklan (10) Temmuz hürriyeti öylece milleti siikiıtlendir
meğe. milletin göğsiinde kaynayan ihtiyaçları dindirmeğe yetmez, yetemez. 

"Müstebid Rusya'nın Sibiryası var idiyse, bugünkü Türkiye'deki (Paşalar 
Hükümeti)nin de Sinop Kaleleri, l!ilec:ik Hisarları yok değil. Müstebid Rusya'nın 
General Zoruuoflan, Dohnaçoflan var idiyse, bugünkü Paşalar Hükümeti'nin de 
Muhafiz Cemal Paşalan, Polis Müdürü Awıi ve Bedri Beyleri eksik değil. Müstebid 
R.us)-a.'da yilılen::c, binlerce gençler, takbder, muallimler, muharrirler, işçiler 
menfa']arda ölüme mahkıim. olmuşlana, bugünkü Türkiye'nin de Kastamonu 
Dağlarında, Siva.s Ovalarında, A.11kara~Konya Vadilerinde nam ve şanı kaybolan 

hürriyet mücadeleleri var. Türkiye'nin hürriyet. adalet ve medeniyet duygularıyla 
çırpınan bı..ı ülkeler ~di yalnız yüzlerce Türk miitefellirlerine~ hürriyet miıca.dc

lelerine menfa' olmak balıwzlığını ~ıyor. 

"Hakiki hürriyet mücadeleleri nazanm:b.: Bir Azak ve bir Malinovsltl'den farklı 
olmayan Türkiye'nln bugünkü donma inkıliipçılan. mürteci hürriyeıçileri bununla 
da iktifa etıniyar. Hi.'ıkilmederine para lazun oldukça. Avıupa'nın muhtekir saITaf· 
)arıyla milletin toprağı. evi, ocağı etrafında pazarlığa girişiyorlar. Osmanlı 

Memleketlerindeki Müslüman-Türle. H.ılkların son ininadgihlan olan mfri ,•e vakıf 
yer ve binalarını da muvakkat bir kanıln ile tahrik edip, mülklcştiriyorlar. YoUarı 
pmendöfcrleri. sulan, bnallan saııyorlar. Her türlü id3.reye itaat eden bürokrat
lara aylık vcnnek. için, Müslüman yerleri üzerinde ecnebi ma'ınüreler vücuda gel

mesine razı oluyorlar. Bu gibi mahiyette, kanunlan müteakip istanbul'da tesis edi
len Alınan, İngiliz~ Amerikan toprak ve istimlak bankaları va.sıwıyla binler<:e fa. 
kir haltın :son kuweti ve .son .sennayesi olan tarla. ev. bayır, mera. yol.. hep yabancı 
koUara geçiyor. 

"Acaba Küçük Asya1nın, Suıiye'nin, Filistin•in. Irak.'ın türlü hazinelcri.ni örtüp 
gizleyen bu Müslüman-Türk. toprakları Osmanlı Devleri iç.in bir Alaska veya bir 
Karnç.ıtka. Yarımadası mı? Mezada çıkarılması caiz fazla yerler mi? 
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"İşte inkıliba. hürriyete böyle hürmetsizlik, mesele-i iı;tiınaiyeye karşı ise bu 
gibi laubalik. neticesiyledir ki, Türkiye bugtin yeni bir inkılabın arifesinde bulunu
yor." 

Mustafa Suphi, Yeni Dünya'nın üçüncü sayısında "Osmanlı Sefirinin Notasına 
Cevap" bqlıklı yazıanda116 Yeni Dünya'nın meslek itibarıyla Kari Marlcs'ın ilmi na
zariyaunı mlirewiç husUsi bir sosyalist gazete olduğwıu vurgularken, yine ayın sa
yıda "Hindistan Seferi" adlı uzun bir makalesi yer almaktadır.9~ Bu makaledt: İngiliz 
Emperyalizmini lanetleyen Suphi iÖylc diyordu: 

"İngilizleri Hindi>tan'd11I1 san denizlere döküp Asya'yı Anglo--Sal<son wallut ve 
istibdadından kurtarmak? İşte dünyanın bu en büyük parçasında yaşayan ınahküın 
milletlerin ellerindeki şiar, işte Hintlilerin hürriyet ve istiklal semasına yübelttik
lcri Al Bayralı.1..." 

Gazetenin bir bölümü de okuyucu mekruplarına a)'Illmıı;n. Hemen her sayıda, 

çoğunluğu Türk askeri esiri olduğu anlaşılan bir çok kişinin Yeni Dünya 
Gazetesi'ne gönderdiği çeşitli konulardaki mektuplar yayınlanmakıaydı. 

Yeni Diinya'nm dördüncü sayısının bıiyük bir klsmı Kafkasya'daki son gelişme
lere aynJmışu. Aynca bu sayıda Kırım'dan gelen havadisler, Şimal Türkleri ve 
Sosyalizm, Tatar•Baş.kırt Cumhuriyeti Tarihi Müşavere Meclisi, başlıldı yazılar bu
Lwımaktadır. ~ 

18 Temmuz'da çık.an beşinci sayıda. Mustafa Suphi "Sultan Mehmet Han 
Hamisin Vefan" ile ilgili olar.ak bir makale yazmıştır. Sultan Mehmet R.eşad'm 

Osmanlı Tahtı'na çıkışından, İttihat ve Terakki'nin nasıl oyuncağı olduğundan 
bahseden Suphi, makalesini ıoYle bitiriyordu:99 

"Şahzade iken büyük kardeşinin zulmüne otuz bu kadar yıllar tahammül etıiği 

halde, tahta cillusund11Il sonra adi şahıslar ıarafından düçar-ı tecavüz olan bu bed

baht padişaha acıyıp rahmet okumamalı. mümkün değil." 

Yeni Dünya Gazetesi'nin aluncı sayısı ıoo bu günlerde yapılmış olan Türk 
Sosyalistleri .Konferansı'na ayrılmış.nr. Bu konu ile ilgili Müslüman Komiscrliği'nin 
önde geleı~ şahsiyetlerinden olan Alimcan ibrahimov'un Çulpan Gazetesi'nde 
yayınladığı "Büyük Ümitler Yolunda" adlı makalesi. aynen iktibas edilmiştir. 

96 MUSTAFASUPHi "Oınıanh Sdirinin Not:ıs.ım C,ew,p",Ye.oi Dünya,a()May:ıs 1918. 
\J1 MUSTAFA SUP'Hi "Hindistan Seferin, Yeni Dünya. 30 Mayıs 1918. 
98 Ye.ui Dıin,a. 15 Haziran 1918. 
99 MUSfAFA SUPHİ, "Sultan Mehmet Han Hamis'in Vefatı", Yeni Dünya. 18 Ternımr.ı: 1918. 
100 Yelli Dt1ııy.ı. 3 Ağustos 1918. 
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13 Ağustos 191S'de çıkan yedinci sayıda Mustafa Suphi'nin "Türkiye Etrafında 
(Politika ve Sosyalizm}" başlıklı uzun bir makalesi bulunmaktadır.101 Bu makale
sinde Türkiye'nin nasıl gizli anlaşmalarla emperyalist devletler tarafından paylaşıl
dığından söz eden Mmtafa Suphi~ Türkiye'deki idarecilerin de yanlı.ş politikalarıyla 
bunlara yar<lımcı olduğunu kaydetmiştir. Suphi daha sonra sözü, Rusya lnkılabı'na 
getirerek bu inkılibın Rusya'dak.i bütün Türklere hürriyet ve istiklal vermeğe baş
ladığını belirterek, Türkiye'nin sdimetinin de Rusya İnkılipçılanyla ittifak yap
makta olduğwıu şu sözleriyle dile getirmiştir. 

.. Bütün Müslüman Memlek-cderi gibi Türkiye'niıı de selamet ve hürriyetini 
ebedi olarak elde etmesi için Avrupa kapitalizmine karşı merhametsiz. bir harp ve 
cidal açmaktan ve bu yo]da müc.ıdele eden kahramanlarla ittifaktan başka çare ol· 
matlığına iman ediyoruz." 

Yeni Dünya'nın sekizinci ve dokuzwıcu sayılarında Mustafa Suphi'nin Kazan'a 
gitmesi dolayısıyla yazısı bulunmamaktadır. Bu iki sayıda baş makalelet "M.NMıni" 
inıza.sı ile çıkmıştır. 7 Eylül tarihinde çıkan sekizinci sayıda1°2 Kazan'ın 

Bolşeviklerce yeniden alınması üzerinde önemle durulmuşmr. Dokwuncu sayıda 
ise103 Hariciye İı;lcri Komiseri Çic;erin'in Türkiye'ye Verdiği bir notaya yer verilmek
tedir. Çiçcrin'in 20 Eylül 1918'de, İstanbul Hükümeti'ne verdiği bu notada, Türk 
Kuwetlerinin Brest-Uıowsk Antlaşması'na aykırı olarak Batum. Kars ve Ardahan'ı 
i,;gal ve buralarda sefetberlik ederek 19 yaı,ndan büyük olanları silah albna çağıt
dığı ve Türk Kuvvetlerinin Kafbsya'c:b harekete devam ederek Bak.il şehrini işgal 
ettikleri belirtilerek. Türkiye Devletl'nin Kafkasya'daki bu faaliyetleri protesto edili
yoı- ve "Bunun için Rusya Cumhuriyeti ŞUralat Hükümeti, Türkiye Hükümeti'nin 
ha:rekeıiyle bu iki hükümet arasında yapılan Brest-Litowsk Muahedes-i'nin hükmü 
kalmadığı kararını kabul eımek mecburiyetinde kalmıştır'' demliyordu. 

Bu nowun alana Yeni Dünya Gazetesi tarafından da şu not eklenmişti: 10-I 

"Türkiye'deki hükümeı-i hazıra böyle haksızlık ve mezalimi ile, Kaflrnsya'da 
kan dölcmeğe devam etmek fikir ve maksadında olduğtmtl gösteriyor. Bi çare fakir 
halkta hala emperyalizm çizmeleri alunda çiğneniyor. Fakat bu gibi mezaliminin 
yabn bir zamanda behemahal bir aks-ül hareket doğuracağına suret-i katiyede 
eminiz ve bugünede intizatdayız." 

Yeni Dünya Gazetesi Moskova'da onüç sayı çıkmıştır. 105 Genelde prnpaganda 
ağırlıkll y.,.ı:ılann yer aldığı gazetenin onwıcu sayısının büyük bir kısmı Moskova'da 

ıoı MUSfAFASUFtlİ, 'TiirJiye Etrnfında (Politika ve Sosyalizm)", YeniDü.oya •. 131\ğw,tm 1918. 
ıo: Yeni Dünya. 7 E.yl'iil HHB. 
103 Yeni Dünya, l.3Tqrio-i evvel (Ekim) 1918. 
ıo,ı Yeni !JW'ifl', 13 Tqrin-i evı.-el (Eltim) 1918. 
\05M~kom'da.çıkan Yeni Dün)ıı Garetcsi'ninorıbi.rsayn.ıoı (l-11) görebildik. 
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yapılan, Bjrinci Müslüman Komünistleri Kurultayı'ndan bahsetmektedir.106 Bu 
kurultayla ilgi]i olarak Mustafa Suphi'nin de bir makalesi mevcuttur. 107 Aynca 
onbirinci sayıda da Suphi'nin "Türkiye'de Neler Oluyor?'' başhklı makalesi bulun
mak.tadır.10f! 

Türkiye Komünist Te~kil3n 1919 başlarında Kırım'a gidince. Yeni Dünya 
Gaı:ere,ide K.ırım'a nakledilerek, burada yayına devam etmiştir_ Kınm'da Yeni 
Dünya'nın onüç sayı çıktığı anlaşılmakıadır. 109 Daha sonra Kınm'da şartlar 
Bolşevikler aleyhine gelişince tekrar Moskova'ya. dönülmüş ve bir müddet sonra da 
TKT, Türkistan'a gönderilmiştir. TKT'nın Taşkent'de de Yeni Dünya Gazetesi'ni 
çıkarmaya. devam ettiği görülmekıedir.110 Azerbaycan'm sovyetleş.tirilmesinden 
:sonra Teşkilat, Türkiye'ye yakın olmak için 27 Mayıs 1920'de Bak.ft'ya taşınmıştır. 
Ve bu tarihten bir müddet sonra (20 Haziran 1920) Yeni Dün)'3- Gazetesi Bakfı'da 
yayına yeniden başlamışur. Bakiı'ya gelinceye kadar gazetenin kırk sekiz. sayı çıka
nldığı anlaşılmaktadır. Şöyleki gaz.ete, BakO'da yayına b~larken "l (49)" numro ile 
çıkacaktır. Bakü'da çıkan Yeni Dünya üzerinde aynca durulacako.r. 

Yeni Dünya Gazetesi Rusya'nm çeşitli bölgelerinde bulunan Türk askeri esir
leri arasında parasız dağıularak. onlar arasında en etkili propaganda :aracı olarak 
kullamlmışur. So\ıyeı yazar Bagirov, "Yeni DWl.ya'nm Rusya'daki Türk askeri esirleri 
arasında Büyük Oknyabır'ın azatlık fikirlerini aşılamakta hayli iş gördüğünü," yaz· 
maktadır. 111 Gazete Kınm'da yayınını .sürdürürken, gizlice bazı sayılarının 
Türk.iye'ye sokulduğuna dair bilgiler de vardır. ıı:ı 

A.N.Kurat ise "Türkiye ve Rusya" adlı eserinde. ''Yeni DO.nya'mn esir kanıpla
rında, b;ışka. Türkçe gazete bulunmadığından askeri esirler tarnfından okundu
ğtmu, bunların arasında bazı Türk askerlerinin "Kızıl Kııalar"a katıldıkları ve sözde 
BolŞe\i.k olduklarının bilindiğini, bazı ihtiyat zabitlerinin de kızıllaşuğı ve Yeni 
Düny.ı'yı takip cltiklerini belirterek, "fakat esas itibarıyla Türk esirleri ve bilhassa 
Türk subaylarının Bolşe\ik propagandasına asla kapılmadı.klan ,·e Sovyet rejiminin 

ıoı.ı Bu k\\rult.ı.ym oturumlarmdan ôıet olıı.nı.k bilgiler veriln:ıi.&Ur. ( Yeni Dıhı,r.ı. 80 Tcşı:iıı-i simi 
(K.ıı!Slm) 1918.) 

ıor MUSTAFA SUPHİ, "Müslüırum Komünistler Siyeıdi", Ye-ni Dünya, 30 Tefırin-i &ani (Kas.un) 
1918. 

!Dil Mustafa Suphi, Enver ,-c Tala, Pil.~lann lutuk.1andığ1na dair h.ıberlerin Moskm'a'<bı yayılmaıı.ı 
iiı!erin~ bu makaleyi ruılı;me alnuşur. Y:ıne bu makalede İttihatçı diiımanlığt ön plandadır. (MUSTAFA 
SUPHI. ''Tiitki)'C''de Neler Oluyoı-?", Yc-ni Dünya, 24 Kiııı.Un-ı. E,'\-cl {Aralık) 1918). 

109 Kınm'dil. çık.an Yeııi Dünya s.ayıları tanı.fımızda,ı. gôrıileınemiştir. Ancak Mete Tunı;ay'ın 
'70ı"kiye'de SQI AJunıbr'' adlı kitabında verdiği bilgilerden Yeııi DU.nya'nın Kmm'da onUı; sayı ı;ıknğı 
anlaşılmaktadır. (Bkz. TUNCAY. Tıkt.iye'de Sol Akımla,-, il, s.g42.) 

ı ıo A.M.MA1VEYRV, "Velikiy Okayabır i Uça;stiye Vıhodıse,· iz Stran Va$lol:.a v Kornınunisti~,k.oy 
Ovijenü ,. Sre<lnoy A.zü", Narod, Azii i Afrfü, No:2, (1969), Moskm-a, ı;..68. 

111 BAGİROV. "Türliyc Kommunin Partiy.umm 'ınnması Taırihiw!cn", fı... İ4.. 
112 A.M.ŞAMSUTDINOV, ''V~likiy 01;.uy.ıbır i Tur{.Siya"', Vcliltiy O~ı..yabır i Tuı-t.si'2 {Zbornik. 

Su.tey), T.i04. 1982, s..14. . 
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Türk İslam .ıhalisi için büyük bir felaket teşkil ettiğini yakından gördükleri ve ibret 
dersi aldık.lan muhak.kakn" demektedir. m 

Sonuç olarak Kurat'ın yazdıklarına katılmakla birlikte, Yeni Dünya 
Gazetesi'nin Rusya'daki harp -esirlerimiz arasında etkili olduğu bir gerçektir. Ancak 
Mustafa Suphi'nin bütün gayretlerine rağmen bu tesirin beklenilenin çok alunda 
olduğu anlaşılmaktadır. 

a) Yeni Dünya'nm laymlanndan Osmanlı Devled'nin Duyduğu Rahatsızlık ve 

Göstermği Tepki 

Yeni Dilnya Gazetesi'nin ilk sayısının çıkışıyla, Osmanh Elçisi Galip Kemali 
Bey'in Moskova'ya gelişi aynı tarihe te.sadüf etmişti.11 " Brest-Litow.sk 
Antlaşması'ndan sonra Moskova'ya gelip, Türkiye Hükümeti aleyhinde yayın yapan 
bir gazeteyi karşısında bubnak. özellikle bunun bir Türk tarafından çıkarıldığını 
gôrmek Osmanlı Elçisi Galip Kemali Bey'i hayrete düş.ürınüş olınalıdır. Bu bek
lenmeyen durum karşısında Galip Kemali Bey, önce bu gazeteyi çıkaran Mustafa 
Suphi ile görüşmek ve onu Türkiye Hükümeti aleyhine yaptığı bu faaliyetten vaz
geçinnek istemiştir. Bu amaçla Elçilik ikinci katibi Şükrü Beyi'" Mustafa Suphi ile 
görüşmeye göndermiş, ancak bu girişim istenilen sonucu vemıemiştir. 116 

Galip Kemali'nin Mustafa Suphi ile görüş.mek ve Yeni Dünya'da Türk 
Hükümeti aleyhine yaptığı yayınlardan vazgeçirmek teşebbüsü olumlu bir sonuç 
vermediği gibi, Yeni Dünya'nın ikinci sayısında da aynı tür yazılar devam etmiştir. 
16 Mayıs 1918'de çıkan Yeni Dünya Gazetesi'nin ikinci sayısında Osmanlı 
Hükümeti'ne saldırılar devam edince, 22 Mayıs 1918'de, Galip Kemali Bey Sovyet 
Hükümeti Harici İşler Komiseri Çiçerin 'e bir nota vererek. Yeni Dünya 
Gazetesi'nin Türki~ Hükümeti aleyhinde sistem.atik olarak tahripkar yayınlar yap
tığını ve bu durumun Brest-Litowsk Anlaşması'nm ikinci maddesine aykın oldu
ğunu belirterek, d\lı'dı.ırulmasım talep etmiştir. 11 1 

11.!IKURAT, ~~Ruqı'l,3,440. 
IJ.I Galip Kemali Bey 23 Nisan 1918'de Moskova'Y3 v.:ırmışnr. (KURAT, TW-J.;ye- ı-e Rmy.ı, S,,401; 

Kart Von BOTHVER. Mit GrafMirbach in Moskov, Tubingt:n, 1922, s.4-,) Yeni Dünya'nın ilbayı@ i~ 
bu ooihtcn dört gı1n :ıonnı yani 2'7 Nisan 1918'de çıkınışnc. (~ni Drin:,.ı., 27 N'ısan 191:8.) 

m, Şükrii Bey, Paris'te Muııtafa Suphi ile aynı okulda öğrenim gördüğünden ,•e a:ralannda arka
daşlık bağı olduğundan bu i,lc görewlcndi.rilrniıti. (SÖYLEMEZOÔLU, 30 Sene-flJ; Hatıralarımın 
ÜçüııcU a.Jdi, ~ l. s.3-9.) 

11~ SÖ\'LEMEZOGLU. go Sendik H:uır.ılanımn Üçiincü Cildi, Kmm 1, S,.S9: Mustafa Suphi 
MüsJümıın Komünisder Kurultayı'nda yapağı kon~ada bu durumu doğrnfamalta, ancal $ıikriı 
.Bc-y'dcn bahsc:tmemclctcdir. Omıanlı Sefirinin Molbnur Vıı.hldO\' ik kendisine habttler göndererek gO
rü;melt istediğjni hildir<liğiui, ancak buna. olumlu <tv.ıp alamadığını bydetm-ektedir. (Yeni Dünya. 30 
T(:Şrin-i.Mni.(Ka:ıım) 1918.) 

117 MUs_TAFA SUPHİ. "~nlı Sefirinin Notasma Cc\'ap", Yeni Dünya,.30 Ma)"lS 191B, Yerasimoo. 
"Türl-Sô\yeı I..Iı,kileri" adlı kitabında, "Galip Kemali Bey Mustafa Suphi'nin Yeni Dünya'mn ÜWlt-CÜ ,a. 

yısuıda NPaşalıır Hülwmeti·ne karşı y.ıpuğı sert eleştirilerden dolayı 22 Mayıs'ıa Çi(:erin',e ill ııota:sını 
gönderir" d~mektedir. (Std'ano:ı. YERASİMOS, TU.-1:.-Soty.e~ lıişkileri Ekim Deıriminden "Milli 
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Galip K,,mali Bey'in bu noıwna 23 Mayıs 1918'de, Sovyet Harici İşler Komiseri 
Yardımcısı Kar.ahan imzasıyla şu cevap verilmiş.ti: 118 

"Sovyet Dışişleri Komiseri Yardımcısı L.Katahan'dan Moskova Büyükdçisi 
Galip K,,mali Bcy'e 

Moskow, 23 Mayıs 1918 No.74 

Sayın Elçi, 

"Sosyalist Müslüman yayın organı "Yeni Dünya" Gazetesi tarafından yürütülen 
ajitasyondan yakınmış olduğunuz 22 Mayıs tarihli mekrubunuza cevap olarak 
Müslüman Sosyalistler Merkez Komitesi ve yayın organının Osmanlı 

imparatorluğu'nun dış ve iç politikasına karşı yönelttiği sert eleştirilerin hoşunuza 
gitmemesi durumu ka.rşısmda üzüntiilerimi:zi belirtmek isteriz. ancak Müslüman 
So:syalisderin görüşlerini değiştirmek yada dile getirmelerini önlemek bizce 
olanaksızdır. Ülkemizde Sovyet Hükiimeti'nin politikasını daha da sert biçimde 
eleştiren bir basın vardır. 

"Bu durumda Brest-Litowsk Anlaşması'nın 2.maddesi uygulanamaz. Çünkü bu 
madde bağttlı tarafların kaqılıkb siyasal kurumlanna kaqı her türlü kışkırtmadan 
kaçınacaklarını açıkça belirtir, ancak bu ülkelerdeki basın özgürlüğünü hiçbir şe

kilde sınırlamaz. 
Dışişleri Halk Komiseri Yardımcısı 

K.arahaıı" 

Musrafa Suphi Sovyet Hükümeti'nin Galip K<:mali Bey'e verdiği yukarıdaki ce
vap yazısından cesaret almış olacak ki. Yeni Dünya'nm -üçüncü sayısında "Osmanlı 
Sefirinin Nowına Cevap" başlıklı aşağıdaki ınakaleyi yazmış.tır: 119 

"23 Temmuz tarihli matbuana Türkiye Sefiri Galip Kemali Bey tarafından 
Moskova'da intişare başlayan "Yeni Dünya" Gazetesi hakkında Rus.ya Şı.irilar 

Hükümeti'ne verilen protesto notasını hayret ve teessüflerle okudum. Galip 
K,,mali Bey, protestinde, Türkiye Hükumeti aleyhinde reva göıiilmeyecek tanda ve 
sistematik surette tahrik.§tta bulunan "Yeni Dünya"nm Bn:sı-Litowsk Muahedena
mesi' nin ikinci maddesine istlnad sed ve bendini talep ediyor. 

nYeni Dünya, RuS)'3. Uüslüman Sosyalistleri Komite.si himayesi altında tarafım
dan neşrolunan husüsi bir gaz.ete olmak itibarıyle, Brest Muahede5l'nin mazmunu 
ile alakadar olmadığı gibi, sefirin ıalebi her ıiirlü hukuki .. iyaBi esaslardan mahrum 

Mücadeleye,., ist::ınbul, 1')79, ş,23.) Aııcalı. tıu miıulr..ün değildir. Şöylehl, Yeni Diın}'3'11ım üçüncü ııayıSi 
Galip Kemali.Bcy'ia ilk notasnu verdiği 22 Mayt3'ran, seltiı:gfın sonra, yani 30 Mayıs 1918'dc: ı;ılrıuşor. 

1 tıı YERASİMOS, Tılrt..SOııytt İli,lileri Ekim .Demminden ~Milli Mücadeleye", s.50; KURAT, 
Tihl.ift! ~ Rusya. s.678. 

1111 MUSTAFA SUPHİ, "Osmanlı Sefirinin NotaMn.a Cc-\oap", Yeni Dünp. 30 Mayıs 1918. 
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ve yalnız İstanbul Hükümeô'ne karşı bir tabiiyet ve sadakat manifestinden ibaret 
bir mahiyette ise de, şu münasebet ile matbuatta gerek ''Yeni Dünya"ya dair, ge~ 
rekse bmat kendi hakkımda bazı malumat ve muıalaaı yüriiıülmüş olduğundan kı
saca izahat venneğe mecburiyet hJ.$$ediyonun. 

''Yeni Dünya" cwel emirde, meslek iti.barıyla Karl Marks'ın -ilmi nazari-yaunı 
mürevviç bir sosyalist gazetesi<lir. Tatbikat-ı siyasiye nokta-i nazarından ise; Seviye-i 
medeniye ve içtimaiye.si diğer .ıniUetleı'" derecesinde olmayan, ekseriyeti fakir ve 
mazlum i.ş(;i ve ekinci halklardan mürekkep olan Müslüman hayat-ı içıiınaiyesinin 
hazır ki medeniyet dünyasından samimi ve riya.sız yegine halaskar kuvvet olan 

Sosyalist inkılapçılanyla karışarak ve bu gibi inkılap hareketlerine mümkün mer
tebe yarclım eden:k, Avrupa'nın kan içici emperyalist ve koloniyal tasallutundan 
diğer mazlum beni-nev'leriyle beraber kunanlması maksatlanm takip eder. 

"Yeni Dünya'nın şu iktisadi meşlek ve siya.si ın:a.k.sadı h.ıricinde değil ve fakat 
bwmn hizasında olarak. Türkiye Hükümeti'ne karşı hakikaten göze çarpacak dere
cede sistematik hücumlarına gelince; bunun .sebeplerini "Yeni Düny.ı."dan ziyade 
Osmanlı Hükümetl'nin ahval ve harekaunda aram.ak lazım geJir. Bu hücumlar 
doğrudan doğruya Türkiye'de hükümctin mürteci Genç Türkler elinde en feci ve 
karanlık bir alet--i fatibc:lit ohnasından ileri geliyor. 

"Genç Türk.iye namı :a.lunda meşruti bir hükümet addolunan bugünkü 
Osmanlı İdaresi, btr Sosyalist Müslüman gazetesi için değil en sağ ve en muhafaza

kar burjuvaziya sınıftan tarafından bile tahammül edilemeyecek bir mahiyet alnuş
ıır. 

"Türkiye'de on sene evvel Abdülhamid'den istirdat olunan "Kanün-ı Esasi" hu
kuk-i beşere taalluk eden fikir, :söz ve içtlmi hürriyetlerine ait en ibtida.i maddeleri 
bile gün görmeden militarizm-1:'!mperyaliı:m hurnmalan içinde mahv-ü nibut ol
muşmr. Hal-i hazırda Türkiye macbuaunda herhangi bir fikir ve iıikad-ı siyasi neş
retmek mümkün olmadığı gibi~ halk içinde gez.ip tahrikatta bulunmakta-ckvr-i sa
bıkta olduğu gibi-bir cürüm teşkil ediyor. İ:scanbul'daki Meclis-i Mebfuan ise ısmar
lama mebuslarla doludur. Ne matbuatta, ne de Meclis-i Mebüsan da v.a.sfı farikalı 
bir simaya tesadüf olwıabilir. Bütün gazetelerde ve bütün mebuslarda yalnız Talat 
Paşa ve kumpanyasının simi~i siyisisini gönnek mümkündür. 

"Yeni Dünya" için Rusya Ha1k ŞUraları Cumhuriyeti'ne protest notası veren 
Galip Kemali Bey, o milyonlarca mazlum Osmanh Halk.lannı temsil iktidannda bir 
Türkiye'nin değil, işte böyle bir "Paşalar Hükümeti"nin sefiri sıfatıyla-lstanbul'dalti 
hürriyetperver matbuat gibi-bugün ta Rusyalarda çıkan "Yeni Dünya"yı da kapat
mak, bu kadar uzaklardan gelen ı.ayıf ancak hür bir sesi de kısmak istiyor. Fakat 
bizim evvelce Türkiye'de neşrettiğimiz gazetelerde nasıl calep ettiysek, şimdi de 
Rusya'da yarın da belki Hindistan'da ve daha başka yerlerde talep edeceğimiz; halk 
için "Hürriye~ medeniyet ve saadeı"ıen başka şey değil. 
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"Gau:teınizin her sann buna ayan ve aşikar bir şahittir. 

"Şu halde Türkiye Sefiri bizleri Osmanh Sancağı'run hakim olmadığı Rusya'da 
bile hürriyet ve medeniyet istemekten. ınenetınek davasında mı bulunuyor? Onun 
için biz Galip Kemali Bey'e "semi' ve arzda" sizin felsefenizde hatta tahayyül olun
mayan hakikatler bulunduğunu bildirmek isteriz. Bu hakikatler, arası çok geçme
den Türkiye'de patlak verecek olan tarrika-i inkılap ile kendini bizzat gösterecek
tir. Fakat şimdilik biz, kabahati mensup olduğu millet için hürriyet ve saadet iste
mekten ibaret olan bir gazeteyi susturmak kasnyla yirminci asır medeniyetinin orta
larımı doğru, tanzim olunan bu Türk notasına karşı yine bir Türk hürriyetperveri 
sıfauyla ve bütün medeniyet ve insaniyet alemi huzurunda protesri vicdani bir va
zife addediyoruz. 

İstanbul Ticaret Mekteb-i Alisi "Hukuk-i Medeniye" ve 
Daıülmuallimin-i Aliye "İktisat Müderrisi ve mesdud 

''İtham'' gazetesi Müdir-i Siyasisi 
Mustafa Suphl" 

Galip Kemali Bey verdiği notaya brşıhk, Sovyet Dışişleri'nden aldığı cevaptan 
tatmin ohnadığı gibi, Mustafa Suphl'nin Türkiye Hükürneti a!C)'hine yayınlara de
vam edip, bir de yukarıdaki yazısı Yeni Dünya'mn üçüncü sayısında çıkınca, 3 
Haziran 1918'de. Çiçerin'e yeni bir nota daha venniştic:120 

"Galip Kemali Bey'den Çiçerin'e 

Moskova, 3 Haziran 1918 

"Sayın Komiser, 

"Sosyalist Müslüman gazetesi "Yeni Dünya"nm yayınlarıyla ilgili 23 Mayıs 
(1918) tarihli cevap mektubunuzu aldım. 

"Temel sorun olan Rus Cumhuriyeti Hükümeti'nin kendi öz topraklarında 
yerli bir basın organı tarafından Osmanlı İmparaıorluğu'na karşı yapılan ajitasyon 
ya da propagandayı durdurma hatta susturma zorunluluğunda olup olmadığı so
rununa girmeden önce, Müslüman Sosyalistler Merkez Komitesi ve organının ça
lışmalannın hoşuma giunemesinin üzücü olduğunu belirten yukarıda adı geçen 
mektubunuzun bir cümlesine değinmek isterim. 

"Ashnda yakmmalanın şu yada bu partinin yada siyasal kuruluşWl turumu de
ğil. biı- gazetenin kötü niyetli ve taraf tutan ajitasyonunu hedef alıyordu. Halk 
Komi:ı.erliği iki kurumu birleştirmekle eylem birHğini kabul euniş oluyor. Budu-

ıı:o \'F.l'v\SİMOS, Türt Soyı•er lüşlr.ilt-ri, s.5.3-54: KURAT, Türkiye 1"e Rusya. s.679-681. 
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rumu gözönüne .;ılarak resmi' bir niteliği olan söz konusu kurulun Osmanlı 
İmparatorluğu'na karşı ajitasyon yapmasının önlenilmesini istiyorum. 

"Şimdi de yukarıda adı geçen mektubunuzda geliştirilen görüşleri izley<rek 
Rus topraklarında Sovyet Hükümeti'nin politikasını daha da sert bir biçimde eleş.ti
ren bir basının varolınası olgusunun siyasal bir partiye ait bir gazetenin düşmanca 
ve k.ırarlı turumwıu haklı gösterip gösteremeyeceği sorununa geliyorum. 

"Aslında "Yeni DünyaHmn yan resmi niteliği olan gazete olduğu ortaya çıkmış
ur. Ancak, özel ya.da bağımsız bir yayın organı olsaydı bile, basın özgürlüğüne 
rağmen, birçok gazete yerel makamlar tarafından sık sık yayından alıkonulduğuna. 
hatta kapatıldığına göre, bunun da devlet denetiminden kumılamamasE gerekirdi. 
Ü•telik, burada bir gazete yayınlanmış genel konulara değinen bir yazı yada durum 
muhakemesi yapan bir eleştiri değil, tümüyle bir ajitasyon ve propaganda yapılması 
söz konusudur. Çünkü adı geçen gazete, herşeyden ön<:e, Türkiye'den kaçıp 
Rusya'ya sığınan .siyasal bir tutuklu tarafından yönetilmektedir; Yönetimi 
Müslüman İşleri Halle. Komiserliği ile aynı çatının altında bulunmaktadır; ve yöne
ticisinin bu gazeteyi yayınlamaya gerekli para kaynaklarını nereden bulduğunu an
lamak güç olma.a gerek . 

.. Üstelik, bu yayın düzenli bir biçimde kamplara gönderilip Osnıanlı rursakla.
rma dağıulmaktadır. Bütün bunlardan çıkan sonuç, Sovyeder Hükümeıi'nin ne 
olursa olsun. bir barış ve dostluk antlaşması imzaladığı imparatorluğa karşı kendi 
topraklarında bir ajitasyon nüvesinin oluşmasını önleme konusundalti resmi ve 
açık yüküınlülülderini yerine getirmesi gerektiğidir. 

"Cumhuriyet Hükümeti'nin, Hükümetime karşı dürüst duygu ve eğilimlerinin 
açık karudanm şahsıma gôstennek lütfunda bulunacağmızm kesin umudu ile ve 
bu vesile ile size olan derin saygılarımı bir kez daha yenilerim. Sayın Komiser. 

Galip Kemali" 

Galip Kemali Bey bunlarla yetinmeyerek bu notadan üç gün sonra, (6 
Haziran'da) Çiçerin'i bizzat ziyaret ederek, 3 Haziran tarihli notasındaki isteklerini 
tekrarlamışar. 121 Böylece iki hafca içerisinde Osmanlı Büyükelçisi "Yeni Dünya" Ga
zetesi'nin yayınlarını ikisi yazılı ve biri sözlü olmak üzere iiç defa protesto euniş.tir. 

Bu arada bu yeni protesto notası dolayısıyla Yeni Dünya'nın dördüncü sayı~ 
sında imzasız, fakat Mustafa Suphi ta.rafından kaleme almd1ğı anlaşılan "Türkiye 
Sefarc."tl'nin Bir Yeni Notası Daha" başlıklı yazı çıkar:122 

121 KURAT, Türkiye ve R~ ;1;,439. 
122: Yeni Dılnr,r. ıs. Haziran una. 
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"Galip Kemali Bey Türkiye'nin bu kadar mühim ifleri içinde M-O<kova'da neş
redilmekte olan Türk Sosyalist Gazetcsi'ni bir nirlü hatırdan çıkarmıyor. Hariciye 
İ~lcri Komiseri'nin ilk not.aya cevabına karşı. cevap almak üzere iki sahifelik uzun 
bir nota daha takdim ediyor. Ve burada. arb.k bizim ikametgihımızın nerede oldu
ğuna, Müslüman Sosyalistler Komitcsi'nin Komiseriyatıyla bir çau alunda bulun
duğuna kadar birçolı. tafsilat var. 

"Maksat ne? Yeni Dünya'yı mutlaka kapatmalı., muharririni dünyanın diğer bir 
yeryiizünc kadar sürüvc:nnek değil mi? Fakat serbesti vicdan, serbesti kelam na
mına sefirin bu eda ve emirlerine bir Türk Sefili olması itibarıyla biz bile muztarip 
oluyonız. Müsliiınan aleminde her ferdin ka.inib yalnız kendi gözleriyle görmek, 
fikir ve vicdana tahakküm etmek hastalığı ne zaman nihayet bulacak? 

"Kiinat-ı Asya'da hayatta. fikirde, felsefedeki, ahengi anlayacak zamanlar ne 
vakit gelecek. cüretlir vicdana hiç olmazsa okumuşlanmız ne vakit malik olacak
lar?" 

Bundan b~ Moslı.ova'da çıkan Rusça bir gazetede Osmanlı Sefiıi'nin Sovyet 
DıP~leri Komiseri'ne verdiği protesto notaları ile ilgili bir yazı tercüme edilerek, 
Yeni Dıinya'nın aynı (dördüncü) sayısında yayınlanmışur. 1211 Bu yazıda Galip 
Kemali Bey'in verdiği notalardan söz edilerek, Mustafa Suphi hakkında bilgi veril
miş ve Mustafa Suphi'nin Türk işçi ve köylüleriyle Rusya'dal<.i esir aslı.erler arasında 
ini.yük nüfuz ve şöhreti olduğu kaydedilmiştir. Aynca bu yazıda, Osmanlı Sefiri'nin 
fuıtüste verdiği notalardan Yeni Dünya'nın yayınlannın Osmanlı Hükümeti'ne çok 
tesir ettiğinin anlaşıldığı belirtilerek şöyle deniliyordu: 

"Osmanlı Hükümeti halkın taassubunu Suphi Bey'in ink.ı:lA.pkir nüfuz ve tesi
rinden ınuh:afaza maksadıyla tedbirler ittihazına mecbur oluyor." 

G.ılip Kemali Bey'in Yeni Dünya'nın yayınlan dolayısıyla verdiği protesto nota
ları ve bu gazetenin yayınlarını durdurmak yönünde yaptığ~ çalışmalar, Yeni 
Dünya'yı ı;ıkaranl~ kızdımııı olacak ki, yine gazetenin dördüncü sayısında. şu sa~ 
tı rlara ye:r verilir: 12~ 

"Galip Kemali Bey pek iyi bilir ki, TU.rkiye'de sosyalistlik ancak teşkilat devrine 
ayak basıyor. Fakat iş bunda değil, bu vesile ile belki veliyy--0.n niam paşalarımızın 
başına bir hal gelir korkusundandır değil mi? 

"Cenub-i Türkiye'de sosyalizm nasll ihtidat bir teşekkül devri geçiriyorsa 
"Pqalar Emperyalizmi" de şüphesiz intihai bir tahaffw; gayesi takip ediyor. Fakat 
bu kadar murakabe, bu derece ihtiyata lüzum var? Yeni Diiny.ı.'nm yazıcıları, Sosyal 

121 Yeni Dü.ııya. 15 Haıinı.n 191S. 
lt-l Y~ni Düııya. 1.5 Haıı:inm 1918. 
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Demokrat olsalar da anarhist değil; ve bir de herşeyden evvel mütefekkir, muharrir 
~ulh ve selama riayetkar kişiler. Hem mazlum halkları iş.i ele alıncaya kadar, 
Türkiye, daha birçok beyleri ve paşaları doyurabilir. Onun iı;ir:ı endişe etmeyiniz. 
efendiler, müsterih olunuz. Ve bizleri de notalar peş.ine ecnebi dairelerde ge:zdfr· 
meğe mecbur etmeyiniz." 

Osmanlı Büyükelçisi'nin, Yeni Dünya'nın Türkiye Hükümeti aleyhine yaptığı 
yayınlan durdurmak maksadıyla yapuğı girişimlerin klsa sureli de olsa etkili olduğu 
görülmektedir. Bilhassa Galip Kemali Bey'in Çiçcrin'i ziyaı-et ederek, Yeni 
Dünya'nın Rus-Türk münasebetlerini kesmeğe sebep olacağını söylemesi üzerine 
Çiçerin, Mustafa Suphi ve Vahidov'la göıüşerek, gazetenin Türkiye Hükürneti'ne 
karşı hücumlarını hafifleştirmesini istemiştir. 12 "' Bu sırada Mustafa Suphi'de 
Kazan'a Müslüman Sosya1is.t1er Kurultayı'na gidince, Yeni Dünya Gaıetesi bir aydan 
fazla yayımna ara vern:ıiştir. 126 

Galip Kemali. hatıratında. Yeni Dünya Gazetesi'ni Çiçerin'e şikayet ederek. ka
paturdığını. ancak bir süre sonra gazetenin tekrar çık.maya başlamakla birlikte, ar
tık Türkiye Hükümeti aleyhinde o ateşli makalelerinin gönilmez olduğunu yaz
maktadır .127 

Aslında değişen birşey olmadığı gibi, Osmanlı Büyükelçisi'nin meselenin üze
rine bu kadar ısrarla gitmiş olması, Mustafa Suphi'nin Rus Komünist1eri nazarında 
değerini artırmıştır. Nitekim bir ay aradan :sonra Yeni Dünya'da tekrar Türkiye 
Hükümeci aleyhine yazılar çıkmağa başlamış ve yine Yeni Dünya Türk aşked esir· 
lerinin bulunduğu kamplara gönderilerek propaganda ve ajitasyon çahşmalanna 
devam edilmiştir. Bunun yanında Türk Komünistlerinin teşkillltlanma sUreci de 
hıı:landınlmıştlr. 

Osmanlı Hükümeti. bir taraftan Yeni Dünya GazeteSl'nde çıkan yazılardan 
dolayı Sovyet Rusya Dışişleri Komiserliği ne2.dinde pr-ote:,tohu vererek, gazetenin 
Osmanlı Hükümeci aleyhindeki yayınlarmın durdurulması için girişimlerde bulu
nurken. diğer taraftan Mustafa Suphi vasıtasıyla yapılan propagandalann 
Türkiye'ye girmesini önlemek yolunda bazı tedbirlere başvtıı'\'Unnuştur. Bu amaç1a 
Osmanlı Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti tarafından Canik 
Mutasamflığı'na aşağıdaki yazı gönderilir:t28 

121! YdliDıinya.30Teşrin-isini (Kasım) 1918. 
126 Yeni Dünya Gazcıcsi·niıı dôrdimcıi sayısı 15- Haziran (1918)de çıi.nuitıT . .5. sayı ise~ günlük 

bir aradıın sonra 18 Temmuz ( 19J:8)de-çı~(aktı.r. 
127 SÔYLEMEZOÖLU, 80 &nelik Hııtıcalanırun Üçı'i.ııcU Cildi, Kısım 1, s.39. 
1211 BOA. Dalı. Şifr., D.91, Vcsib. No:54; Nitekim Osmım)ı Hükü;ıneti'nill duyduğu kııiJ:;ulard:ıı 

h;ı.)dı Qldup ki~ süre soıını ortay.:ı çıtacaktıT. Zira Mustafa Suphi 1919 ba§,lanuda Teşk.ilatıru Kırun'a 
lru;l')'arak, buradan giz.tice Türkiye'y~ propagandacılar. Chm.ınlı Hübimcti'ne b.~ı h:ılla ,ı,yal;J:;ınımy,ı 
se\·l l!dcn tahripkar bcy.ınnimeler ve Yeni DUnyıı'run bazı S3Jlllarını gônder(!eektir. 



42 TÜRKl'ı'E KOMÜNİST FlRKASI VE MUSTAFASUPHİ 

"Osmanlı D;tlıiliye Nezareti 

Emniyet-i Umiımiye Müdüriyeti 

Canik Mutasarnflığı'na 

Şifre 

"Sinop'tan firar eylemiş olan Canik Mebus--ı Sabıkı Mustafa Suphi Bey'in 
M-oskova'da düşmanların menafi.ine olarak Yeni Dünya nannyla bir gazete neşret
tiği anlaşılmaktadır. Merkumun Memalik-i Osmaniye'deki tanıdıkJanyla te&is-i mu
habere eunesi ve ifsad.ata teşebbüsü kaviyen melhuz olduğundan oraca lazım gelen 
talcayyüdaun iuilıazı. 

15 Eylül 334 (1918) Nazır Naınma 

Müsteşar Vekili 
Osman" 

Görüldüğü gibi Mustafa Suphi'nin Türkiye'deki tanıdıklarıyla irtibat kurarak, 
Türkiye'de kanşıkhklar çıkarmasının ihtimal dahilinde olduğu düşünülmüş ve bil
hassa Mustafa Suphi'nin Samsunlu olması ve burada wı.ıdıklannm fazla olduğu 
nazarı dikkate alınarak, Canik Muta5aı"nflığı'ndan tedbirler alınası ve dikkatJi bu
lumnası istenmiştir. 

!. Tı1rk Esirleri ve IIQlıevilc P,-opagandaoı 

Rusya'da Türkiye Komünist Teşkiliu'nm kuruluşu ve gelişmesini ele alan 
Sovyet yazarlar, bu ıeşkil.ibn kurulup gelişmesinde en önemli faktör o~ Birinci 
Dünya Savaşı esnasında Ruslara e.sir düşen ve Rusya'mn çefidi bölgelerindeki esir 
kamplarına gönderilen Türk askeri esirleri üzerinde durmaktadırlar. 

Türk ask.eri esirleri arasında "Bolşevizm"in etkisi üzerinde durmadan önce, 
Bolşevilı:. İhtil:3.Ii öncesi ve sonrası Rusya'da ne kad;ır Türk ask.eri esiri vardı? Askeri 
esirlerinin dışında, Türkiye vatandaşlan vııımıydı? Rusya'daki Türk askeri esirleri
nin vaziyeti na:sıldı? gibi sorulara cevap bulmak, konunun daha iyi anla:jılması için 
çok gereklidir. 

Türkiye'deki bağımsızlık mücadelesi üzerine birçok araştırması olan ünlü 
Sovyet tarihçisi A.M.Şamsutdinov. "Eltim İnkılabı arifesinde Rusya'da, 6:5 binden 
fazla harp esiri ve Rusya'nm gilney bölgelerinde para kazanmak için bulunan, ço
ğunluğu işçi birkaç bin enterne edilmiş Türkiye vatandaşının bulunduğunu" kay
detm.ektedir.129 

Bu rakamlar AN.Kurat'ın "Türkiye ve Rusya" adlı crerinde verdiği rakamları 
aşağ, yukarı ruunaktadır. Kura~ "60 bin kadar Türk'ün Ruslara esir düştüğünü ve 

119 :şAMSUTDİNOV, "Vıelikiy Oltıy.ı,bır i TW'Wyafl, s.10, 
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Karadeniz Sahilleri ahali.ıdnden binlerce kişinin Novorossiyk. Odesa ve diğer Rus 
Şehirlerinde çalış.tığını yazmakta ve .aynca başta Bamın ve Odesa olmak üzeTe, 
Türkiye'den kaçan ve İttihat ve Terakki rejimine karşı duran bir miktar siyasi mül
tecinin de Rusya'da bulunduğunu'' belirunektedir.130 

Harp esirleri ve diğer Türk vaıandaılan Omsk, Tomsk, İrkucsk, Uralsk, 
Saıt.ıara, Kazan, Nijni, Novgorod, Harkov, Bakıl ve diğer bazı şehirlerde öze] kamp
larda yerleştirilmişler, fabrikalarda, yol inşaatlarında ve çiftliklerde çalıştınlıyor
lardı.m 

Rusya'daki askeri esirlerin durumları. genelde çok kötü idi. Milletlerarası ant
laşmalar gereğince tatbiki lazım gelen kaidelerin Rus makamları tarafından yerine 
getirilmediği de bir getı;ekti. Esir subaylara. rütbelerine göre verilmesi icabe-den 
ayllklan ve neferlere de Rus askerlerine verilen İ5tihkakln yansı. dahi hiçbir kampta 
verilmiyordu. Ancak ne kadar fena olursa olsun harp esirlerine yine de yiyecek ve 
giyecek verilmekte idi. 1917 ihtilaJi'nden sonra esir kamplarındaki durumun daha 
da kötüleştiği görülüyor. Çünkü Rus askeri mekanizması bozulmuş. ve esir kaIDpla~ 
nna muntazaman yiyecek ve giyecek gönderilmemekte idi. Esirlere Türkiye'den de 
çok az yardım gönderile bildiğinden dunımlan gittikçe fenalaşmışu.132 

Gerek Bolşevik İhtilali'nden önce ve gerekse sonra Rus.ya'daki Müslümanların, 
özellikle Kazan Türk.leri133 ile Azerbaycan Türklerinin. Türk esirlerine ellerinden 
gelen her yardımı yapttklan bilinmektedir. 

Üçüncü Ordu Komutanı Vehip Mehmet Paşa, 23 Şubat 1918'de, yazdığı bir 
şifrede ~yle diyordu:"' 

"Rıısya'da bulunan esir efrad ve zabitanımız son zamanlarda Rusya Hükümeti 
tarafından iaşe edilmediğinden düçar-ı sefalet olmuşlardır. Bunlann bir kısmı 
Cemiyct..i. Hayriye-i İslimiye1er tarafından himaye ve iaşe ediliyor." 

Gerçekten Azerbaycan Tüd1eri -ra.rafından kurulan "Bak.il Müslüman Cemiyet· 
i Hayriyesi"nin135 Türk esirlerine n:ıaddi ve manevi yardımlan oldukça büyüktür. 

lY> KURAT, Tılrl:..i~ ve Rusya, s.440-441. 8-reı;t·Utowsl Anda$11l3Sl üzerine Osmanlı Devleti'nin 
Moskova Biıyükelı;isi olarak. M<t.SJı.ova')'a giden Galip Kemali (Söylcmezoğlu) Bey ise haoraJannda. 
Rusya'da 40000 lilskerİ esir ve yüı:binden fazla sivil e5ir bulunduğunu kaydetmektedir. (Galip- Kemali 
SÖ\'LEMEZOGLU, Yol: Edümekl.sıt!'M.fl Mi&-c. l'°'nbul, 19!.Ji, :s.450.) 

131 ŞAMSUTIDİNOV, 'V-elikiy Ok.tıyabll' i Turtsiya", s. 10. 
132 KURAT. Tıirli,JT-.-e.Rusya.s.443-444. 
ı31- Kazan Tiırkleri maddi y.\T~n yanı $11'a, c::siı' lı.awplanndan Tiirk esirlerinin kaçınlması gibi 

faaliyetlerde de bulunuyorlardı. Silıir)'a'daki Türk esirlerinden, ötelli.kle yübek nitbeli 51.lbıtylardan ba
tılan Kazanlı Tıirkler vasıtasıyla Çin'e bçınl.mı.ş\.ardı. Hatta bu yüzden bazı Kazanb ıii.ccar.lar, mesala, 
lrk.utsk'chtki Şa:fiullin ve y.:ıl.ı.n.bn, .R.us Hi.ikümeti'nce ııaki.biica uğrayarak şiddetli ,c:-etafara ı,;atptırtlmış
lardı, (KURAT, Türkiye ve Rıı.sya, s.444-445.) 

1~4 ATASE, A.4/3671, K.1.2909, D.17, F . .57. 
116 "&ki'.ı Müsl.UJD2n Ce~t--i Hayriyeşi" 1905 yıhnda Bal:.U'da Aıerbaycan Türlleri tarafından 

kurulmU4tur, (Hayat (Bak.il.}, 15 No-y.ıbır {&u.ım) 1905). Ancak U:miytt asıl faaliyetini Blıinci Dünya 



TÜRKİ'IE KOMÜNiST 11RKASI VE MUSTAFA SUPHİ 

Hasta olan esirler cemiyecin hastahanes.inde tedavi edilmiş ve hatta ölen Türk esir
lerinin <:enaz.de:ri İslam dini kaidelerine göre cemiyet tarafından defnedilmiştiı-. 1 s:a 
Bak.ıi'da bulunan Türk esirlerinin dışında. özellikle Brest-Litowsk Antlaşması'ndan 
.sonra Kafkasya üzerinden Türkiye'ye gitmek için Bakô'ya gelen Türk esirlerini 
Cemiyet-i Hayriye BakU'da misafir euniş ve onlara Türk.iye'ye gitmeleri için imkan
lar hazırlam.ı:ı ve hatta ceplerine harçlıklarını bile koymayı ihmal etmemiştir. m 

Fahrettin Erdoğan, "Türk Ellerinden Hanralarım" adlı eserinde BakU 
Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi'nin, Bakiı'daki Nargin Adası'nda bulunan Türk esir
lerine yapuğı yardımlardan söz etmektedir.13& Birinci Dünya Savaşı esnasında 
Ruslara esir olarak diışcn Halil Ataman da yayınlanan hatıralarında, Bakü'daki bir 
gizli cemiyetin kendileriyle irtibat kurmaya çahş.uğmı belirtmektedir ki,1:1'9- bwıun 

Cemiyeı-i Hayriye olması ihtimali çok büyüktür. 

Cemiyet. Türk esirlerine yalnızca maddi yardımlarla yetinmemiş. onlardan bir 
kısmım Nargin Adası'ndan kaçırmak için bazı başarılı girişimlerde dahi bulunmuş
tur. Bu çalışmalara yine BakU'da kurulan "Kafkasya Müslüman Talebeleri 
Komitesi"de yardımcı olmuştur. Ho 

1917 Şubat İhtilali'nden soma Rusya'dal<i Müslüman Tiirl: Cemaatlerinin Türk 
esirlerine yardım imkanları artmış ve kamplardan ayrılmaları kolaylaşmıştı. 
Bundan faydalanarak esaretten kaçanların sayısı da çoğalmış olmalıdır. Diğer yan
dan Rusya'da başlayan iç karışıklıklar ve devlet düz.eninin sarsılması ile esir kanıp
lan büsbütün bakımsız kalm1şu. 1917 Ekim ihtilali patlak verince esirler artık tam 

sahipsiz bir hale gelmişlerdi. Aynı zamandı> esir kamplarında "Bo~vik" propagan
dası dıı başlamıştır. 

Özellikle Mustafa Suphi ,•e arl:ada:ılarmın l:atkılanyla 1918 yılı ilk baharında 
bu propagandaJar artmışur. Yeni Dünya Gazetesi parasız olarak esir kamplarında 
dağıulırken, ı-ıı Türk esirlerini Bolşevik fikrini kabul euneye ve Kızıl Ordu'nun En,. 

~wşı es.nasında göstermiştir. (Açıl: Sar (Bak.Ü), 15 Noyabr (Kasım) 1915). Cemiyet savaş esuasında 
özellikle Türkiye'nin Doğu \.'e Karadeniz bölgelerinin Rus işgalinde bulunan )'erlerinde. Türk.
Müslüman ah.aliye gerek maddi ,~ gerekse mane,i )'3rdımJarda bulunmuştur. (K.udeş KömeiJi (Bal:.U), 
1917, s.49). &ıkii Müslüman Ct-miyet-i Hayriye.si hakt..ı.nda ge~ bilgj i(in bakınız. ~Yavuz ASLAN, 
"Predıta11İidi Bakirnkoy .Blagoworitd:noy Organizaısii ,. Erzurume", Azerfuıyc.m Tarihi Problemleri Üzre 
Mernzder Mec.mua:ıı, (27-28 Marı 1992), BakO, 1992, ı..149-150; Yavuz ASLı\N, MBirind Dünya 
Muharibesi Zamanında Baki Müsdman Hayriyyc Cemiyeli'nin Şarlı Anadolu TlldJerine Eıdğ1 
Yardı.m1ar'", Millet (BakU), 23 May ,Mayıs) 1992".} 

ı'6 Fahrc-ııin ERDOOAN, TUrk Ellerinden Hauralarım, Ankara, 1954, s.67. 
1'7 Azemyc.ıtıı'(&kil.), 18 Şubaı 1920. 
1118 ERDOÖAN, Türi:. Ellerinden Hatınılanm, s.l.28-130. 
u 9 Halil ATAMAN, E.saret Hll:ın, lruınbul, 1900, s.109. 

. ı-ıo SEYiTLİ MIR AZİZ, "28 Mayıs İstil..131 Yolunda Azeri Talebeleri". Azerbaycan Turt Bilgisi, II, 
(ikinci fumun (Ocak.) 1933). İstanbul, s.199,.200. 

Hl ı'ı::ııi Düııya G:ızeıesi'nin bir 001ümı1 c:ıktıyucu mektuplarına ayrılmışa. Bu bôhime gönderi.len 
mektuplara bakdd.ığmda. bunbn Rıny.ı'dali e&ir kamplannd.;ı btılunau Türk esirlerinin göndermiı; ol
duğu görülmelı.tCOlf. B-u da Yeni Düııya·ııın eı.ir- kamp-lannda okunduğunu g&ıt,ermd:.tedir. (Y~rıi 
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temasyonal Alaylarına katılmaya davet eden, beyannameler yayınlanıyordu.u2 

Brcst-Lit.ow.sk Antlaşması'ndan sonra Türkiye'ye dönen Türk esirlerinden yüzlercesi 
verdikleri ifadelerinde, esir kamplarındaki Bolşevik propagandasından sözetm.iş
lerdir. Bir esir subayınuz verdiği ifadesinde, Rusların esir kamplarında kendilerine 
ı;cktirdikleri azaplardan bahsederek, şöylr:ce ifadesine devam ed.iyordu:ı.u 

"Ruslar bu azapları çekıiıirken, diğer taraftan gönüllü olarak Ruıı-Bolşevik Or
dusuna dahil olınak.lığımız için iki gıindc: bir tazyikaı ve tebligatta bulunurlardı. 
Son zamanlarda bu tazyik bila-<ebep taarruzlara kadar Yardı." 

Bir başka esir subayda. Ruslann "Bolıevik fikrini cebren kabul ettirmek için" 
kendilerine yaptıkları eziyetleri verdiği ifadesinde anlatmaktadu'.144 

İçinde bulundukları olum$U.Z koşullardan dolayı gönüllü veya zorla, Ru:sya'da 
bulunan Türk esirlerinden bir çoğu kızılların Enternasyonal grupları içerisinde yer 
alacak ve sayısı sınırlı da olsa bir kısım Türk esirleri de Bolşevilc fikirlerini benim$e
ycccktir. 

Şunu da belinmek gerekir ki, Bolşevik propagandası sadece Türk askeri esir
lerine değil, Rusya'daki bütiın esirleri kapsayacak şekilde yapılıyordu. Kızıl Ordu 
içerisinde kurulan Enternasyonal Alaylannda Türklerin yanı sıra, diğer milletler
den eıirlerde bulunmakta idi. Sovyeı Rusya hakimiyeti, Rusya'da bulunan askeri 
esirlerden yararlanmaya bfıyiik önem vermiş. onlan ''Beynelmilel İnkılap'' uğrunda 
mücadele mau.esi alanda kendi siyasi amaçlan doğrultusunda kullanmaya çalış
mışnr. 

Rus Sovyet hakimiyetinin himayesi altında 1918 Nisan ayında Mosk.ova'da 
Rusya'ya esir düşmüı askeri esirlerin bir toplantısı yapılmış ve Rusya'daki esir kamp
larından Alman. Avusturya, Macar, Slav, Türk vs. askeri esirlerinden 400'c: yakın 
temsilci bu toplanoya iştirak euniştir.Toplanuda Üç.üncü Enternasyonal proğra
mını kabul etmek, bütün askeri esirlerin birleşmesi için bir teşkil:iı vücud;ı. getir
mek, esirler arasında Komıinizm fikrini yayacak propagandalar hazırlamak ve Rus 
Komünistleriyle teş.rik-i mcsii edip bu suretle Awupa'da içtimai bir ink.ılip mey-
dana getirmek, proleıarya, )lllllİ işçi ve köylü halklar diktatoryw alanda Şüralar 
Cumhwiyc:ti gibi hülümetler teşkil etmek hakkında urun uzadıya görüşmelerden 
sonra, 21 kişiden oluş.an bir merkezi komite seçilerek,1~.'i aşağıdaki kararlar k.abul 
edilmiıtir:1"' 

Dıiny.ı. 12 Mayıs 1918; Yt.ai Dünya. 18 İyul (Temmuz) 1918.) Aynca Bakııuz. (~l BAYUR. TürJ. 
1nblfp Tarihl. C.111, K.4, Ankara, 1983, s..305.) 

ı-il! N.SUBA1'EV-F.HAMİDUuJN, "Mustafa Suphi vTaıari", NaJ"Od.J Aziii Atiili, No:2, Mosl:.<n'll., 
1.969,ı.73. 

ı-ı:ı ATASE, A.l/2, Kl.68. D.263/110, F.6. 
ı,ı.ı ATASE. A.l/2, Kl.68. D.263/110, F.4-2. 
16 YeniDüay.ı. 113.Mayıs 19113. 
ı-Mi li-ni Dünp. 16 Mayıs. 1918. 
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"Biz beynelmilel askeri esirler Rusya İnkllabı'nın bize bahşettiği hürriyet vesair 
hukı1k-ı insaniycdcn faydalanıp. kendi memleketlerimizddd kardeşlerimiz arasında 
ihtilfilci sosyalist fikrini ncşretmeğe, halkları ezen ve onların iş ve emeklerinden 
faydalanan zalimlere karşı müsellah bir kıyam ile ictimai inkılabı husule getirmek 
için icap eden vesaiti hazırlayacağız. Biz bizim esaslan kabul eden bütün dünya işçi
lerini bilhas.sa. kahraman Kari Libkanent ve Fredrich Adler ile beraber hareket-i 
hür eden Vasati.Avrupa Devletleri işçilerini samimi kalbimizden tebrik eder. Hem 
onların başladıkları teŞebbüs.aua zafer ve galebeye kadar devam etmelerini tavsiye 
ederiz. Bize karşı vaki' olan hücumları, hem bütün Pnısya emperyalist kapitalistle
rin bize mani olmaya çalışmaları. ancak bizim seb3.t ve gayrecimizi arunp sımfi mü
cahedemize ve büyük içtimai inkılibı vücuda getirmemize yardım edecektir." 

Sovyet ya.zarlar, Türk esirlerinin Çarlık rejimine karşı Rus işçi ve köylüsüyle da
yanışmaya girerek, çeşitli cephelerde Rus emekçileri ile birlikte omuz omuza savaş
nğı üzerinde ısrarla durmaktadırlar. 

Şam,utdinov, "Bolşevik propagandalannın etkisi alnnda Rus işçileri ile temas
lar neticesinde. Türk askeri esirlerinin bilincinde yavaş yavaş Çar rejimine karşı, 
Rus proletaryaunın mücadelesiyle dayanışma hisleri uyanmaya başladı. Okuyabır 
(Ekim) İhtilali ask.eri esirleri polis gözetiminden kurtardı ve onlara ülkenin sosyal 
ve politik hayanna Jıanlmalan için haltlar sağladı" demektedir."' 

Mustafa Suphi de Üçünctl Entermuyonal'ın Birinci Kongresi'nde yaptığı 
konuşmada bu duruma şöyle değinmiştir:ı-ıa 

"Bugün Rusya'nın birçok cephelerinde Sovyet iktidarını müdafaa için binlerce 
Türk Kızıl Muhafız da faal görev almışnr." 

Bazı Türk esirlerinin Kazan, Simbirski, Samara ve diğer şehirlerin kurtarılma& 
sına Kızıl Ordu içerisinde kauldıklannı. Türkiye gönüllülerinin büyük kısmının 
Kıul Ordu'nun Özbek. Azerbay<:an, Başkut ve Tatar kısımlannın terkibinde ve ay
nca Avrupa Proletaıyatının Enternasyonal Grubu'nd.a görev yaptıkları da belirtil
mektedir. ı~9 1919'da &tarhan'ın müdafaasına iştirak eden Enternasyonal 
Batalyonu'nda Yüzbaşı Yak.up komutasında Tütk.iye gönülliilerinden bir bölük bu
lunduğu, yine 1919'da Odesa inkd3p kumandanı idaresinde Türkiye 
İnk.ıl3pçılannın Fransız işgal grupları arasındaki Müslüman askerler arasında pro
paganda işi yaptıkları kaydedilmektedir.'"' Kall<asya'daki Türk Ordusu'nda Bolşevik 
grupların mevcudiyeti hakkında Kafkas Kom.iserliği'nin yazdığı bir raporda da, 

1"1 ŞAMSUTDİNOV, "Velikiy Oknyabu i TunWya", s.. 11. 
HS İzrestiya {Moo.ko-va), 6 Mart 1919; Proto.k.olı Konsreıml' Kommuaisdçeskamıı lnn:rııar.sionala, 

Pen1yKongrC$$Komiı.ırenıa (A!art 1919), Moskoııı:ı., 1933,, 13.246. 
H9 ŞAMSUTDİNOV, '"V-clikiy Olöyabır i Turmi)'a". ı.12. 
)!,(') A.N. HE\'FETS, Soıyeısbp RQffly.i j Sopredelıuye Smını Voswb V Godı Grajdanst.or Vayı:ı.ı 

(1919-19~}. M06kova, 1964, ıı.-88. 
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"Kal1ca& inkılapçı kiıleleriyle temasta bulunan bazı askeri grupların Türk subaylan
nın itaatinden çıkarak, Bolşeviklere kanldıklan" yazılmaktadır. 151 

2& Nisan i920'de Azerbayı:an'a giren 1 !.Kızıl Ordu içerisinde Türk harp esir
lerinden oluşrurulmuş grupların bulunduğu. Azerbaycan'ın soryetleştirilmesinde 
Türk asker ve subayının büyük .aktif rol oynadığı Lenin, Kirov ve Ordjenikidze'nin 
eserlerinde bydtd.ilmcktcdir.1!a 

Tfırk esirlerinden Bolşcrik olan bir kı.:ıım asker -.ıe subayın Kafkasya'nın güne
yinde ve Elviye~i Selise bölgesinde çalışmalar yapakları da bilinmektedir. 
15.Kolordu tarafından Harbiye Nezareti ve 3.0rdu Mii.fettişliği'nc: gönderilen bir 
yazıda Bolıevik oldukları rivayet edilen çoğunun subay olduğu anlaşılan bi:r heyetin 
Kars'a, diğer bir heyetin de Ardahan'a gelerek İ&!iim Hükümeti teşkil ettiği" bil
diriliyordı.ı}5!'1 

\\ıkandan da anlaşılacağı gibi bir çok Türk harp esiri ve diğer Türkiye vaınn
daşlan bu dönemde Bolşevik saflarına katılarak onlarla omuz oml.lla birlikte mü
cadele etmişlerdir. Fakat A.N.K.utat,. "Bolşevik propagandalannın Türk harp esir
lerine tes.ir etmediğini, tek tiik, ihtiyat ı.abitlerinden bazılarının luz:ılhıştJğmın anla
pldığmı. Türk esirlerinin hepsinin bir an önce Anavatana dönmek için can attıkla
nnı" savunmakta~J~ Kızıl Ordu'ya kanhp, Rus iç savaşına iıô.rak eden harp esirleri 
hakkında da şunları kaydebllektedir: 1" 

"Bunlar ideolojik ıesirlede değil, sııf sefaletten kurıulnınk için orduya yazılııuş
lardı. Beyazlardan zaptediten bazı şehirlerde, zenginlerin mağazaları, evleri yağma 
cdilirk~n. bunlar RSmıf düşmanının" değilde "Rus. gamrunun malı helaldir" zihni
yetle hareket etmekte idiler. Bunlardan çoğu Kızıl Ordu'dan ilk fırsatta aynlarak, 
vatana dönmÜ:}lerdir. Mamafih bazılarının Bolşevik propagand~ma kendilerini 
kaparmış oldukları ve Türkiye'de de bazı faaliyetlerde bulunduklan anlaşılıyor," 

1917 yılı sonunda Rusya ne harbin sona ermesi ve Brest-Litowsk Muahede
si'nin akti ılzerine, Türk esirlerinin yurda dönmelerine resmen imkan açıldı. 

Ancak Rusya'nın her tarafında hüküm 8Üren karışık~ için.de e&idcrin yurda 
dönmeleri işi hayli güçtü. İç Rusya, Sibirya ve Türkistan'• dağııılmış bulunan ve ih
tilalden sonra tiırlü yerler ve şehirlerde kendi başlarına dolaş.m Türk esirlerinin 
tesbiti ve vatana gönderilmeleri için işbirliği yapacak Rus makamları da kalmadığı 
cihetle, bu Eş büsbütün zorlaşıyordu. Bütün zorluklara rağmen Osmanlı Hiıkümeti 

151 ŞAMSUToiNOV. "Veliliy Okn)l9.bıı- i Turısiy.ı", ı.11-12. 
lM ŞAMSUTDiNOV, 'Velikiy Okayabı.:r i T:ıırtsiyııı'", s.13; Azerbaycan'a gir,cn Kızıl Ordu birlikleri 

içerisinde bazı lı.iiçı'ik rütbeli subaylam.ıda buhu:ıdufu bilinmektedir, Sonradan TKF Merkezi Komitesi 
iıyesi olacak olan SilleymanNuri'de btuılardan birisidirvc- il.Kızıl Ordu'ya bağlı 1.Fırka'da siy:w komi
ııer olarakgörcvyap~ur. (ATASE.A.1/42112, D.No: 114/34. Kl.586, F.87~. 

ll>3 AT.ASE. Al/2. Kl.78, D.lUI (29-A), F.27-2. 
iM KURAT, Tür.ki~ ~ RUSJ2. s.445. 
lS!!i 1'.URAT, Tılrld~ re Rwy.ı, &.447. 
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reşebbüslerc girişmiş ve 1919 yılına kaılar harp esirlerinin buyük kısmının ülkeye 
dönmesini sağlamışor.156 1919 yılı Eyiül'ünde Rusya'da 10 bin kadar Türk esiri 
blmıştır. 15, Ve esas itibarıyla Bolşevik propagandasına en çok maruz kalan da bun
lardır. 

Bütün bu bilgiler ışığında, Rusya'da bulunan 60 binden fazla Türk haıp esiri 
hakkında ıunlan söj'lemek mümkündür. 

Bolıevik İhtiWi'nden sonra, harp esirleri arasında Bolşeviklerin özellikle 
Mustafa Suphi ve arkadaşlarının propagandaları arzu edildiği derecede başarılı 
olamamışur. Harp esirlerinin çoğu 1919 yılı sonuna kadar yurda dönerken, diğer 
kısmı Rusya'nın çeşidi ıarallanna yayılmı'1ardır. Bunlardan bazıları Kıııl Ordu'nun 
çeşidi kısıınlıınna kaulmışlar ve Rus iç savaşında Ruslarla Kıııl Ordu içerisinde bir
likte mücadele ettniş.J.erdir. Buna ait yukarıda da belinildiği üzere birçok bilgi var
dır. Ancak. Kurat'm da vurguladığı gibi, bunlann çoğu içinde bulundukları sefil 
dwumdaıı kurtulmak için Kızıl Ordu saflannda yc:r alırken, bir kısnu da Türkiyc'yc 
dönebilmek için bu durumdan yararlanma yoluna ginn.iıtir, A)TIU şunu da belirt
mek gerekir ki, yapılan propagandalann etkisiyle Bolıeviklere inanarak, onlarla 
birlikte çabşan bazı esir Türk subayları daha sonra Bolşeviklerin gerçek yüzünü gö
n:rel, onlardan nefret edip ilk fırsatta Bolşeviklerden ayrılarak yurda dönmüşler
dir.158 

156 F.sirlerin Türki)'r'ye geıirilmeıi hallıııda bb. KURAT, Türkiye ve Rusya. s.445-4.47. Brest
Lit-owsk Antlaşmas.ı ıizcrine Hila.1-i..Ahmer temsilcisi Yusuf Akçura Bty, MIJ4ko1ıa'y.ı 8].dıcrek esirlerimize 
yardım ve onlann yurda geı:irilmesi husus.unda çalışmalar yııpmqtıc. ( Turi: HIW-l A.hmer Mecmuası. 23 
.Arabk 192'7,i:stanbul, s.149). 

LS7 Başkudistan Cumh~riyeti Askeri: İşk:1 Komiseri olan Vdidov (Zekİ Velidi Togan) lLnin ve 
Troçlı.i')'C' çettiti telgrafıa, Sitllrya'da kalan TO.rk esirlerinin durumunu anlabyor ve bu CW!erin 
Türki~'ye göııderilme3İ için yardım cdilmc&İD.i i.sliyordu. Türk harp csirleriııin içler acısı durumunu 
çot. iyi g(Wer ôııüne ~n 26 N"ıAn 1920 t:arihli telgraf aşağıdadır: 

"Tdg,af 16 Nö,an 1920 
Yoldaş l.enin'c, Yoldai Tro;ki'ye Mookova 

"Sibiıya'da 12 bin 500 Türk esiri ıı:udı. 'Y)ğu açlıl., ~ıabltmn yada k\mjQAa dlıiluel QldU. Kal.aq 

2500 kiıiniıt çap timdi Krıas.ııoyar~. Omfill. Ye Verhne Udim;k.lr:ntlcrindc bulunuyor. Aralannda çalı, 
şabil&ek durumda çok ,sayıda kişi var. Son il:i ay içeıişinde ~ıaıı'a dör( heyet geldi. Aııav.atan'Q 
(önderilınelerini rica ediyorlar. Bir coğu hMta, atalannda a&t.edik yapabilecek durnmda olanbrr çok. az. 
Onlan Seınipaladnsk'tı! bir arayageı:ireu,I:. Verniy ılıerinckn yüril.yer~k. Taşkenc'e, oradan İr:ııı'a ŞQiın\ 
da ulk.elerinc gönderehilimıi)iz.? 

•1steyen1cr askerlik için Türk Kızıl Birliği'ııe bnlabilirler. Bu birlik Frunze komuı:aıılığıru;la, Türk. 
komUni.stleıi Liıt6 Ömer \'e Mwtafa Suphi taraiındaı:ı T~t'.r.e Jwrı.ıluyor. Vla$1m ~ullan ı:ıedeniyie 
Odcu U..Zerindcn dômııderini i:i~nıqiz. Bu an.da, Sovyet Başl:ın:listaıu'ııd:ı yaşamak isteyen doktor 
Ye uzlll.$Dİarııı Sibirya'daıı. S~rliıamak Kenti'ne gelmelcriııe izin vermeniz gerekiyor. Bu kişiletin 
Sibir;"a'dan Taşl.cııt'e geçebilmesi için ödenek. vcrimltsini riaı. ediyorum. Çünlıi açlar, hana giysileri 
bile yok. Onlan ölüındeıı. k.urı:anııaıu:ı:ı çok. rica ediyorum. 

Sıerlitımak Ktnd Baiffl'(lis.tan Cumhuriyeti Ask.eri Han:. Komiseri 
Velid.ov" 

(Cenk BASLAMIŞ - Strgey SABOLEV. "Belgelerle ilim:ınlı Rus İlişkileri", Milliyet, 6 H.:a.zirao 
199,.) 

168 Tiflis.'dc-, 1920 yılında ,çıkan Yerti Dünya Gazetes.i'nde şöyle yaztlmakıa idi: 
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Elbette bu insanlar ar.asında. komünist fikirleri benimseyenler. sınırlı sayıda da 
olsa olmuşwr. 189 Mustafa Suphi ve arbdaşlannın çabalan neticesinde bir çok Türk 
esiri Bolşevik saflanna kazandınlm.ıs ve bu Türk esirleri Moskova'da kurulacak olan 
Türkiye Komünist Tetlcili.b'nın çekirdeğini oluşturmuşlardır.160 Daha sonraki ko
nularda görüleceği gibi, Türlüye Komünist Teşkil:iu, Türk askeri esirlerini parti 
okullarına alarak, anlan ge~kli şekilde "Komünizm'' fikirleriyle donatmaya çalışa
cak. ve bunlardan Türk Kızd Ala.yı teşkil ederek Türkiye'ye göndermek gibi faaliyet
lerde bulunacaknr. 

B- TÜRKhE KOMÜNİST TEŞKİLA1T161 NIN KURULUŞU VE ÇAUŞMALARI 

Rusya'da 'Türk Sosyal Komünistleri Harekeıi", Mustafa Suphi'nin Moskova'ya 
geldikten sonra, Miisliıman Komiserliği ile ilişkiye girip, Stalin'in de tasvibini ala
rak ''Yeni Dünya" gazetesini çıkarm..,yla b"41amıınr. 

Yeni Dunya'nın Rusya'da bulunan TU.rk esirleri arasında dağı.tılnıası, Mustafa 
Suphi'nin onlar tarafından tanınma.sına sebep olurken, bu sayede Muscda 
Suphi'nin etrafında. yavaş yavaş bir grup oluımllftur. :Su arada Yeni Dünya'nın ya
yınları Osmanlı Devleti Moskova Elçisi tarafından Sovyct Rusya Hükfınıcti D~tleri 
Komiserliği nezdinde prolesto edilerek, Osmanlı Devleti'nin bu konudaki rahatsız
lığının ortaya konulması, zaten amaçları bu olan Sovyet liderler gözünde hem 
Mustafa Suphi'nin değerini arbrmış ve hem de 'Türk Sosyal KomO.nistleri 
Hareketi"nin teıkil:iclanma sürecini de başlaunışur. Nitekim bu protestolardan 
hemen sonra Mustafa Suphi 1918 yazında Kazan'a gittniş. ve burada bulunan diğer 
Türk Sosyalistleriyle ilişkiler kurmuıtur. Bu ilişkiler neticesinde Rusya'nın çeşİtli 
bölgelerinde bulunan Türk Sosyaliscleriyle irıibat kurmak ve anlan teşkilat etra
fında. tophı-y.ı.bilmek için. bir konfetan5 düzenlenmesi fikri ortaya abhnışb.:r. 

İııe bu konferans Moskova'da, Temmuz 1918'de, toplanacak ve 'Türk Sosyal 
K.omünistJeri Harekcıi"nin tcşkilitlanmasına vesile olacaktır. 

"Bolşıc,.iklerc io:ııwak. onl:ırb çalıp.o. Türk subaylarından çoğu Bolşe,.ikJerio gerçel:. yuzıioıi :anJa.. 
yıııca onlardan nefret ederek lırar etmişlerdir." ( Yeni Dür.ıya (Iiflls), 13 Ağustos 1920). 

1-" Bo~ propeıgandasuıa ınaruz 1:.alatı Tıirk e&iri :Sayın ile 1921 ortabnııda Sovyet Rıısy.ı'd.a ka~ 
laıak. komünistlerle ~ Türl nir~rinin sayısı kaqılaşbnldığında bu durum l:.endiligindea orıaya 
ıı;ıtar. Özellikle Mw.tafa Suphi w: arkadaşlannın öl\imünden ve T\irk. C$irlerirıden Bak.ıi'da olwırurulan 
Tıirk Kwl Ala)ll'nm Tıi:r~').e getirilmesinden sonra, bu sayırun onlar basamaklı sayılarla ifade edilebi
lecek derecede aş.ağıp. indiği gorülınc:lt.ed.ir. 

160 Paul DUMAN'f, "fl.oqevizm v.e- DoğU: Mustafa Suphi'nin TW'kiye Koınfuıi:.t Patti5i. 1918-1921", 
Birikim, S.61. (Mart. 1980), s.38. 

Uil Musl3fa Suphi ~ arkadaşlan ı:arafınd:ın kurulacak bıı tt!şl..İlitın adı, ilk kuruluş giinleriııde 
'TfırkSosyalliıtKomünisderi Teş).iüu·olaralgeçınektedir. (YeniDıi.ı:ır,,, 3Ağw.tos 1918). TeıJtilat 1919 
yı.bnda, Kınrıı ve Odaa.'da çalı.ımalar )apaıken, yayınladığı bildirilerde ''Türk lş,ı;i ,-c K.öylii. Komunist 
Tqkiliu" adını bıllanmışar. (Türi. Askerine ft' Tü.rkiye'.rıln Mazlum İşçi ve Kôylükıiııe, Od-eşa, 1919). 
O,h;ı $01lra ise-, 1920 EylUl"ündc teşldlit parti haline geçinceye kadar "'Tüclaye Komünist Tqk.ihlıb" adı 
dU.Z:enli olaral:. l:.ullawlınışur. Bir bnşık1ığa meydan vermemtk için çalışmamızda -ı'üıliye Komıinist 
Tıeşkih\tı" adı hılbmlmııtır. 



50 TÜRKiYE KOMÜNİST FIRKASJ VE MUSTAFA SUPHi 

ı. "T\1rk Sosyali!tleri Konferansı"'" (22-25 Temmuz 1918) 

a) Konferansa Ne Zaman K.ırar Verildi? 

Osmanlı Büyükdçisi Galip Kemali Be)"in Yeni Dünya Gazetesi'nin yayınlan 
hakkında ve üst üste verdiği üç protesto notası üzerine, gazetenin yayınlarına bir 
$Üre ara verilmiş ve Mustafa Suphi'de bundan yararlanarak Müslüman Sosy.ılistleri 
Kurultayı'na kaulınak üzere Kazan'a gioniştir.163 

Kazan'da çok sayı.da Türk askeri esiri bulunmakta idi. Yeni Dünya Gaıetesi 
Kazan'a kadar gelip. bunlar arasında dağınldığından Mustafa Suphi'yi tanımakta 
idiler. Mustafa Suphi bura.da Cevdet Ali, Ahmet Musa, Osman Hattat ve İhsan 
Saduli gibi Türkler ve aynca Kazanlı Sosyalistlerle görütmelcr yapu.16-ı Nihayet yu
karıda adı geçen şahıslar ve Kazan'da bulunan diğer Türk esirlerinden bir kısmı
nında hazır bulunduğu, 18 Haziran 1918'de. Kazan'dal<İ Varşova Oteli'nde bir top
lanu yapıldı. 16~ Bu toplanuda yapılan müzakereler sonunda aşağıdaki karar 
alındı:100 

''Türkiye'de şimdiye kadar muhtelif namlar alnnda te~kkül eden hükümetle
ıin herbiri mağdur ve fakir, işçi ve rençher suııflannı nazar-ı dikkate alma,bızın sa
dece burjuv.azyanın kan içici ihtiraslarına alet oldular. Dünyanın en fakir milletle
rini ihtiva eden Türkiye ve Şarkın beynelmilel sosyalist inkılaplarında avazım işiıti
rememe.si, ancak bu meınlekerler-de is.tibdadm mudakiyeti ile hükümran olma.s.ınr 
dan garpteki emperyalist ve kolonial kuvvetlerin ise bu memleketleri ezerek ken
dine mal etmek {ekspülüaıe) davasında bulunmasından ileri gelir. Bu hal,.i hazırda 

şark proletanyaunın pek acwacak. bir vaziyette bulwımasına sebebiyet verdiği gibi. 
bu proletanyat arasındaki haztrlıksı.zlıkta beynelmilel ink.ılibı iz' ic edecek bir ma
hiyet alıyor. Onun için Tür.kiye'dCki mağdur işçi ve rençber sınıflann menfaatini 
vikaye edecek ve beynelmilel saflar arasında bu sımf halklan arz ve temsil eyleyecek 
bir sosyalist teşkilatına ihtiyaç pek katidir. Şu ihtiyaç ve zaruret iledir ki. Rusya'nın 
bütün dünyaya saadet ümitleri veren insaniyet.kir inkd.\bı karşısında şu Türk 
Sosyalist Teşkilaıı'nın esaslarını atmak ve Rusya ve Awupa'dal<İ arkadaşlar arasında 
işe başlamak karar alıına alınmıtıır. 

tei:l! Bu ko:ufernm g.endde bu .konu ile ilgili bilgi veren eserlerde "Tii.rk Sol Sosy.ılist1eri Konferansı." 
adıyla geçmektedir. (Geqrge S.HARRİS, Tüı'.kiye'de Komünizmin Kaynakları, Çeviren: Enis Yedek 
İ:itanbul 1975. :ı..75:TUNÇA.Y. T~'dcSol AkımJar, l,:ı..99.) Fakat koıüeranst:m bir hafta sonra yayııı
larnın ve koııfer:ıru.ın kısa bir tuııımğl mahiyetinde olan 3 Ağustoo 1918 ıarihli Yeni Dünya Gaıc~'nde 
bu koııkrans ''Türk Sooyali&tlcri KonferallSl"" adıyla geçmektedir. (lhk.ıruz.Yeni Düny.ı, 3 ~t,cış 1918) 
au uedenle bu koııferans içiıı 'Türk Sooyalişderi. Konferansı" adıwn .kullamlma:ı.ı daha uygun dllfmek
tcdir. 

lıi.S Yeni Dün_,»ı. .30 Teşrin-i 5ani 1918. 
16-l.SUBA"YEV-HAMİDULLİN. "Mwtıfa. Suphi vTatariin.s.7.3. 
tti!> YeniDünya,.18Tenunuz 1918. 
ı«. YeAi Dün_,.a,. 18 Tem.muz 1918. 
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"Bugünkü iı,;timimızda 5u mukkaddes maksatla ewel emirde bütün Rusya'daki 
Türk Sosyalisılerinin umumi bir siyezdini akdetmek jçin laztmı istihzarat ve teşeb
büsatt;ı. bulunmalc üzere beş yoldaştan ibaret bir hey'ct intihap olwımalıdır. 

"Bu hey'et carafından fikir ve içtlhadırnıza orcak olan bilumum arkadaşlara ha· 

herler verilip, Rusya'nın münasip bir yerinde yakın bir zamanda Türk 
Sosyalistlerinin Konfcransı'm akdetmek teşebbüsünde bulunulmuştur." 

Yukandaki kararlardm dıı anlaşılacağı gibi, Varşova Oteli toplanu,mdıı, Tilrk 
Sosyalist Tcş.k.iliitı'ntn es.aslarını belirlemek için bütün Rusya'daki Tiirk 
Sosyalistlerinin genel bir kongresi yapılmasına ve gerekli hazırlıkları yapmak üzere 
beı kişilik bir kurul seçilmesine karar verilmiştir. Aynca bu kongreden önce 
Rusya'nın uygun bir yerinde ve kısa bir zamanda Türk Sosyalistlerinin 
Konferans,'nın ropl;ınması karar alnna alınmışnr. 

Göıiilüyorlu Kazan'dıı yapılan bu toplanular Tilrk Sosyalistlerinin Rusya'da 
teşkili.tlanmasmda ilk basamağı oluşturmu;tur. Nitekim bir müddet sonra 
Moskova'da Türk Sosy.ı.fistleri Konferan.s.ı. toplanacak ve teşkilitlanma sürecini 
başlaıacakur. 

b) Konferansın Açılışı 

Türk Sosyalistleri Konferansı, 22 Temmuz 1918 Pazarıesi günü, akşam saat al
uda, Merkezi Müslüman K.omiscrliği'nin Moskova'daki binasında açıldı.1117 

Konferans ~Çlf kom.ışmasını yap:;uı Mustafa Suphi, konferansın toplanma aına· 
cını "Muhtelif yerlerde, muhtelif memldtetlerde her türlü güçlüklerle, en amansız 
ve :zalim manialatla güreşerek halk için mücahede de bulunan Tü.rk Sosyalistleri, 
Türk İnkılapçılan aca.sırıda münasebet temin etmek ve bir proğram dairesinde vü
cuda geıirilecek işçi ve köylü halk teşkilatlan vasıtasıyla Türk proleıaryaunı enter
nasyonal (bc)'nehnil~l) harekette atz Ve temsil etmektir" diyerek belirttikten sonra, 
konuşmasını şu ıelc.ilde sürdürmiqtür: ı.ıı.ıı 

"Yoldaşlar! Biliyorsunuz ki, inkıliplarda muva.ffa.kiyet umumlyetle halk için· 

deki tcşk.ilaıın kuvvet ve zaafıyla mutenas.iptir. Bunun gibi entemasyonalda bütün 

dünya proleıarlan arasındaki sıkı münasebet de tabi bU.yıik birvakadır. 

167 Ye.W Duaya, S Ağusl04 1918. Biı- ı;ok araştmcı konferansın tarihini farklı vemı..i~rdir. Tı1rk 
Sosyııliıt1cri Konfera.mı'mn açıJış tarihi Y.Bagiro" tarafından 20 Temmuz 1918 obral ,·eri1miştir. 
(BAGtR.OV, "1'iirk.iye Kommunist Partiy:a.~'nm Yaranması Tarihimı~n·, s.74.). Mete Tunçay, 
koııfenınsın 2S Temmuz l918'de açıldığını bclirtirkt-n (TUNCAY, Tı1ı'~'de Sol Ahmlar. 1. s.99). 
Sultan Gııüyev İ5r lwııferaosın Hazime 1918'de toplaııdığım y.ı:zmal:.adır. (GAI..İ\'EV, NMusta& Suphi ve 
YapıtıM s.52). 7.. İbnıhimı;ıv'~. 11-13 Temmuz HHS'de, toplandığı.ru t.aydetmd.t.edir. (Z.İBRAHİMOV. 
V.l.LclUll ,ıe.Azerbayı:ım'da Sosi.a&ı f.w:ıu.buıın Gwebcıı.i. Baku, 1970, :..26S.) 

lıl8 ~llİ Dünya..3 Ağı.tHos 1918. 
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"İşte biz Türk proletarya.um sosyalizm. ile teçhiz ve tesli' etmek. bu genç ve 
cevherli kuvveti enremasyonal saflarına eriştirmek içindir ki, Rusya'nın geniş mem
leketlerinde harb-i hazır münasebetiyle serpilip dağılmış olan Türk işçi, köylü ve 
asker vekillerini bir araya toplamış oluyoruz. Davetimizi kabul fü: ancak. fakir ve 
maz.lum halkımızm dileklerini yerine getirmek ve öz aramızda dertleşmek için o 
derece ırak yerlerden bin zahmetle Moskova'ya kadar gelen yold.aşlanmıza teşek
küre .kendimi borçlu sayar ve bizi maksadlarımıza erdirecek olan bu konferans m.ü
zaker3ona hemen ha.ş.lanabilmesi için riyiset hey'etinin intihabım rica ederim." 

Bu konuşınadan sonra konferans başk;ınlığma Mustafa Suphi, katipliğe ise 
Hüseyin Hüsnü seçilmişler ve konferansı tebrik konupnalan yapılınışnr. 1w 

c) Konferansa Katılanlar 

Şimdiye kadar, bu konuya değinilen eserlerde, konferansa kimlerin k.auldığma 
dair tam bir bilgi verilmezken, genellikle konferansa katılanların sayısı tahmini ola

rak 20-30 arasında gö&terilmişıir. "" Bu nedenle durumu açıklığa kavuşturmakta ya
rar vardır. 

Türk Sosyalistleri Könferansı'ıun ilk günü bir komisyon oluşnırularak, çeşitli 
yerlerden gelen vekillerin şahadeuıal1leleri tedkik edilmiş. ve bu tedkik sonucunda 
aşağıdaki kişilerin konferansa oy hakkı ile katılabilecekleri belirlenıni:j;tir:m 

l- İv:anova'dan.~ A5ımNecatl 

2- Ribniki'den: Şevket Mustafa 

3,- Kazan'dan: Cevdet Ali 

4- Kamstranıa' dan: Nihat Nusret 

5- Ufa'dan: Halid Cevaz 

• 69 Yeni Düııya., 3 Ağustoo 1~18. Macar Komii.nl$der Grubu adına Rodanamki, Güney lslavları 
Grubu'ııdan Morkmiç, Romanya Sosyalistleri Grubu adına Pisl:arfyev, Alımın Grubu adına Turna. idil
Başlt;.ırt :SoJ SQSy.ıtiştleri a~ A(i.qıı;:an lbrahimov, Merkez Musl.iıman Komitesi adına Mollauur Vahidov 
lı:onferarnsı tebril. konu'1Ualan yapmı~ardu. (Yeni Dünya. :3 Ağusıos 1918). Bu arada Lenin'de konfc
nul$a bir tebrik yazısı. göndermiştir. (Z.İB.RAHİMOV, V.i.lınin V<!' ı\.zeTl>;;zycan'd;ı $o$ialis, İn.kılAbıııın 
Galebesi, s.264.) 

170 Bagi.rov, 20 kiş.iden fazfa temsilcinin konferansa k.ıuldığmı belirtirken (BAGİR.OV, "TUTlüye 
Kommunist Partiyasrnın Yaraıuwm Tarihinden", :s-.74), Aclan Sayı1gan ,-e Sultan Galiyev 25-30 :arası de
legenin k.onfcıuısbı bulunduğunu -yazlDlll:.tadırlar. (SA'dLGAN, Tlirkiye'd'e Sol Haretede.:r, ş,11-S; 

CALİYEV, ~Mustafa Suphi \'t Yapıtı", s.!>2.) G.Harris'de aynı ralamlan ,-crmel:.tedir. (HARRİS. 
Türliye'de Komıln.izmin Kaynakları, s.74). T('k farklı bilgi. Hamid Alip ta-rafından verilımşdr. H.Aliyev 
"Rusya'ıbt.i Türk harp esirlerini birleştiren Sos.yalist ı.eşlwadardan Hl nefer nüma~nde İijtiral ı=tti" de
ıncltedir. (H.ALIYEV, Tüı-lci]'(' Birinci Dünya Muhart!besi Devrinde-, Baku, ı~. s.135.). Ali Yazıcı }'ir
miden fazla delegenin lı.onferan3-a kauldığıw kaydetmc-ktcdir. (Ali YAZICI, "Mwtafu Suphi Yoldaşın 
Terceme-i Hali w.- Siy.asi Şahsiyeti", :ı.5.). Tevetoğlu'da :ayw bilgiyi vermektedir. (F.TEVETOGLU, 
"Mus.ı.af:ı Sup.bi'rıinB.ıkil'de KurduğuTKP'', Türlı Kültılni, V/S4, (Nisan 1967), :s.360.) 

171 Yeni Düttrıı, 3 Ağuı;too 1918. 
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6- Nerehte"den: HüseyinHümü 

7- Arlov'd;ın: Mehmet Kemal 

S- Moskow'dan: Erhem Necati 

9- Rezan (Ryzan)'dan: Alunet Şevki 

10- Kazan'dan: Ah.met Musa 

11- Ural'dan: Mustafa Suphi 

12- Kafkas Türk İşçileri adına: Abbas Haliın 

13- Kazan'd;ın Türk İşçileri adına: Osman Hattat 

14- Astarhan'dan: Hasan Hüsnü 

15- Moskova Türk İşçileri adına: Arslan T e\fik 

Bunlardan başka Türkiyeli olmayan, ancak bu konferansın düzenlenmesinde 
büyük rolü olan Mü$1.üman Komiserliği'nin emektaŞlan, Mollaımr Vahit, Alimcan 
İbrahim, Firdevs ve Berhan Mansur'da oy hakkıyla konferansa kanl-lardır."' 

Aynca Merkezi Rus Komünist-Bolşevik Partisi'nden Alman, Macar, Romen, 
Güney Islav Enıemasyonalist Gnıbu'ndan vekiller, matbuattan Perrograd Acentası 
Vekili Nurhatini, İzvestiya ve: Pravda Muhabirleri, Tatar Matbuatı'ndan Çulpan 
Gazetesi'nin yaurlanndan Azim Kasım, Kızıl Bayrak yazarları Yakup Memiş ve 
Türkistan Merkezi İcra Komite.si Halk Komisarlan ŞUra.5ı'na vekil olar.ak. gönde
rilmiş Yu.5upef ile Mehınet Nazım adlı Türkistan Sol Sosyalistlerinden olduğunu 
söyleyen bir kişi konferansı izlemek için dinleyici olarak hazır bulunmw;lardır .173 

d) Konferansta Mustafa Suphi'nin Konuşması 

Mustafa Suphi Türk Sosyalistleri Konferansı'na başkan seçilmesi dolayısıyla bir 
konuşma yapmışur. Bu konuşma aşağıda aynen verilmiştir:114 

"Aziz Yoldaşlarl Beni şu koitl'eraıısa reis in tihabımzdan dolayı büyük teşekkür
ler ,ederim. İtimadınıza teşekkürüm resmi değil, pek samimi mahiyettedir. Ben bu 
ktimimızı büyük bir k.ıyınet-i tarihiye ile telakki ediyorum. Çünkü fikrimce bu teş
kil ettiğiniz heyet, tarihte Tüı-k halkının teeşsürannı hakikaten arz ve temill eden 
ilk teş.kilittır. Bugünkü heyetimiz içinde ötedenberi Türk inkılip teşkilatlarında 
olduğu gibi, yalnız miinevver ve mütefekkir kimselerin değil, belki doğnıdan doğ
ruya zulme ve iıisafa düçar olan halk efradından Türk askeri. Türk köylüsü ve Türk 

n:t Yeni Dıiııya,. 3.Ağustos 1918. 
n:ıyl"ııiDüııya,.3~1918. 
IH Yeni Düay.ı. 3 Ağusıoo 1918; Mustafa Suphi'nin bu konu.şması "23-29 nniin-ı Siinl 1921 

Karadcniı Kıyılarında Parçalanan Musıafa SUphi ~ Yolda;lannın İkinci YıldönUınleri" adlı kitapta daha 
önce- yayınlanmışur. (28-29 Klndn-ı s.ıinJ' 1921 Karademz K,ydıınnda Paı-ç.alıınan M..-şuı[.2 Sup.bi ~ 
Yoldaşlannıu IJ.iııd lildö.aılml,:,ri, a.30) Ancal bu kitapta yer alan metin a~lından oldukça eksil.tir ,-c 
bazı yanhşlıklar vardır. 
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i~i olarak birçok arkadaşlarında bulunuşu inkılap ruhunun Türkiye'de aşağı ta
bakalara kadar nüfuz ettiğini, Türkiye'de sosyalistliğin ütopizm, yani hayalperestlik 
devrini atlaup bir devr-i hakikate girmek istidadında bu[unduğunu gösterir. 

"Evet, hemen bir asır geriye doğnı Türkiye muhiti içôma.i:yesinde anbean baş 
gösteren Tanzimat ve Islahatçılık ve nihayet Meşrutiyetçilik harekederinin şerait-i 
vukuu tedkik edilirse görülüyor ki, bunların hepsi, baıta bir takım beyler ve paşalar 
bulunmak şartıyla giih bir, giih diğer şehzade etrafında padişahlara karşı bir taht-ı 
saltanat davası açmaktan başka mahiyette değildir. On sene evvel Türkiye'de v.;ıki' 
olan inkılaba gelince; bu inkılipta netice itibarıyla eski aristokratik teşkilat ile itti
fak akıederek mazlum halk namına hiç bir hak, hiç bir hayır iıhaf edemedikten 
başka, bilakis hallun içtimai emval ve emlakini tahrik suretiyle fu.katanın burjuvazya 
tarafından talanına yol açmıştır. İki dereceli bilavasıca intihap ile bütün kuvvet 
mutavva.s:s.ıt ve yüksek sınıflara teslim edilerek, diğer taraftan bankacılık itibarıyla 

Abdülmecid'in bile kabul etmediği Mançesteriyen sisteminin en yüksek ve en 
müterakki şekilleri tatbik olunarak kapitalin fakir halkları kolu aluna almasına bir 
kat daha yarılım edilmiştir. 

"Kapitalin yağmasından zengin ve orta sınıf anasırlar arasında bahşetmek. söz
deki tesir ve nüfuzu gösteremez. Fakat sizler gibi yılbra Yemen ve Havran Çölle
rinde. Arabistan Sahralarında bütün genç ve şad ömürlerini telefle Anadolu'ya kö
yüne dönüp geldiği zaman, baba ocağının büsbütün söndüıiilerek evin ve tarlanın 
satıldığını veyahut artık satılmak üzere herhangi bir bankanın mezad cedveline 
kaydolduğunu görüp bilen, Arıadolu'nun bu gibi facialı vakalan içinde yaşayan 
kim.sel-ere, sizlere, kapital yani sermayeden {Altın) bahsederken ve bunun paşalar. 
beyler, ağalar elinde zavallı işçi ve köylü halklarımızı ezmek için ne zalim bir kuvvet 
ve silah olduğunu söylerken sözlerimin bir nıa'kes bulduğuna imanım varılır. 

.. İşte yoldaşlar. kapital: Zavallı i~çi kardaşlanmınn kanını emen, kemiklerini 
ezen şu mehabetli makineler mamur ve abadan çiftlikler, malik.ineler, fabrikalar, 
sancak.haneler, şu tramvaylar, vapurlar ve demiryollar halinde mahdut şahıs ve şir
ketler elinde bulunan zenginlikleri hülasa kapitali millete mal edip, fakir ve maz
lum halkları şu menhus kuvvetin istibdadından kurtarmak, .. İşte sosyalizmin esası. 
Bu ictihada iştirak eden herkes soS)'alisttir. Fakat bununla iş bitmez. Yalnız. böyle ic
tihad edipte burjuvazya yolunda devam etmekte halkın beklediği inkılôl.p vücuda 
gelmez, sosyalizm kuvveti ve inkıl§.bın yakınlığı. ancak işçi ve köylü sınıflarının 
kendi sınıfi menfaatlerini ve ictimai ideallerini bilerek burjuvazya karaıgihı karşı
sında ayrı bularak, proleıanyaı karargahını kurup işe başlamalanyla temin edilmiş 
olur. 

"Burjuvazyanın parlamenterizm vasıtasıyla mağlup edilmesinin bir ütopya ol
duğu tarih ile sabiı oldu. Burjuvazya ile uyuşup yaşayarak fakir halklara hayırlı 
hidmedere çalışmak üstad-ı azam Kari Marks'a ihanetten başka birşey değildir. 
Mesleğine sadık Marksisder teşkilatlarım burjuvazya ile her türlü temas ve muvafa-
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kattan mücen-ed olarak ihtilalci esaslarda vücuda getirenlerdir. Fakir işçi ve köylü
ler karargahlarım hak.iki Mlsyalizm ile teçhiz ettikleri gün burjuvazyaya karşı ilal.1.-ı 
harp etmiş. olurlar. Sosyalist reşkilatlan ancak her an kapitale hücum edecek ve en
ternasyonal valı:'aya zahir olabilecek vaziyette buhınmasıyladır ki. ihôl.ilci vasıta
hırda kendilerini arz ve temsile kesb-i liyakat ederler. 

''Yoldaşlar! Biz bugiin burada şu esaslar dairesinde alem-i insaniyetin siyasi ol
duğu kadar iktisadi zulm ve tegalübden de Icaayen kurtanlmasına bütün ruh ve vii
cuduın:u:zb çalı.şmak üzere toplanmı.ş oluyoruz. Bi.z bugün, insaniyetin şu kan ve 
ateş.le kaynayan mühiôndc vaziyyet olmakla Türklerin hey'et-i medeniye-i içtim:ii
ycdeki hall-ı hayatlanndan bir ilin, bir jşaret daha yükseltmiş oluyonız. 

"Biz bugün Rusya İnkılibın'ın birer mühim amili olan Müslüman Kavimlerin 
Moskova'daki en fili merkezinde toplanmakla İslam Aleminin Enternasyonal vak.a
sına olan nazarını daha aşikar meydana koymuş oluyoruz. 

"Bizim bugün tuttuğumuz )'Oldan daha dün Rusya'da yaşayan Tatarlar yürü
meğe baş.lamışlardt. Yannda Araplar. Memler o selamet şahranını rutacak ve bü
tün filem-i insaniyet böylece hakiki kardeşlik, hakiki birlik ve hakiki azatlık yoluna 
girmiş olacakur. 

"Yaş8.'iın bütün dünyanm mazlum ioçi ve köylü halklarını birbirine bağlayan 
Rus inkılabı! 

''Y.aşasın kızıl ışıldan insaniyet ufkunda görünmeye baş]ayan Enternasyonal." 

e) Konkrn.rt1Jta ~pılan Görüşmeler l'e Alman Kararlar 

Tiirk So.syalistleri Konferansı'nın 23 Ternmuı. 1918'dc yapılan ikinci toplanu
:ıında konferans daimi Başkanlık Divanı seçimi yapılm1ş ve Mustafa Suphi 
Konferans başkanlığtna, Cevdet Ali ikinci başkanlığa, Hüseyin Hüsmi ve Ethem 
Necati de sekreterliğe seçilmişlerdir.mı 

Bu seçimden sonra Türk Sosyalistleri Konferansı'nın toplanması münasebe
tiyle RKP Merkezi Komitesi'ne, Lenin ve Troçki'ye telgraflar çekilmişrir.176 Hergün 
saat onbirden üçe ve akşam aludan ona kadar devam eden, dört gün süren konfe-

175 YeaiDünya, 3 Ağustos 1918. 
t '16 Koofcransç.l, RKPMK'ne aşağıdaki telgraf çek.ilmiştir: 

''R.usy.ı. Komü:nisf. P:ırti)'a&ltıın Merke2İ Hey'et İd.ırffi'ne, 
'"f.emmuz'un yirmi ile.isinde Merkezi Müslüman Koınisariya.tı beynelmilel inkılıiıbın yegine istinad

gi.ht Ye butün dünya teceddüdüoün mcşal.esi. bulunan Rusy,ı. Komünist Partiy.ısmm Merkezi Hey'eti 
Jdaresi'nc kendinin samimi ihtira.matını tcblig- eyler. KoQ.feranş büıün dünya Sosyalist 
Enternasyo.naU'.nin bayat v,e $:Altuuıtı. ıı.amına silah alank bqrı.elınilcl burjuvariyaya miisalaha kabul et
.m.e.ı: bir ı.uretıc şiddetli müaı.deleyi nihaye kadar devam ettirmek için Miislüman proleıaıy.ı.tınııı genç 
hP."VCtlerini teşkil etmeği kendine en büyük W! nıukaddn bir vazife olar.ııld:abul eder.'' (Yeni Dünya. 3 
Ağu$too 1918.) Lenin ~ Troçlti'yc de aynı anlamda bitet' telgraf çekilntlştir. (Yeni Dllııy.ı., 3 Ağusts--s 
1918) 
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ransra. Birinci Dünya Savaşı'ıun Türkiye üzerindeki tesirleri, Tı'irkiye'nin şimdiki 
siyasi vaziyeti, Türkiye'dek.i çeşitli milletlerin birbirleriyle münasebeti ve araların
daki ihtiliflar1 Türkiye Sosyalistlerinin Rusya Sovyct Hükümeci'ne karşı nokr.a-i na
zarları, Türkiye Sosyalist Fırk.ası'mn programı, teşkilat ve icri vası.r.alan konulannda 
göıiıımeler yapılmış., bu arada Tfuk askeri esirleri arasında çalışma yapan propa
gandaalann raporlan dinlenilmiştir. 

Birinci Dünya Sawşı'nm Türkiye'nin üz.erindeki tesirleri hakkında Cevdet Ali 
bir konuşma yapmış ve bu konuşmadan sonra konferans heyetinde. "şimdiki 
Turk.iye Hükümeıi'nin bütun hareketleriyle Türk halklarına bir mezar hazırladığı 
kanaati hasıl olmuş. ve konferans heyeti bundan dolayı Türk Hükümcti'nin telin 
edilmesine ve buna karşı uzlaşma kabul etmez bir mücadelenin başlatılarak, mille
rin çektiği bu facianın izalesi için lazım gelen tedbirlere başvurulmasına" karar ve
rilıniştir.177 

Tiirkiyc'nin siyasi vaziyeti ve Şark Mesele:si hakkında, Mehmet Nazmi bir ko
nuşma yapmış ve bu konuşmanın sonucunda, konferans konu ile ilgili olarak kara
nnı şu şekilde açıklamışur: ı :ra 

"K.onferaııı heyeti, bağımsız Türkiye'yi Avrupa emperyalizminin siyasi ihtirasla
rına oyuncak olmaktan ve bilahare taksime uğramakt.an kurtaracak. yegane çarenin 
bütün dünyada sosyal inkılabın zafer ve galibiy,,ıi olduğunu nazar-, itibara alarak, 
buna çalışan Rusya Sovyet HükUmeti'ne yardımcı olmağa karar verdi." 

24 Temmuı 191S'de yapılan konferansın dördüncü toplannsında Türkiye'deki 
çefi.tli milletler arasındaki münasebet ve ihtilaflar konusunda Hüseyin Hiisnü bir 
konuşma ~pmış ve bu konuda da konfcransr.a, "din, dil ve hayatÇa ayn bir ınevcu
diyet-i şahsiye ve içti.maiyeye malik olan muhtelif arnısır proletanyatlannm .anu et~ 
ıikleri hukUk-ı hüniyet ve muhtariyete nail olmaları lazım geldiğini ve usül-i ida
rede: de federasyon esasının kabulii karar altına alınmışbr." 119 

Tü.-k Sosyaliıderinin Rusy.ı Sovyet Hül<iimcti'ne karşı noktayı nazarları konu
sunda konuşma yapan Ethem Necati, Türkiye ile Rusya arasında medeniyet ve in
saniyet yolunda mazisiz ilerleyebilmek için dostluk ve uygunluğun gerekli oldu
ğunu belirttikten sonra, ''İnkılapçı ve Ali Cenap Rusya ŞUJ'ilar Hükümeti'ne karşı 
m'Uneci ve müstebid Genç Türk Hükümeti'nin her hatvede birçok güçlükler iki et
tiğini", tenkit ederek, Tiirk ve İslam Alemi'ni intibaha davet emıiş.tir."l:&O Bu konuş.. 
madan sonra koıüerans Osmanlı Hükümeti'ne karşı şu protestoyu kabul etmiştir:•sı 

177 Yeni Dü»p. 3 .Ağuitos 1918. 
l'ffi Ye.tıiDılıl,a. B Ağusto:s.1918. 
119 Yeai Dılııya. S Ağusroıı. 1918. 
180 Yeni Dünya, 3 Ağustos 1918. 
m Yffl.i Dünya.:; .ı\ğust<:ııı \9113. 
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Protesto 

"İıısaniyel alemine şefkat ve merhamet kucağı açan ve bütün dünya inkılipçı
lanna himayekir bir valide olup, fakir ve mazlum halkların hail.mı müdafaa için 
hali hazmia kendi içindeki zalim kuwetlerle güreşen Rusya İnk.ılibı'na karşı Türk 
Hükilmetl'nin R.aflcasya'da tazyik ve tecavüzde bulunması umumiyetle Tıirk ve 
Müslüııwı Dünyası'mn menfaatine de muvafık olmadığı ciheıle bu hareket,: karşı 
bUtiin mevcudiyetiyle protesto eder." 

A)Tlca konferans, bütün diinya inkılipçılanna vatan olan Rusya'da beynelmilel 
bir içtimai inkılabın meydana gelmesine çalı.şan çeşitli halklann ihtilalcileri ara
sında Türklerin de faal olarak. yer almalarını lüzumlu gördU.ğiındcn, bunu yerine 
geıirc:bilmek için silahlı bir "BcynelmUel Türk Sosy.alist Knası" kurulmasına karar 
verm.iıtir. 182 

Bu konferansın en önetnli başarısı Türkiye Konıünist Teşki:lib'nın ilk tenıelini 
atmış olnıasıdır.183 Konferansta Rusya'daki Türk esirlerinden oluşan bir Türk 
Sosyalist Komünistleri T,eşkilitı kurulmasına ve bu amaçla beş kişiden meydana ge
lc:n bir idare hcytti ve propaganda için maarif ve neşriyat şubeleri teşkil edilmesine 
karar vcrilıniıtir.\lM Te~lau parti haline getirmek ve parti programını göriişmek 
meseleleri ise, Rusya'daki Turlciye Sosyalistleri ile Türkiye'den Avnıpa'ya kaçrnı~ ve 
Türkiye'de bulunan diğer Türk Sosya.li&tlerinin de kanlıruuının $i\ğlanacağı. üç ay 
sonra yapılması kara.rlaştınlan kongreye bıraklhnışnr. Fakat bu kongre üç ay sonra 
toplanamamış, konferans,n bu karan ancak iki yıl sonra 10-15 Eyliil !920'de yapıla
cak TUl'kiye Komünist Teşkilatlan Birinci Kongrcsi'nde gerçekleıtirilmiştir. 

Moskova.'da yapdan bu konferans Türk komünistlerinin ilk önemli ıoplana.sı
dır. C.Harris, bu konferansın çok az bir başarı elde edebildiğini yazmasına k:ar
aın1ırı, Rusya'daki Türk Sosyalistlerinin teşkilatlanmasında bu konferanı; ilk adım 
olmuştur. Nitekim Mustafa Suphi'de bu konferansın Türkiye Komünist Teşkilaa"ru 
doğurduğunu 1920 Eylül'ünde, Bakıl'da yapılan Türkiye Komünist Teşltilitlan 
Birinci Kongresi'ne sunduğu layihada kaydetmektedir. 1811 

Şunu da belirtmekte yarar vardır ki, Türk Sosyalistleri Konferansı, 

Moskova'daki Merkez Müslüman Komisariyau'nın himayesi alunda yapılmıştır.ıs? 

182 Yeni Dünya, 3 Ağusto& 1918. 
tl.3 V.A.GURK.0-KURYAJİN, Tıirliye'de İşçi ı"e" İçtima! H~k.et. Bakô, 1928, :ı.lil; SARK.İSYAN, 

EJ.:5ınnsioııaisı:,k;ıy:a Politika O:ıma.ıı!koy İmperii. r ZahıWt:, s.31-t. 
184 Yeııi Ddııya. 3 Ağustos 1918. 
1115 HARRİS, Tılrl.ı)ı!'d"" Komiinizmiıı: Kaycı.aklan, s.74. 
186 TKF'.n.iE .Birind Kongnsi s.20. 
U37 ltoııferaıısııı. Müsl.üı:ııa.ıı K.omisariyatı'nm binasında yapılması\~ Miis.lılllıan K.omisariyatı'nın 

önde gelen ııalısiyetlffi otm MQJJ.ınur Vahid-ov Aliı:ncan. İbrabbııov Firdevs ve Berhan Mansı.ır gibi ph
siyedeıin konfenıns~ <IY halkımı sahip oJanık b\ılunııqJ.vı bUPUQ C'D a.çık delilidir. Hatta Alhrıean 
Jbrahim<IY, "Çulpan Gu:ete&i;'"nd-e .konf-eramla ilgili oJarak "BUyüJı: Ümitler YoJwıda" başlı-ğtyla bir ma-
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Dolayısıyla RKP MK ve Rusya Sovyet Hükümeti'nin bu konferansın düzcnlcnıne-
sinde ve konferansın kabul ettiği kararlarda büı,ük rolü olduğu açılı.ur. 

[) Osmanlı &tiri'nin Türk Sosyalistleri Konferansı'm Başarısız Kılma 

Girişimleri 

Türk Sosyalistleri Konferansı'nı Moskova'daki Osmanlı Büyiikelçisi Galip 
Kemali Bey'in dikkatle takip ettiği görülmekteilir. Yeni Dünya Gazetesi'nin yayınla
rından rahatsız olan ve bu rahatsızhğt Çiçerin'e verdiği protesto notaları ile ortaya 
koy.ın Galip Kemali Bey'in bu konferansla ilgili olarakıa ayıu rahaısızlık ve kaygılan 
ta.şıdtğı anlaşılmak.tadır. 188 Bu nedenle bazı tedbirlere yöneldiği ve konferansa 
ajanlannı sokmayı başardığına dair bilgiler vardlr. 

4 Kasım 1918'de Moskova'da toplanan Müsfüman Komünistleri Kunıltayı'nda 
bir konm;ma yapan Mustafa Suphi, konuşmasının önemli bir bölümünü Osmanlı 
Büı,ükelçisi'nin Türk Sosyalistleri Konferans,'nı "sabote" euneğe yönelik çalıfm.Ja
nna ayırmış ve bu konuda şunları söylemiştlr:189 

"Osmanlı Sefiri hükümet vasıtasıyla Yeni Dünya'nın alıp yüıiidüğü işe mani 
olamadığını anlayınca. Türk Sosyalistlerinin Moskova'da ilk defa yapılan konferan· 
sına Türkistanlı bir Sosyalist İnkılapçı "S.R" (Sosyal Revalüuıiyoner) olduğunu söy
leyen Mehmet Nazım ismindeki bir kifiyi dinleyici sıfaoyla girilirmeğe ve bu genç 
tefkiliit içinde aynlık çıkarmağa çalışrı. Cebinde Türk pasaporruyla gezen bu kişi
nin sahtekarlığı sözlerinden anlaplıp, nihayet kendisi meclisten kovuldu ise de 
konferans içinde Nazım'la temayül eden iki üç kişinin mevcudiyeti anlaşıldı. 
Konferanstan, başta Bülbüloviç denilen Rosnalı bir- serseri olduğu halde Hüsnü 
Halil., Şevket Mustafa, Ahmet Musa ismindeki üç kişide teşkilittan ihraç ve taı-d 
olundu." 

Yukanda d;ı. anlaşılacağı gibi, Mustafa Suphi Osmanlı Büyükelçisi'nin Mehmet 
Nazım, BülbüloYiç, Hüsnü Halil, Şevket Mustafa ve Ahmet Musa adb ~eri sabote 
amacıyla, konferansa soktuğunu, ancak bunların belirlenerek tefkilattan çıkarıldık
larını belirtmektedir. Mustafa Suphi; bu kişilerden Bülbüloviç'in faaliyetlerinin 
Çeka'nmda dikkatini çektiğini ve kendisinin Milli İşler Komisariyau'ndan uzakiafn
nldığını kaydetmektedir .1'90 

Sultan Galiyev'de "Osmanlı Sefareti'nin konferansa bir provakatör ajan sok
mayı başardığını, Avusturya sav.aş tutuklusu olan Boma Müslümanı Bülbülov'un 

k:ak yazm-ışbr. Bu m3ble :aynen Yeni Dün)l3 Gazel'5'nde de çıkımlitıT, (Allmcan iBRAHiMOV, NB\lyük 
Ön:ıider Yolunda". Yeni .Düny.ı. .3 Ağustos 19UI.) 

Ill3 Konferaıısm kar.ırlanna bakıldığınd.2 ve ôzellikle Türk Hükü.ıne-ti'n.e kaqı yapılan ağrr itlıa.ın. 
lar dillall'! :ılıudığında Galip ~mali &:y'in kaygılannda hatsız olmadığı ôl'lay:t cık.maktadır. 

l89 Ye.ni .Düıı}'ı!,30 TeşriıH sanı (Kasım) 1918. 
190 Yeni Dünya. 30 Teşrin.isini (Kasım) 191$. 
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Müslüman Komiserliği'ne ve Suphi'nin de aralarında bulunduğu omuzdaşlarına 
k.ar.şt iğrenç bir duyuru kaleme aldığını" yazmakradır.191 G.Ha:rris-'in de aynı konu 
üzeıinde durarak, "Osmanlı Sefareti 'nin Mehmet Rahlurulin diye bir kı~ocı ajan 
gönderdiği Sol Sosyalisderi Kongresi'nde Mustafa Suphi'nin çeşitli eleştirilere uğ
radığını ve bu girişimin başarısız olduğunu" belirtmektedir. '92 

2. Tiirl:. Soıyaliaderi Konfcnuw Sotl1'Ul Gelişmeler 

a/ Türk So.,y.ılist Komünisdcri Tcşkila.11 'nın İlk Çalışmaları 

Türk Sosyalistleri Konferansı'nda Türk Sosyalist Komünistleri Teşkil3.tı'nın 
Mustafa Suphi başkanlığında bcı kişiden oluıan Merkezi Komitesi"'' kurulduktan 
sonra, teşkilat çalışmalarına başlamışur. Ancak teşkilitın prograımnın yapılmayıp, 
daha sonra toplanması düşünülen kongreye- bırakılmış. olmasının b-azı yanlış anla
malara sebep olacağı düşünülerek, bu yanlış. anlamalara meydan vermemek için 
Türk Komünist Teşkilib. şu kararlan alarak iıan. etti:194 

"1- Türk Sosyalist Komünistleri bütün su-i tefehhümleri izale için Rus 
Komünistleri proğramınt aynen kabul eder. 

2- Göçme devri için "Rusya Sosyalist Federal Cumhuriyeti K.anun-ı Esa.5isi"ni 
aynen kabul eder. 

3- Türk Sosyalist Komünistleri Türkiye'nin içtimaı inkılap cihederinde Rus 
Merkez Fırkası ile elele hareket eder." 

Göriildüğü gibi Türk. Komünistleri T~kilitı, Rus Komünistleri Programım, ge
çiş devıi için Rusya Sosyalist Federal Cumhuıiyeti Kanim-ı Esastsi'ni aynen kabul 
ederek, Türkiye'ye inkılabı taşımakta RKPMK ile elele çalııarağmı kabul ve ilan 
etmiştir. 

Bu arada tcşkilitın propaganda şubesi oluşturularak, birçok broşür ve kitap 
Türk~ Arap, Fars dillerine çevrilmeye başlanmıştır. 1,{IS Bir tarafuın önce oluşrunılan 
Türk Kızıl Bölüğü'nün kuvvetlendirilmesi ve bata1yon seviyesine çıkanlmasına çalı-

191 GALİ\'EV, "M. Suphi ve Yapıtı"', s.52. 
l9l! HARRis, Türıiy,e"d~ Ko.mıln.iımin .KiıpıaJ;Jıın, s.75; A:raştırmalanmız sonucunda Mehmet 

Ibhlutulin is.miııde bir kişiııi.n T-ür~ Sosya.lh.derl Konferansı"na tabldlğı.na dair bir bilgi bulamadık. 
Ancak M.Suphi. Mehmet Nanm adında bir pro""11.kaı.örden bahsetmeltedir ki, bu kqinin Harris'ln bil
dirdiği Mehmet Rahlunılin olması ihtimal dabilinddir. Çünkü konf-eran&(a, "Mehmet Nanın" ad1yla 
katılan bu kişinin 3s.ı) isminin böyle olmadığı :ı.nbşılnuşıır. (YeııiDılny:ı:, Teşrin-idn:i (Kası.m) 1918.) 

193 Noı~ya lstariya Tuı-tru. Red:aksionnaya Kollcgiya: M.A Ga:rnıı:yan, P.P. Moistye\', V.V. 
Tsıb-ulşlıy, A.M. Şamsutdinov, M:o»:ova, 1963, :s.3'7. 

l9'1 Yeni .Düopı, 30 Tqıin.i sini (Knım) 1918. 
195 İlk olaral. Lcnin'itıı "İnkıbibıınızcla İşçiler Meııelesi" :adh broşür, "Gizli E,TI1l"'I Siyasiye" ""e 

"Bo~W.k KomUnisd,er Partiıi Programı" tercüme edilerek yayıma hazu'lanıwtbr. ( Ye-ııi Dünp, 30 
Teşrin-i.:Sani (Knım) 1918.) 
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şıluken, diğer taraftan Türk Sosyalist Komünistleri Teşkilitı'nın Kazan ve Rizan'da 
birer şubeleri açılmıştır. 196 Başta Kafkasya olrnak üzere Rusya'nın birçok bolgesine 
propagandacılar gönderilirken, Brest•litowsk Antlaşması gereğince Türkiye'ye 
dönmekte olan Türk esirleri arasında gerekli komünizm propagandası yapılmışur. 
Ru arada Türk:iye'de de teş.ki.litlanma yapabilmek için giri§lllllerde bulunulmuş. ve 
Türkiye'de bazı şahsiyetlerle ilişki kurularak, bunlara teşkilitlanma çalışmaları 
yapmaları için emirler veıilmiştir.191 

1918 yılı içerisinde teşkil3.tlanma çalışmalannı sürdürmek için bir süre 
Kazan 'da kalan Mustafa Suphi, burada Kaz.anlı Müslüman Komünistlerin 
Kurultayı'na da kaulmış ve Moskova'da yapılacak Birinci Bütün Rusya Müslüman 
Komünistleri Kunılrayı'na da delege seçilmişdr.198 

Mustafa Suphi bu günlerde yalnız siyasi işlerle değil, kültürel meseleler üze
rinde de çalışmalar yapmış ve "İlmi Hey'et" çalışmalanna faal olarak l.ablmıştır. 199 

Yeni Dünya Gazetesi'nin neşrine de devam edilmiş ve Mustafa Suphi 
"Beynelmilel Şark Tebligat ve Neşriyat Şubesi" başkanlığına getirilnıişıir."' 

b) &zan 'da Teşkiladanma 

Mustafa Suphi Türk Sosyali.stleri Konferansı'ndan bir süre oonra, yeniden 
Bol~\ik kuwetler tarafından ele geçirilmiş olan Kazan Şehri'ne geldi. Yanında 
Ethem Nejat'ta bulunmakta idi/lıı Kazan'tn kurtarılmasından sonra, Kazan, 
Povaljya, Privtalya. Sibir'deki Türkler arasında propaganda yapmak ve teşkilat 

kurmak üzere oluştu:rulan olağanüstü komisyonun b.aşkanlığın.a getirilen Mustafa 
Suphi, özellikle Kazan'da teşkil.itlanmaya büyük önem venniştir.202 

25 Eylül 1918'de, Kazan'da Tukayevski Caddesi'ndeki, eski büyük tüccarlardan 
Sabitov'un evinde, Türk Sosyalist Komünistleri Mustafa Suphi başkanlığında topla
narak, Kaıan'da Türk Soeyalist Komünhtleri Teşldlatı'nın şube.sinin açılınas.ı, Türk 
Kızıl Bôlüğü'n~ komiser seçilmesi, askeri esirlerle ilgilenmek üzere bir komite oluş
turulması ve esirler arasında çalışmalar yapılması hakkında görüşmeler yapmışlar-

196 Yeni Dünya. 30Teşrin-isı\ni (Kasmı} 1918. 
l9"1 SUBAYEV-HAMİDUll.İN, "Musıafa Suphi vTatarü", s.74. 
Tılrk.iye'de Komiı.n.l:st Teşkilau Merkezi Komiıesi adımı, Birinci Miıslüman Komünistleri 

Kurulta)ll'na bulan Lütfü, burada yapnğı konuimııd:ı, '"Merkezi ~hl&lüman Komisariyan'nın muavene
d.yle Tılrlr.iyc'de bulunan sosyalist ıub:daşlan.mtzla münasebette bulunarak. Türliye'de te,kilat icraaı ve 
tevsi için de lazım gelen talimat veriJınişdr" deıneltedir. (Yc=-ni Dünya. 30 Tqrin-i :sani (Kasım) 1918.) 

194 SUBA\IEV-HAMİOUWN, "Mm.tı,Wl Sµphi v Tawii", s.'14. 
1~ Yeni Dün,a. 30Tcşrin-i sini (Kas.ım) 1918. 
'l()(I TKF'nıu .Bitinci Kongresi, s.21. 
:roı SUBAYEV-HAMİDVLLİN, "Mustafa Supbi v T:ı.flU'il", ı..74, 
m SUBAYEV-HAM.İOUı..ıiN, "Mustafa Suphi v Tatarü~, :s.74. Bu toplantıda Cevdet Ali ve Nihat 

Nwset :sehetcrliğe Kçi.lmi.şlenfü. Bunlardan Niıkrat Nmt'et bir môddeı :sonra Kaz.an Müsltını:m 
Sı»yali:ıderi Komitesi üyeleri ile birlilı.e Kazan Cephe:si'ne gidefek, faal çalışma.Jarda bulunacal:.nr. 
(~ki TatMii v Cadı. lııosuaıuıoyVoye-nnoy lnteı:ııcnl8ii i Grajdansloy V.a,w, Kazan, 1961. :s.30.) 



TÜRKİYE KOMÜNiST FIRKASI VE MUSTAFA SUPHİ ., 
dır. Bu toplantı da TU.rk Kızıl Bölüğü Komiseri olarak Mustafa Suphi seçilmiş. ve 
Kazan Şubesi'nin oluşturulması kararlaştınlanık, 26 Eylül'de yapılan ildnci toplann 
da Türk Sosyalist Komünistleri Teşki13.u Kazan Şubesi idari organı İçin seçimler 
yapıhmşur. Bu seçime göre, Osman Hattaızade'2f.13 başkanlığa, Rıza Bekiroğlu 
sekreterliğe. İlyas Merihoğlu, İhsan Saduuto .... ve Cevdet Ali'de üyeliklere 
getiıilmiştir.206 

Aynca yine bu toplannda Türk esirleriyle ilgilenmek üzere bir komite oluştu
rulurken, Türk Kml Bölüğu'nün batalyon seviyesine çıkarılması için çalışmalar ya
pJlması karadaştınldı. Kazan'da kurulan bu reşkil.3.t özellikle Kazaıı Vil:iyed 
Komitesi Müslüman Seksiyonu ile çok sıkı ilişkiler kurmuş ve bunun sonucunda 
1918 sonundan 1919 başıno kodarondan fazla Türk Komünisti, RKPKazan Vılayet 
Komir.esi Yabancı Komünistler Grubu'na girmişr:ir. 206 

c) Mustafa Suphi'nin "İlmf Hey'eı" Başkanlığına Seçilmesi 

Mustafa Suphi 1918 yılı içerisinde yalnız siyasi meselelerde değil, aynı za
manda ilmi işlerle de uğraşmıştlr. Fransa'da aldığı tahsil ve Türk diline çok iyi vakıf 
olması sebebiyle Mayıs-Temmuz 1918'de kurulan "İlmi Hey'et" İçerisinde yer almış 
ve çalışmal:arda bulunmuştur. 

Bütün Rusya Müslüman Öğretmenleri Üç.üncü Kurultayı'nda; Müslüman 
Proletanyatı arasında eğitim ve ôğretim çalış.malan yapm~ mekteplerde okuma, 
okuuna işlc:rinin nazarı tarafını hazırlamak, halhn anadilinde iş mekcepleri için ki
taplar ve rehberler tedarik ennek. Müslüman proletarıyatının medeniyet seviyesini 
yükseltip, onları sosyal hayata hazırlamak yolunda iş görmek için Müslüman İşleri 
Merkez Komisariyau'nın da uygun bulması ile bir "İlmi Hey'etH kurulmasına karar 
verilmiştir.m 

Bunun üzerine kurultay delegelerinden Kazan'da bulunanlar ve Miislüman 
Komi.sariyatı tarafından tayin edilen vekiller birlikte çalışmalara başlayarak, İlmi 
Hey'eı'in oluşnmılması ve yapacağı işler Jukkında çalışmalaryapmışlarcbr."" 

Yapılan seçim sonucunda, İlmi Heyet'in ilk başkanhğma Mustafa Suphi getiri
lirken, sekreterliğine Abdurrahman Velidi tayin edilmiştir.m Kazan'da meydana 

2t1-, Osman Hanatzide 25 Et.im 1918'dc RK (B) P Üyeliği'n,e girerck.''Tılı-k iKi ve köylüleri 
arasında Yabancı Komü.nut Gnıplar propagandacısı" oldu. Aynı zamanda bu gruptan denetle-mıe 
Mmii}'Oııum.-da dahil oklu. (SUBA\'EV -H.AMIDULLİN, "Mustafa Suphi ,·Taıarii",:S..74.) 

:0-6 İhsan Saduli, RKP K.an.n V"'ılayec Komitesi Yabancı Komünlıt Grupl:m propagandacıs.ı 
oldu.Aı;mk 1918'ık-Tiırt.lcr arasında propaganda ~şmalan yapmak üzere Saratov'"a gönderildi. İhsan 
Saduli 1926'da SiınfıeKpol'de Tifo'dan ôldü. (SUBA\'EV - HAMİDULLlN, "Mwıtafa Suphi v Tatarii'", 
ş.74,) 

205 SUBAIBV.HA.MiouuJN, "Mwııaf.a Suphi ~ Tatarü". s.74. 
1'06 SUBAYEV-HAMlnuuJN, "Mmtafa $uptıi v Tatarü", s.74. 
207 Yeni Dünya. 30 Tqrin-i. 8am (Kasım) 1918. 
roıı Ye.niDüııy.ı.00Teşrin-i5a.ni (~m) 1918. 
m SUBA'ı'EV-HAMiDUlL.iN, "MU3tafa Suphi vTatarii", s.76. 
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getirilen bu heyet Tarar dil ve edebiyabnın tarnşmah problemlerini çözmek ve bir 
"İlmi Jurnal" ,ıkarmak gibi çalışmalarda da bıılunmıışrur.21• 

Muslafa Suphi, 30 Kasım 191B'de batla.yan Müslüman Komünistleri 
Kurultayı'nda "İlmi Hey'et" ve çalışmaları hakkında bir rapor sunmuş ve bu rapor 
daha sonra Yeni Dünya Gazetesi'nde aynen yaymlanmışar.211 

d) "Tür! KIZJ/ Rotası /Bölüğü) ''nın Kwulması 

Sovyet Müslüman Askeri Teşkilitı 1918 yılı başlannda, Türk askeri esirlerine 
yardım göstermeye ve onlarla yakından ilgilenmeye başladı. Askeri esirlere yarılım 
yapılması için Kazan, Ufa ve diğer şehirlerde Çulpan, Eş., İşaniç, Tan, 'V.s. gazeteler 
vasıtasıyla halka çağrılar yapıldı."' 1913 yılı Nisan ayında Moskova'da Yeni Dünya 
Gazetesi çıkmaya başladı ve bu gazete Rusya'nın çeşitli bölgelerinde yerleşen Türk 
askeri esirleri arasında dağıtıldı.1n~ Bütün bu çalışmalar Rusya'da şimdiye kadar çok 
z.orluk çekmiş olan Türk askeri esirlerinin bir kısmını etkilemişti. Bu arada Mustafa 
Suphi'de Merkezi Müslüman Komisariyatı Ask.eri İşler Şubcsi'nde çalışmalar yapı
yor ve askeri esirler arasında faaliyette bulunuyo:rdu.2H 

Mustafa Suphi 1918 Haziram'nda, Kazan'a gelmiş2 1 ı:. ve burada çoğunluğu 
Türk askeri esi:rlerinden oluşan Türk sosyalistleri ile Varşova Otdi'nde bir toplanb 
yapmışu. Bu toplann da bir taraftan Türk Sosyaliscleri Konferansı'nın toplanması 
k.ararlaşunlırken1 diğer taraftan da Rus İnkılibı'na bilfiil katılmak ve yardımcı ol
mak g.ayesiyle Türk askeri esirlerinden bir "Türk Rot.ası (Bölüğü)" ceşkiline karar 
verildi ve Cevdet Ali bu bölüğün kurulmasına memur edildi.216 

Cevdet Afi. Kızıl Ordu'nun Kazan Bölgesi Komutan1 ile irtibat kurmuş, onun 
kabul ve onayı ile, Müslüman Sosyalist Alayı Kumandanı Alimov'un yardımıyla 

210 "İlmi Hey'eı", ilmijwn::ıbmn ilk Sl\}'1$lm'Kasıın 1918'de, "Maarif" adlyla, 'faıa:r dilinde ve.Arap 
harfleriyle cıbmıqtır. (SUBAYEV-HAMİDULI.İN. '"Mu.s.taf:a Suphi v Tatarii", s.76,) 

m MUSTAFA SUPHİ, "Şimali Türklıeri Ar.uında Mühim Bir Müessese "ilmi Hey'et". YeIU Dunp, 
:21 ~qun-ı. f:\'Vf!l (Aralık) 191.$, Bu makalede ihni fley'et'in hnıJuşundaı:ı, çalışmalarından ve YUifele
rindot:n aynnttlı cı!.atak baruıedilrru:ku:.diı-. 

2ı2 SUBA\EV-HAMİDULLlN, "Mustafa Suphi vTatarii", s.73. 

ımı. Ye-Di. Dünya Gw::tes.i 2'7 Nisan 1918 tarihinde ç.ı.t.ınaya başla.mı.şu. Rusya'da bulunan Tiirk ~ri 
-esicleriı:ıin bu gazeteyi. oltudu1:.lan anla:ş.ılımktadır. Şöykki birçok Tfırl esiri bu gazeteye mektup gön• 
ö.er.mq, ,-e bu mektuplardan bazı lan Yeni Dünya Gazetesi'nde yayınlaıımışur. ( Yeni Dıio,a, 16 Mıı.~ 
1918). 

tH Muı.tafa Suphi o~llik1e Mılıl.iiınan İşleri Komiseri Mollaour Vahidov'la çol:. sıkı ilişkiler l:.ur• 
muştu. Ondan aklığı l:.uwede Müslüman Komisariyall Asl:erl 4'er Şııhesi'a~ öP-Cmli çabşmalar yap
mış.tı. M1;1uafa Suphi'nin bu teşkilatta y.ı.puğı -calıımalar için baktnız,(R.NAF[GOV, "Dcyatelno:st 
Sentralnov:a: Mwulmansloı.'3 Koıni:ssari.ıta pri Narodnom Kommisariate po Delam Natsionalnostey ,, 
l91Sgadu'", Sovetdo~ VostokoMe-IU,e, No.5 (19h8); S..C.HAYRUITİNOV, [)eyolı!lnost SenlTolno-vo 
T.;UacQ-Başkı.J'AAo-ı-a Kommaıiara Poprol'edeniyu ~nirukoy Narsionolnoy Politili KommünistiçesJ.:or 
Par.tü (1918-1919), (Kand,Dis.s,) .Kazan. 1967.) 

215 Yeni Dünya, 18 Temımız 191$; SU.8Al'EV-HAMİDULLİN, "Mustafa Sııpbi w Tatari.i", s..73. 
ftQ YtniDünya.30Teşrlo-isani (Kasım) 1918. 
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Taıar-&şkırı Batalyonunun Üçi'ınci'ı RotaS> (llolüğü) adıyla bir Türk llölüğü teşkil 
etmiştir. Moskov.ı.'da yapılan Türk SoS}'alistleri Konferansı'ndan sonra Cevdet Ali 
ve NihatNusret'in çalışmaları sonucu bölüğün kuruluşu taınamlanmışu.217 

Bu Türk Kızıl BOlüğü Ağustos ayında Çeklerin Kazan'a hücumu esnasında 
Kaı:an'ın savunulması işine fiili olarak katılmış ve 12 ölü, iki yaralı vermiştir. 
Kazan'ın Çekleıin:ııs eline geçmesi üzerine bölüğün büyük kısmı da esir olmuştur. 
Kaziln'ın yeniden Bolşevikler tarafından alınma:n üzerine Cevdet Ali ve Nihat 
Nuıttt yeniden Kazan'da. Türk Kızıl Bölüğü'nü oluşturmuşlardu. Bu bölükten bir 
kının siivarilcr Ufa'ya gönderilmiş ve burada da bulunan bazı Tıirk esirlerinin kab
lımı ile bir bôlük oluşturularak, Ufa Cepheııi'ndeki çarpışmalara işürak eunişler
dir.~19' 

Ôzellik.Je Kazarı'ın kurtarılmasından sonra Mustafa Suphi, Türk askeri esirleri 
arasındaki çalışmalanna hız vermiştir. Povaljya, Privral ve Sibir'deki "MO.slüman İn
kıliipcı T,,.kiliitını Kurmak Üzere Olağanüstü Komisyon"un başkanı olan Mustafa 
Suphi, Beyaz Ordu birliklerinden temizlenen Povaljya ve özellik.le Kazan'da Türk 
askeri esirleri arasında etkili faaliyetlerde bulunmusmr.220 25 Eylül 1918'de 
Kazan'da Tukayevıki Cad.dcsi'ndeki eski büyıik tüccarlardan Sabitov'un evinde ya
pılan Türk Sosyalist-Komünisderi Toplantısı'nda Kazan ve çevresindeki Türk askeri 
esirleT arasında daha etkili çalıımalar yapılarak, ''Tiirk Kızıl Rotası (Bölüğu)"nın 
kuvvetlendirilmesi kararlaştırılmış ve bu rotanın komiseri olarak.ta Mustafa Suphi 
seçilmiııir.221 

\'ine bu toplantıda K.a.zan'daki Türk esirlerine yardım etmek ve onlarla yakın
dan ilgilenmek iizcre Türk Sosyalist Teşkilau Kazan Şubesi'ne bağlı olarak esirler 
komitesi meydana getirilmiştir. Bu komite Müslüman Komünistleri ile 

Enternasyonal Gruplar arasında ilişki kurup. çeşitli bolgelere temsikilerini gön
dermiştir. Nijni, Rezan, Saratov'a propagandacılar yollanarak. bu bölgelerde 
Enternasyonal Alay'a bağlı bir 'Türk Bölüğü" de kwulmuımr."' 

Mustafa Suphi, daha sonra üzerinde duracağımız gibi, bu çalışrnalanna 
Tıirkisran'da ve 1920 yılında Bak.U'da devam ed.o::ektir. 

217 Yeni Dünya. 30 Teşrin-isini (Kasını) 1918. 
2lı! Yeni DU0}'3, 30 Tcpin-i sini (Kasım) 1918. 
~19 Sıznııu, Siınbirsi.. Samara bölgelerinde Beyaız Ordu ile yap~lan sa\-aş.lara Ufa'da kurulan bu 

Türl BolU.ğü de kahlmı.ştır. (Bakınız. G.GUJBE.NKO, B.aFJrly.a v Borbe za OJ:.tıyabır, Ula, 1941, ı;.5'7). 
Sınan bô)ıı;esindel:.i ıı;\YaŞ zaınaıu, lrnndaki Kızıl Batalyoıı lMan Saduli komutasındaki Tfu-k ask-eri esir
k-rinin. oluıturduğu bölü:kle ikmil ıedil.mişıi.. (SUBAi'EV-HAMİDUllİN, "Mustafiı Sllphi ,, T.atarü'', s.73). 

220 SUBAYEV-HAMIDuu.iN, ""M"w:Wıı Suphi YTatarii"", s.74. 
221 ThJU Düııya, 30 Teşıin-i sini (K.ıı:ıım) 1918. K.ıız.aıı'd:ı çLbn "Ef Gıızı:~'nde bu toplantı hak

kında bilgi ,"erumiştir.~SU8AW.V-HAMiDUIJ..ıN. "Mustafa Suphi vT.atarli", ~.74). 
222 Yeııi Dünya. 30 Tf:6rin-i s.ini {Ka.nm) 1918. 
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8. Birinci Müılüıııan Komünistleri Kurultayı ve Tllrk Komüııiııleri Teıkili.u 

Birinci Müslüman Komünistlni Kurultayı 5 Kasım 1918'de, Moskova'da açıl
mış Ve aln gün devam etmiştir. Rusya'nın çeşitli bolgelerinden gelen 42 delegenin 
kauldığı bu kurultayda; Rusya'daki Müslüman Komünistlerinin vaziyeti. Müslüman 
Komisariyatı Teşkilatı, Müslüman Komünistlerinin Doğu'da uygulayac.ağı t.akıikler 
ve Mustafa. Suphi'nin teklifi üzerine "İlmt Hey'et" hakkında raporlar okunarak, bu 
konularda kararlar alınmıştır. Ayrıca Müslüman Komisariya.tı Merkezi Bürosu için 
seçimler yapılınışnr. 22:, 

Kurultay başkanlığına Sultan Galiyev, Yalimov, Yarulasın seçilirken, Lenin, 
Troçk.i, Siverdlov, Zinoviyev, Stalin, F.Adler, Llbkanent, Maklin. Lebisi kurultay şe
ref başkanlığına getirilmiş ve kurultay sekreterliklerini de Abdurrahman, Firdevs, 
U rmano'\I', Aç:rnazov yapmışlardır.~4 

Türkiye Komünist Teşkilitı da bu kurultaya büyük önem vermiş ve Mustafa 
Suphi'nin başkanlığında 5 delege ile kurultaya ~tlrak etroişlerdir. Kurultaya Türk 
fukarasııu temsilen kanldıklannı söyleyen Mustafa Suphi kurultayı tebrik konuşma
lan yapılırken söz alarak, aşağıdaki konuşmayı yapmışnr:"' 

"Sizi Türk Komünistleri namına tebrik için söz alıyorum. Dünyanın tali mu
kaddcrini tebdil edecek olan büyük inkılibın merkezi Moskova'da adalet, hak ve 
hürriyet namına Türk fukarasın, temsil etmek ne büyük bahtiyarlık... O, Türk fu. 
karası ki, paşa ve padişahlarının asırlardan beri devam eden vahşet ve cinayetleri 
alunda eziliyor. O Türk fukarası ki, Avrupa'run her tüdil siyasi ihtira:slanna kan 
döküyor, Awupa'nın vahşi ve muhteris dişleri arasında çiğneniyor. eziUyo:r. mahve
diliyor. Ve fakat aynı zamanda şu yalancı medeniyet dünyası t.arafmdan yine "bar
bar" naııııyla yad olwıuyor. 

"Filhakika Türkiye'de diğer memleketlerde olduğu gibi barbarlar var. 
Türkiyc'de İ.n:ian katili, kan emici hainler eksik değil. fakat bunlar paşalar. padişah
lar ... Burada temsil ettiğimiz Türk iKisinin. Türk fukarasının kanını emici alçak 
vahşiler ... 

"Bugün Rusya'da parlayan beynelmilel içtimai inkılap bayrağını kollarında 
yükselten Türk işçi ve köylüsünün mümessilleri, beynelmilel kapitale karşı ve fakat 
heı-şeyden evvel kendi zalim, barbar paşalarını ezmek azim ve kuvvetiyle hareket 
ediyor. Ben burada söz söyLerken bütün Rusya'mn o fedakar kahramanlarına hitap 
ediyorum; 

"Bütün dünyanın, bütün dünyadaki fukara sınıfının saadeti namına harikalar 
gösteren Rus ve Rusya'daki Müslüman inkılap kahramanları bilsinler ki, cenubun 

22!1 Y-eni Dünya. 30 Tcşrin-i sam (Kas.ım) 1918. 
22-l Yeni Dunp. 30 Teşrin-i dııi (Kası.m) 1918. 
~!i Y-cJJJ Dünya, 30 Teşriıı-i liani (Kası.m) 1918. 
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feyyazrı ekilimind.e de aynı emel. a)nı ideal için nrfsini fedadan çekinmeyen Türk 
yoldaşlan var. Ve emin olsunlar ki, cenupta ihtilaJin patlak \'ermesi bir "ate~·· em
rine bakıyor. 

"Yoldaşları Miislfıman Komünistlerinin bu siyezdi pek büyük ehemmiyetle te

lakki olunac.ak bir ictim:idır. Biz Rusya. iı;inde içtimai inkılibm devam ve ihtisarına 
çalııırken, Avrupa muhterisleri kendi .aralarında memleketleri birer çiftlik, halktan 
birer esir sürii$ü halinde paylaşmak istiyorlar ve bu memleketler, bu halklar bilit$İ.· 
niz ki umumiyetle Müslüman memleketleri, Müslüman halklarıdır. Onun için 
Moskova'dak.i Müslüman Komünistleri Siyezdi bütün Avrupa, o hain AJmanya'nın, 
o sarr:;ıf'Fransa'nın o hilekat katil İngi\u:re'nin, Amerik.a.'mn ..... ileyh korkulu nazar
lannı celbeden o vakıa •.. 

"Onun için Yoldaşlar. biz kararımızla metin azimlcar, kararlarımızı icrada te

reddütsüz ,cesur olacağımıza şimdiden birbirimize söz vermeliyiz. Ve burada naza
riyatçı üropi:ıt sosyalistler halinde değil. bütün manasıyla ihtililci, icracı bir hey'ct 
halinde hareket etmeliyiz. 

"Diiny.;ı. inkılabı mühim bir devir geçiriyor. Bizim siyczd nazariyattan ziyade fa
aliyete ehemmiyet vermeli. Buradan çıkacak son karar bir nazariye mahiyetinde 
değil, belki h<r an padamağa ve Avrupa'nın taç ve tahum başınadevirmeğe mehya
i izim bir şarapnel muhabbetinde olmalıdır. 

"Yaşasın Yoldaşlar, Rusya'nın bütün dfı.nya fukarasına ümit. azinı, hayat bahşe-
den inkılibır 

"Yaşasın Müslüman Dünya'nm fedakar kalıramanlanl 

"Yaşasın Enternasyonal." 

Kurultayın ilk gününde, üzerinde ayrıca duracağımız veçhile, Türk 
Komünisılerinin kurulraya kabul edilip edilmemesi üzerine tarnşmalar olmuş, 
Mustafa Suphi'nin ya.puğı ı.ızun açıklamalardan sonra. Türk Komfuıistlerinin ku
rultaya iştirakleri kabul ediluıiştir.~!!'6 Bu kabulden sonra Türk Sosyalist 
Komünistleri Tcşkiliu Kazan Şubesi ve Türk Kızıl Ordusu Vekili Cevdet Ali Türk 
askeri tsir1erinin Kınl Ordu içerisinde yer alması ve Türk Kızıl Taburl:anmn oluş.. 
runılmuı, Türk Komünistleri Tcşkilia'ndan Lütfü ise, Türk Komünistlerinin teşkia 
li.llanma faaliyetleri hakkında birer rapor okumuı;1ardır.u7 

Altı gün süren Müslüman Komünistler Kurultayı, M\1$lüman Komisariyatı 
Merkezi Bürosu seçimi ile sona ermiştir. Buna göre. Sultan Galiyev, Yalimov, 
Yak.ubov, \\ınıagalov, Sc:rdarov Merkezi BUro üyeliğine, Bünyadı.a.dc, Devlet Aliyov, 
l.smai! !Wımetullayevyedek üyelildere oeçilmiılerdir.228 

2241 Yc-ni Dünya.30Tqrln-idci (Kasım) 1918. 
227 Y~n.i.t)üny.ı..90Teşriıı-i:sini (KaSLm) 1916. 
Z!B YenJDüny.i..30Teşrin-i.a:ini {Ka:sı.m) 1918. 
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a) Türk Koıniinisderi, Müslüman Komünisdeıi Kurultayı 'n.a Kabul Edilmek. 
İsrcnmiyor 

J 918 yılı Musıafu Suphi ve arkadaşlaıının kendilerini gerek Rus Komünistlere 
ve gerekse Müslüman Komünistlere kabul ettirme çabalarıyla geçmiştir. özellikle 
Yeni Dünya yayına başladıktan sonra, Rusya'da Mustafa Suphi ve arkadaşları hak
k.md:ı. birçok söylenti çıkmıştır.229 Bıınlartn bir kısmının Osmanlı Büyük-elçiliği 
tarafından çıkarıldığını varsaysak bile, komllnist çevrelerinde de Mustafa Suphi ve 
ar~aşlanna güvenin bugünlerde :sınırlı olduğuna dair bilgiler vardır. İşte bu 
sınırlı güvenin meydana getirdiği bir durum da Müslüman Komünistleri 
Kwulıayı'nda yaşanmııar. 

Şöyle ki, kurultay açıldığında bazı Kazanlı delegeler. özellikle İsmail 
Rahmetullin adındaki Kazanlı KomUnist, Türk Sosyalist Komünistleri Teşkil.in 
Merkez Komitesi'nden gelen Lütfü'min komünist olmadığını söylemesi üzerine, 
Türk Komünistlerinin kurultaya kabul edilip edilmemeleri konusunda taruşma 
açılını§ ve bu arada Mustafa Suphi'de "Sosyal Şövenistlik" ile suçlanmış.ur. Aynca 
bazı Kazanlı delr-geler Türk Komünistlerinin kendilerine mahsus bir siyasetleri ve 
ayn bir teşki.litlan olduğunu söylıcycrck, Müslüman Komfmistlcri Kunıltayı'na katı
lamayacaklanm belirtmiılerdir.''° 

Bu tartışmaların uzaması üzerine söz alan Mustafa Suphi. Türk 
Komünistlerinin çalışmaları ve. tc~kilitlanrnaları hakkında uzun uzadıya bilgi ver
dikten sonra, kendileri hakkında çıkaıılan deılikodulann Osmanlı Büyükelçiliği ıa
rafından prmıaka.5yon amacıyla. ortaya atıldığına değinerek, Osmanlı Büyükdçisi 
Galip Kemali Bey'in Türk Komünistlerinin çalıımalarına engel olmak için yapnğı 
başarısız girişimlerden söz. etmiştir. Osmanlı Büyükelçisi'nin Türk KomUnistlerini 
başarısız kılmak için yapuğı faaliyetlere, bazı safdil Tatar yoldaşlann da alet olarak, 
yardımcı olduğunu belirterek, "Türk Sosyal Komünistleri"nin Kızıl Oıdu teşkili· 
uyla çalışuklan şu sırada, bunların Talat Paşaların saltanatlarına hizmet ettiklerini 
kaydederek ıöyle devam etmiııir:231 

"Türkiye'deki zalim ve mii.stebid idareye k.a.r.;ı yegine bic teşkilat olan şu bir 
avuç lürk Sosyalistlerine karşı i~lemi~ olan her kim, doğrudan doğruya paşalara 
yardım etmiş demektir." 

Mustafa Suphi, hakkında çıkarılan ''Sosyal Şövenist" suçlamalarına da şöylece 
cevap veriyordu:232 

m Mu,tafa Suphi, hakkında ç~luın suçlama \'C söylentilere Yeni Dün)'3 gazecesinde r,ızdığı bir ma· 
kal~e cev.ı.p \'l!rmİfıir. (MUS!AFA..SUPHi, "Kuyaş Caz:etninc Geo.-.ıp", Yeni Dünya, 30 Teırin-i sini 
(Kasm} 1918). 

't)OlrniDüny.ı.30Tqrin-idni(Kasım) 1918. 
'23! YeniDW1ya.30Teşrin-isöni (Kasım) 1918. 
m }bıi DünYB, 30Teşrin-i :dıü {Kasım) 1918. 
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"Yoldaşlar ben cenubun feyyaz bir Türk Oı:ağı'nda ihtimal ki bir "Şövenist" 
olarak doğdum. Avrupalıların, Avrupa kapitalinin zulm ve zallamı altında 

"Şövenist" olmayan Türk'te bulamazsınız. Fak.at bu taassup. bu şövenizm bende 
Avrupa zulmüne, Avrupa kapitaline karşı .. Yoksa Rusya muhit-i inkılabında tecelli 
eden o ulvi kardeşliğe bir uzv olmaktan başka bir sözüm veya bir hareketim yoktur. 
Fikirlerim, yazılanın, S0z1erim buna şahit, ben bunları her vakit müdafaaya hazı
rım." 

Daha sonra Mustafa Suphi, bazı arkadaşları hakkında çıkarılan söylentilere ce
vap vermiş, kendi aleyhlerinde Moskova'da bazı çevrelerin yaptığı çalışmalardan 
bahsederek., bunlardan Ethem Bülbüloviç'in faaliyetlerinin "Çeka"nın da dikkatini 
çektiğini ve O'nwı "Milli İşler Komisaıiyatı"ndan anldığııu söylemiştir.~ 

Mustafa Suphi'nin bu açıklamalarından sonra kurultay, Mustafa Suphi ve ar
kadaşları hakkında çıkarılan sözlerin doğru olmadığı ve Türk Teşkilii.n'nm tama
.men komünist bir teşkili.t olduğu kanaatine gelerek, Türk Komünistlerinin kurul
taya iştirak. etmelerini kabul etti.~4 

4. Türlciy,, Komünut Teıltilitı'nın Kının ve Odeııa'dlli Faaliyetleri 

Mustafa Suphi ve teşki13tı. 22 Ocak 1919'da, Kırım'a gelmiş ve burada 
Bolşeviklerle beraber çalıı,m Kının Kurulıayı'nın Sol Sosyalistlerinden mürekkep 
bir "Müslüman Komünist Şubesi" vücuda getirmiştir. 2~!1 

Bolşevikler, Kınm'ın Rusya için çok önemli olduğunu biliyorlardı. Çünkü 
Sivastopol gibi, bir deniz. üssüne sahipti. Ve bu zamanda Kının'da vaz~yeı son de
rece kritikti. Çarcı Ruslar, bağımsızlık isteyen Ukraynalılar ve Bolşevikler arasında 
mücadeleler devam etmekte, Fransız ve İngiliz Donanma.lan da K.ınm'ı tehdit al· 
unda nıtmakıa idi."' 

İş.te bu olull15uZ şartlar içinde Musıafa Suphi ve ekibi, buradaki K.ınm Türkleri 
arasında propaganda yapmak amacı -ile Kırım'a gönderilmişti. K.ının'a gelişin bir 
diğer ve en önemli amacı ise. Türkiye'ye yakınlaşmak, böylece Türkiye üzerine 
daha rahat ve kolaylıkla faaliyette bulunab-ilmekti.237 Mustafa Suphi Kınm'a geldik~ 
ten sonra. önce buradaki "Milli Fırka" ile yeraln faaliyetlerine girişmiş,238 iki ay zar
fında. Kınm'da bir konferans davet etmiş ve bu konferansa onyedi .şehir ve köy reş
kil.iandan otuzdan fazla kişinin iştirak emıesi sağlanmışnr,2» 

233 Yeni Dünya. 30 Teşrin-i S3nf (Kaslm) 1918. 
:!:!H Yeni lhiıı_p,.30Teşrio-i5ani (Kasam) 1918. 
2M TKF'rutJ Birinci Kô~ ıı.22". 
:!3tl BAi'Ull,. "Milli Mücadeleye F1 Koym.ı,y.ı Çahpn ~Şl Dı~fda Aumlar~, s.598. 
2'JT AllYAZICI, "Mwıtım Suphi Yokh\4'ın Tt-rceme-i Hali", s.5. 
:!:13 HARRİS, Türiiyc'de Komu.ııizm KaynıUJ.an, s.76. 
239 TKF'ma. Birinci Kongresi, s.23. 
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Mustafa Suphi TK.T Birinci Kongresi'nıe sunduğu layihada. bu çalışmaları so
nucunda Kınm'da komünist sayısmm 400'ü geçtiğinin belirlendiğini ve bir mektep 
açılarak., burada "27 genç 'te ıniinevver komünist yetiştirildiğini" kaydeım.ektedir.2"° 

Diğer yandan Kırım'da bulunan Tiırkiye vatandaşlanndan küçük mikyast.a 
'Türkiye Amele ve Rençber Şüralan" teşkil olunduğu gibi, Türk askerlerinden olu
şan "Beynelmilel Şark Alayı" kurulmasına da çalışılmışor."1 

Kınm'da Mustafa Sııphi'nin yanında olan Gavril Andeviç Kiremitç:i, Mustafa 
Suphi'nin Kınm'daki günleri hakkında şunları kaydeonekte<lir:,.., 

''Mustafa Suphi. Kınm'da parti yöre komitesinde Müslümanlar Seksiyonu'nun 
yöneuneniydi. Biz onunla sık sık kentlere ve kôylen: gidiyorduk.. İnsanlar Mustafa 

Suphi'yi ilgiyle dinliyordu. Sorular soruyorlar ve her zaman andan açık ve akıllıca 
yanıtlar alıyorlMdı. Mustafa Suphi nerede konuşsa. büyiik bir canlılık, neşe, onay
lama haykırışları, coşkun alkışlar kopuyor, duyuluyordu. Mustafa Suphi 
Türkiye'den gelen herkesle gör(işmek, onlarla konuşmak için her olanaktan yarar
lanıyordu. Onlarla konuşurken, Mustafa Suphi kendini adet.a yurdunda, halkının 
yanında görüyordu. Hala belleğimdedir. Bir kez Yalta'ya gittik, Limana bir Türk 
gemisi demirledi. Tiirk denizcilerinin geldiğini telefonla bildirdiler. Geç k.alnıamak. 
için çok ivediliyorduk. Suphi sık sık saatine bakıyor, heyecan gittikçe arayordu. 
Limana vardık. Gc:ıni İstanbul'dan gclıniı. Mustafa Suphi her denizciyle ayrı ayrı 
konutuyor, yurdundaki durumlarla ilgili sorular soruyor, anlara Sovyet Rusya'daki 
durumla ilgili bilgiler veriyor, yeni çıkan ''Yeni Dünya" gazetesini ve başka yayınlan. 
dağıtıyordu. Rusya işçi ve köylülerinin Parti'nin yönetiminde yeni bir yaşamı, 
kapi.taliıtlerin ve pomeşçiklerin (toprak beylerinin) bulunmad1ğ1 bir dllzeni 
kurmak. için nasıl savaş aklarını. çahşnklanm büyük bir içtenlikle anlan yordu." 

Mustafa Suphi'nin burada yalnız Kınm'a yönelik çalışmalar yapmadığı görül
mektedir. Yanındaki, güvendiği adamlardan S-10 kişiyi İsıanbul'a gönderdiği'"' 
gibi, Kınm'da çıkarılan "Yeni Dünya" ve "K.ı.nm Haberleri" adlı gazeteler gi.dke 
Türkiye'ye sokulmuştur. Ayrıca "Sulh ve Toprak hakkında İkinci Bütün Rusya 
Sovyetleri Kuıultayı'nın raporu", RSFSR Halk Sovyeti Koırıherliği'nin "Şarkta ve 
Rusya'daki Müslüman Emekçilere Müracaatı" ve So\ıJ'et Hükıimeti'nin diğer birçok 
beyannamesi Türk diline: tercüme edilerek, ticaret gemilerindeki Türkiyeli denizci
ler vasıtasıyla Kınm'dan. Odesa'dan İsta.nbul'a gönderildi ve buradaki liınan işçileri 
ansında dağıtıldı.'"' 

2-IO TKF'wn Birinci K.ongRsi, s.23. 
2ıll TKF"n.m Birinci Ko~. ı.23. 
2ı12 Mete TUNCAY, &/;;J $oJ ÜR'T.UIC' Ye,ıj Bilgiler, İstanbul. 1994. s.48-49. 
t-8 SAYILGAN. Tür.kı)c'ckSoJ H:areJreder.s.119. 
ıN.ı].U.a N.amioııahıosrey (!vl0$kova.J, 251byııı 1919; R.P.KORNİYENKO, Raboçeye Dvifeniye ı• 

TWT.W 19IS-196S, Mook.oır.ı, 19f.6, :s.21; ŞAMSUTDİNOV, 'Vclikiy Okayabır i Tıınsiya", s.14; BAGiıtOV, 
"'Turki.JE'de Kommunis< Paniyasının Yaranı:ı:ıası Tarihinden". s.76; SARK.İSYAN. Vclikaya Ok.tıyabımraya 
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İngili.ı ve Fransız Donanmaları tarafından desteklenen Denikin kuvvetleri 
Klnm'ı rehar ele geçirirken, Mustafa. Suphi ve ekibi 23 Nisan l919'da, Odesa'ya 
kaçınış ve çalışmalarına burada devam etmiştir."' Mustafa Suphi Odesa'daki çalış
malarını ~yle anlanyor:2~ 

''Teşlilinmız, arkadaşlardan bir kısm-ı mühimini Türkiye'ye nakletmek üzere 
Mayıs 1919 tarihinde Odesa'ya geldiği zaman orada Üçüncü Enternasyonal Şubeı:ıi 
ile teşrik-i mes3i eui. Beraber getirdiği matbaasında beyannameler ve 
Enternasyonal Manifestini neşrederek Türkiye'ye gönderdi. O zaman başlıca arka
daşlarımız, daha bir takım amele ve rcnçber esirlerle, iki gemi. içinde memlekete 
sevk olundular ki, bu meyanda merkezi hey'et azasından iki arkadaş İstanbul'a git
mişler ve beni murahhas olarak Rusya'da bırakmışlardı." 

Mustafa Suphi'nin yukarJdaki sözlerinde de bclircliği gibi, Odesa'da teşkilit
lanma çalışmaları sürdüğü esnada, ''Türk İşçi ve Köylü Komünist Teşk.Hiltı'' imza
sıyla birçok bildiri hazırlanarak., bunlar gizlice Türkiye'yc gönderilmiştir. "Şfıcilar 
Hükümeti ve Onun Dostlan ve Düşmanları~. "Sosyalizm için Cidal", "Bütün Dünya 
İşçi ve Köylüsünün Müşterek Vatanı" ve ''Türk Askerine ve Türk.iye'nin Mazlum İşç~ 
ve Köylülerine" başlığını taşıyan bildirilerden dördü tarafinuzdan tespit edilmiştir. 
Bu bildirilerden ilk üçü daha önce Mete Tunçay tarafından yayınlanmışur/H7 

Propaganda ama.eh bu bildirilerden dördüncüsü olan, "Türkiye Askerine ve 
İşçisine ve Köylülerine" seslenen, emperyalist işgalcilere ve kendi bey, paşa ve sul
tanlanna karşı halk, ayal<lanmaya çağırın bildiri ise aşağıdaılır:"" 

'Türk Askerine vr: Türk.iye'nin Mazlum İş.çi ve Köylülerine. 

"Hemşehri! 

"Kendini gösterecek son saat çaldı. 

"Çünkü bıçağı gırdağa sapladılar. 

"Geçen dört yıllık kanlı, karanlık muharebede verdiğin milyonlarca kurban 
yetmiyormuş gibi, şimdi de memleketini bütün Türkiye'yi ve .Anadolu'yu, üstünde 
İşlediğin küçük tarlaya varıncaya kadar, Avrupa canavarları aralarında bölüşüyor, 
kendilerine mal ediyorlar. Fransa. İngiltere ve bunların yardakçısı, Amerikan, 
Yunan gibi ye,ı,üziinde menfaatten, alundan başka ne hak, ne hakikat, hiçbirşeyi 
tanımayan ve insanhk namma hiçbirşeyi temsil etmeyen devletler-, bütün Türkiye 

ScıtsiaJist:içedaya &r.ııütsiya j Natsionalao Osl'Oboji.tdn.ap Borha v Turlsii 1918-1922, Erivan, 1958, 
s.47. 

2% TKF'ıun Birinci K<>ngrcd, &.23, 

2--Mi- TKFn.ı.u Biriııd Kongre5i, s.23. 
M7TUNÇAY, TUl"l:iyr-'deSolAb.mlar,ll,s.261•266, 
1 .. 8 Tüı-J. Ad-.ı:.rin~ ve Tiirt.iye-'niD. Mazlum İKi re Köylülerine, Türk İşçi ve Köylu Komünist 

Teşkilau Bildirisi, Odes.ııa, 1919. 
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ve .Anadolu'daki askerlerin silahlarını, e:ski martinili tüfenklere ve altı patlar 
Riıvölverlere varıncaya kadar toplanmasını emir ediyorlar. Bunwıla da Türk işçi ve 
köylüsünü, talancı Avrupa emperyalistlerine karşı hakkını müdafaadan aciz bir ka
dın veya bir çocuk haline getirmek istiyorlar. 

"Avrupa'nın alçak bezirganları \\ınan'ın İngilizlere sanlmış kancık palikarya
lan buna muvaffiık olacaklar mı? 

"Bwılar Türkiye topraklarını kendilerine mahsus bir çiftlik, bu topraklar üt:e
rinde yaşayan mazlum işçi ve köylüyü ise kendileri için kul-köle haline getirebile
cekler mi? 

"Şüphesiz ki hayır, onlar bu hasis ve murdar ınuradlanna kavuşamayacaklar .. 
Çünkü bir kere fakir ve maılum fakat hak ve adaleti, şeref ve namusunu mUdafaa 
için her biri bir aslan par<;Mı olan Türkiye'nin cesur askeri, kahraman işçi ve köy
lüsU bu a~çakça harekete karşı koyacak, kendi toprağından kendisi için zindanlar 

yapılmasına, kendi gözleri önünde evlid ü ıyfilinin basmacı Frenk beıirga.Il\anna 
esir ve hiznıetkar olmasına asla razı olmayacaktır. 

"Bundan başka, Türkiye'nin fukara ve mazlum halltları üstünde işlenecek bu 
kasaplığa Frama, İngiltere, Amerika, Yunan ilh. meınlekederdeki dert onal<lanmız, 
işçi ve köylü yotdaşlanmızda razı olmayacaklar. 

"Arkadaş! Bu zalim dünya yüzünde, bir kuUuk ve açlığ1 yaşatan hükümet ve 
devletler var; bir de bu kulluk ve açlığı çeken milJetleı'. Hükümet ve devletleı'. 
Fran:sa, İngiltere ve Yunanistan'da Klememıo, Loyd Corc veya Venizelos cellau 
elinde kanlı sattr halinde kullanılıyor. 

"Halklar ise yüzde doksan beşi sizin gibi fukara ve köylüden ibaret olan halk, 
bu sabrlar alunda doğranıp eziliyor. Muhuebe millet farkı olınaks.ızın Fransız'dan, 
Alman'dan, Yurnın. Türk, Ruş veya İtalyan'dan milyonlarca köylü ve işçiyi ejderha 
dişleri arasında ı;:iğneyip mahvederken, yalnız zenginler elindeki o devletlere hi
kimiyet, isribd:it ve zulm fırsau veriyor. 

"Sanki korkunç ve müchiş muharebeye kadar ışığa çd:mayan bu hakil:.an şimdi 
bütün milletlerin askeri olan işçi ve köylü anladı. Ve onun için yeni memleketler 
fethetmek, başka milletleri kendisine esir etmek ınaksadıyle açılan muharebelere 
Fransız ve İngilizler de içinde olmak üzere hiçbir millet .işçisi razı olmuyor. 

"Onlar bilakis kendi devletlerinin insafsız hare.kederini protesto ediyorlar. 
Rusya hudutlarında köylü ve iıı;i inkılabını, Bolı;evikliği söndürmek için gönderilen 
Fransız. ingiliz, Amerikan askerleri kumandanlarını yalnız bırakıp Rus Kıııl 
Ordusu'yla kardaşlığı ilan eyliyorlar. 

"Arkadaştarr Biliniz ki, Fra.ll.$1ı, İngiliz, Amerikan ve Yunan emperyalistlerinin 
Türkiye'yi yok euneğe çal1şmalan, yeryüzünde yeniden yeniye kanlı, ateşli muhare· 
beler açmağa sebep olınaktan başka bir şeye yaramayacako.-. 
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"Bundan elli sene evvel Almanların Fransızlara zorla kabul ettirdikleri insafsı:ı 
sulh şartlan nihayet koca Almanya'nın başın1 nasıl yedi ise, şimdi Almanya, 
Türkiye'niıı büıbütün paylanması işi de Fransız, İngiltere ve hele Yunanistan 
HUkümerlerinin varlığım öyle yarım asır beklemeğe lüzum kalmaksızın ezi.p mavh 
edecektir. 

"Amerika Hül<iimeıi Reisi Bezirgan Wilaon, bundan daha birkaç ay evvel alem·İ 
insanlığa hitap ede.rdc., dünyadaki bütün milletlerin hayır ve saadeti ve harbin or
aı.dan tamamen kaldııılına.sım temin edeçC"k bir sulhun yapılmasını teklif ediyordu. 

"Şimdi ise Almanya ve Tiirkiye hakkında re"' görülen bir l<.a.aphğm başında 
duranlardan biri, yine bu Wılson ce[laplan. Bu hal gösteriyor ki, bizim için bu bü
yük bezirgan devletlerin başında herhangi bir Wilson veya Klemenso veya herhangi 
bir bey ve paşa bulunsun, hayır v-e sdfunet beklenemez. 

''Dünya yüzündeki insanlar arasında sulhun devam ennesi icin bunun dünya 
durdukça devam edecek, ilahi ve vicdani bir hak ve adalet esasına müstenid olması 
Jazıuı gelir. Bu hak ve adaleti insanlara bahşedecek, insanlan yeryüzünde kardeş 
gibi yaşatacak kim.(?) 

"Yoldaşlar! İnsanlar arasında hal<. ve adalet ile beraber ebedi sulh ve selameti 
tesis edecek bir ku~t varsa., oda hakikaten buna muhtaç olan ve kolunun gücü ak
lının kin ile yeryüzünü pnlatan işçi ve köylü milletidir. Bütün insanlık aleminin 
zulm altında cefa çekmiş. ezilmiş fakir ve muhtaçlanndan, biıcün dünyanın millet
lerinden bir millet olarak doğan işçi ve köylülerdir ki, bu köhne ve zalim kfilnan yı
kıp onun yerine öz ic:id.ı olan yenisini kuracak.ur. 

"Bu yeni diınya da insanlar. şeytan zenginler ve ahmak rern;:berler diye ikiye ay
nlmayacak.lar ve belki, kolunun gücüyle çalışıp, alnının teriyle gün gören bütiin 
namuslu insanlar bWeıip kardaşça ya,ıayıu:aklar, böylece ise yer, toprak. zenginlik 
kavgası harp bütün o bildiğiniz dehşetleriyle cehenneme gônderilnıiş olacak.br. 

"İtte aziz yoldaşlar; bizim istediğimiz hak ve adalet dünyası, işte bütün RUS)'a ve 
Macaristan 'ın alkanlar içinde yı.iniyüp varmak istediği ebedi sulh ve selam. 

"Böyle bütiuı dünyayı ve insanlan kapsayacak olan bir sulhu, topraklar altın
daki kömür madenlerini bile aralannda bir ıürlü paylaşamayan ve hır:s ve intikam
larını insan kanı akıtmakla söndüren Wilson, Klemenso veya Venizeloslardan bek
lemenin büyük bir hayalperestlik, ayıu zamanda nasıl biT akılstzlık olduğu böylece 
pek afikir meydana çıkmış oluyor. 

"Bütün dünyanın proleıaryası gibi, biz Türk.iyc'nhı mazlum ve fakir işçi ve köy
lüleri d.ı:: bilmeliyiz ki, bizim kanımlzla beslenen, esaslı düşmarumn bu krallar, im
paratorlar bu çorbacı bezirgiin, banker, bu bey, ağa. paşalar .... Hüwa hiç çaltıınak
sızın bizim s:ıramııda bir bit ve cahca kurusu gibi yaşayan bu sefil mahluklardır. 
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"Bizim kazancımızı. hakkımı:u yiyen, düny.a. malı için muharebeler icad edip 
bizim kanı.ınız pahasına varislere sahip olan, bugün Almanya ve Türkiye'yi yarında 
Rusya'yı veya diğer bir memleketi pa)'l-ak son sermayemiz olan az kadar toprağı 
elimiı.den almak ve can-u paremiı: evlad ü ıyıi.liı:nizi kendilerine kıyamete kadar esir 
etmek isteyen hep bu menhus (nıfeyli}lerdir. 

"Hemşehriler! Son damlaya kadar kanımızı emınek isteyen bu alçak ve arsız 
güruha ve bu gürüh-t h-ann b~mda durduklan yağmaa devletlere ka[lı ayak
lanmak bizim bugünkü en büyük borcumuz, en mukaddes vazifemizdir. 
Memleketimiz de bu Avrupalı eşk.iyaya yardım eden zenginlerin ve hangi fırkadan 
olursa obun hükümederin canlan cehenneme. 

"Hemşehriler! biliniz ki bugün Türk.iye'nin de inkılapçı Rusya ve Macaristan 
Hükümetleri'nin de en büyük düşmanları; Emperyalist Fransa, İngiltere, Amerika 
ve Yunanistan ... ilh. ile bu devletlere memleketimin içinden yardım eden hain bur~ 
juvalardır. 

"Fakat gam yemesin, o canavar devletler ve bu hain burjuvalar, şimdi bütün 
dünyanın ınazluın işçi ve köylüsü-herhangi milletten olursa olsun- proletaryanın 

birleşmiş. düşmanını, hunhar emperyalizm ve burjuvazya alemi pek iyi tanınıyor. Ve 
işçiler sıranda yaşayan burjuvazyamn foyası meydana çıkukça proletaryanın kuvveti 
çoğalıyor. Fransız ve İngiliz orduları içindeki iş.çi ve köylü arkadaşlarımız, askerler 
hakikatt anladıkça bölük bölük silahlarım bırakıp inkıliıpçtlar tarafına geçiyorlar. 
Onun için kralların, bezirganların ordulan bozuldukça biz inkılapçı işçi ve köylüler 
sırabnmızı $Ik.laştırmalıyız, Silahı elden bırakmamalıyı.z. 

"Arkadaşlar, bilinizki bizim karnımızı doyuran nasıl kol kuvvetimiz ise. hakkı
mızı müdafaa edecekte elimizdeki silahımızdır. Rusya'da başlayıp bütün Avnıpa'ya 
ve Türkiye'ye doğru bütün şarka yayılan bu yeni kavga insanhk yaşayışında son ve 
şanh en kati' muharebe olacak ve bu kızıl harp meydanında bütün dünya işçileri
nin, şimdi o bütün dünyaya hakim olması tecelli ve çelik umak.lı zalim ve katil bur
juvazya alemini yenınesiyledir ki, hak v,e .adalet güneşi üzerimizde parlayacaktır. 

"Onun için hemşehriler, Türkiye'deki işçi ve rençber ark.adaşlar? Toprağınızı, 
hakkınızı. hürriyetinizi. müdafaadan çekinmeyiniz. Dünyada yalnız olmadığınızt 
unuunayınız. Başka milletlerinde sizin gibi ezilmiş işçi ve köylü kızıl ordularıyla bir
leşip size tecavüz eden canavarlara ne[es aldırm;ıyıruz. 

"Geceler uzun olsada, doğan gün sizindir. Hak, adalet. zafer, ikbal, istikbal si-
zin hep sizindir yol~lar. 

"Yaşasın bütün dünyanın aynı ışık etrafında toplanmış işçi ve köylüleri! 

"Yaş.asın hain ve canavar Avrupa emperyalistlerini korkman içtimai inkıl3.pt 

"Yaşasın Rusya ve bütün Avrupa amelesine ruh ve kuvvet veren Bolşe\ıl.zm! 

Türk İşçi ve Köylü KomünistTeşkil3b" 
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Mustafa Suphi, Odesa'dan bu bildirileri Türkiye'ye gizlice gönderirken. Gavril 
Andeviç Kiremitçi'nin anlatbklanndan~!;I kendisininde Odesa'dan Türkiye'ye geç~ 
ınek istediği ve bunun için hazırlık yapnğ:ı anlaşılınaktadır, Ancak Denik.in kuvvet
lerinin Odesa'ya doğru hücuma geçmesiyle Mustafa Suphi geri dönmek zorunda 
k.ahnışttr. Mustafa Suphi Odesa'dan Kiyev'e ve oradanda Moskora'ya gelmiş ve ça
lışmalarına ve teşk..ilitını geliştirmeye bir süre burada devanı etmiş.tir. 

Bu sıralarda Rusya'da, Mustafa Suphi'nin öMüriildüğü haberinin yayüdığım 
görmekteyiz. Bakô'da çık.an İran Adalet Fırkası'nın neş-İr organı olan "Hürriyet" 
Gazetesi bu durumu birinci sayfa<hı.n büyük harflerle şu şekilde vennektedir~250 

"İran İşdrakiy(ın Fırkası "Ada1et"in Komitesi bununla umum Bal:.ll zahmetkeş,, 
lerine ve alelhusus İran fukara kisesine kem3.l-i hüzn ile namdar Türk 
İştiriliyyômı "Mustafa Suphi" Yoldaşın sefer-i yolda gaddar Denildnciler tarafından 
vahşiyane bir surette idam edildiğini haber veriyor." 

Görüldüğü üzere 1919 yazlarında, artık Mustafa Suphi Rosya'ntn ve 
Kafkasya'nın her yerinde meşhur bir Türk Komünisti olarak tanınmaktadır. 

Mustafa Suphi'nin ölmediği çok geçmeden anlaşılmışur. 11 Eylül 1919 tarihli 
Zahmet Sadası Ga,:etesi bu durumu "Mustafa Suphi Sağdır" başbğı ile okuyucula
nna müjdelemiş.tir,251 

5. Üçüncü Entern,ısyonal'in Birinci Kongresi ve Mustafa Supbi 

ÜçüncU Eııternasyönal'ir:ı Birinci Kongresi 1919 yılı Mart ayı başlarında, 
Moskova'da, Kremlin Sarayı'nda açıldı. Lenin'in başkanlık ettiği bu kongreye 30 
ülkenin komünist partileri ve sol sosyalist ı.eş.kilitlarındaıı delegeler iştirak. euniı,tir. 
Bu kongre de Üçüncü Enternasyonal'in kurulması kararlaşunlmış ve Lenin'in 
"Proleıaryatm dikratörtılğü ve burjuva demokrasisi" hakkındaki tezleri ıasvip edil
miştir. Ayrıca bütün ülkelerde Sovyederin galibiyeti ve ptöletar diktatörlüğünü 
kurmak için bir bildiri ile bütün dünya proletaryası kararlı mücadeleye çağrılmış
tır.:m 

Bu kongreye TKT delegesi olarak da Mustafa Suphi kaulmışur .253 Yukarıda 

Mustafu Suphi'nin Ocak-M>.yıs 1919 tarihleri arasında Kının ve Odesa'da faaliyet-

:Z-t9- TUNCAY, Eski Sol Üzerine Yeni BilgiJcr • .s..",(). 

i"SO H,J.rriyct (lb.kô), 25 Ağustos 1919. 14 Ek.im 1919 tarihli HOm1Pet (SaJı.U~ Gazeıes.i'nde de 
Mustafa Suphi'ııinölduğüne dair haber \>erilmiş.tir. (ffılntmet (Bl'll:U), 14 Eltim 1919.) 

i's.ı Zahmet Sadıw (&ıkiı}, 11 E.ytül 1919. 
m iMori,a KammulWli{e:ıl.oy Panii So\)'C.tsb:13 Soyuza. Moslo\-a, 1960, s.289; SoıyetsJ.:ay.ı Ros.siya 

i KapjtalistkiyMirv 1917~1923, Mosl.ova. 1957,s..44-6. 
2rı3 BAGİROV, "TUl"klye Kommun.isı Partiy:nımn Yaırarunıuı Tarihinden"", s.76-; TKF'mn Birinci 

Kongresi, s.9; Noı~yşa,ıı isıoriya Tıutsn, s.3''7-38: R.P. KORNİYENK.O, "Zarojd,eoiye Kommııniçtiçrshwa 
Ovijeotya,•Tunsü (1918-1920)", V-di.ltiyOlaipbır-i Turuiya, Tül~ 19B2. s.25: A.D.NOVİÇEV. "Vliyııniy.! 
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lerde bulunduğu belirtilmişti. Ancak Mustafa Suphi'nin Mart 1919'da Üçünçıi 
Enternasyonal"in Birinci Kongresi'ne kaııldığı görülmektedir. Bu durumdan anlaşı
lıyor ki, Musw'a Suphi bir ara Kınm'dan aynlarak Moskova'ya gelmiş., kongreye iş,. 
tirak etmiş ve kongreden sonra tekrar Kınm'a geri dönmüştür. 

Mustafa Suphi'nin Moskova.'da bulunduğu süre içinde, lS.23 Mart 1919 tarih
leri arasında toplanan Rus Komünist Panisi'nin Sekizinci KongresiZM ne de kaol
dığı an.Jaşılmak.tadır.:?M 

Mustafa Suphi Üçiincü Enternasyonal'in Birinci Kongresi'nde bir de konuşma 
yapmışnr. Bu kon~nda Sovyet Ekim Devrimi'ni öven Suphi, Türk proletaryası 
ve aydını arasında Sovyet İnkıl;ibı'nm güçlenmeye başl~dığındaıı bahşeuniş ve 
Tiırk proleıaryaıırun büyük kıyamının olgunlaşıp, giıçlendiğini, Rus Yoldaşlann sa
vaş işaretini beklediğini belirterek. Üçüncü Entemasyonal'in bundan .sonraki görn
v.inin Doğu Halkları arasında "Devrim Ocakları" kuımak olmw gerektiği üzerinde 
durmuşrur.256 

Mustafa Suphi'nin gerek Üçüncü Enternasyonal'in Birinci Kongresi'ne ve ge

rebe aynı ay içerisinde yapılan Rus Komünist Partisi Sekizinci Kongresi'ne kau]m.ış 
olması, Sovyet liderlerin Mu.scafa Suphi'ye ne kadar çok giivendik.lerinin en açık 

belittisidir. 

6. Tiırlr.iye Komwmt Tqkilll.ıı'nın Tfu-ltistan'a Gcliıf ve Faaliyetleri 

Mustafa Suphi ve ekibi Kırım'a, Türkiye'ye yönelik faaliyetler yapmalan için 
gönderihnişıi. Belki ~tlar uygun olsa idi, oradan Türkiye'ye geçerek, faaliyetlerine 
Türkiye icerisinde devam edeceklerdi. Ancak içinde bulunan şartlar bt.ııta müsaade 
etmemiş ve Kının terk edilerek, yeniden Moskova'ya dönülmüştür. Şimdi Türkiye 
üzerine yapılacak. çalışmalarda yeni bir yol denenecektir. Bu arada da TU.rkiye'de 
Mustafa K.emal'in önderliğinde bağımsızlık hareketi başlamııb. Bu durumu Sovyet 
liderler gibi, Mustafıı. Suphi'nin de olumlu karşıladığı anlaşılıyor. Türkistan'a git
meden önceki vaziyet hakkında bilgi verirken bu konuya da değinecektir:u' 

Veliko'/ Oltı,abınloy Sotsia1istiçokoy Revolıiı::ıü Na Sudbı Tuıuü'', Vt:Sail Lcningncisbl'll Uniı'eT'51teta, 
No.20, Lertlngrad, 1957, s.99; $erge AFA."N'AS\'AN, L'Aı·me'ni,e, L·Azerbaidj.an Er La Qarge, 
L'indepea.dan,ı:e.a L' üıatauration du Poııvoir Soıictiq~. Paffl, 1981, ı;.91. 

2!i~ Rus Komünu.t Pardsinin Sekizinci Kongresi için bakınız. lsıorip KommıJnisliçeşk.Qy Farıii 
So~ıd.av.ıı Soyuzıı, s.289. 

2!ı ÖMEROV.şAKİR»EIDV, "Ateşli Devrimci~. :ı.56. 
~ Mustafa Suplıi'nin Oçiincü Enııe:nıısyonalin Birinci K.ongreşi'ndc- t1'PDj1 touıışmarun tam 

metni için batJ:nı.z. (l'rototolı KOD-gr,enoy Kommunis~~skaııa İnlernatsfoDala, Peffir K.ongcess 
Komintern.ı (Mart 1919), M<t.skova. 193.3, s.244-246; İzvestlya, 6 Mart 1919): Aynca bu 1:.onuşma Meıe 
Tunçay t.ı.rafınd'llın Türkçeye çcvri.krel y:ıyınlanmıtllr. (TUNçı...Y, JUTkiy.e'de Sol .Akımlar, il, s.267-
268.) 

251 TKF'nmBiritıdKongı-cşi,s.24. 



TÜlllınE KOMÜNiST flRKASI VE MUSTAFA suml 75 

"Dört tarafı düşman kuvvetleriyle sarılmış olan Odesa havalisinden 12.0rdu 
Cenup Grubu ile muzafferen çıkıhp Moskova'ya gelindiği zaman Tür.kiye'de olan 
biten v.ık'alann Moskova inkılipçı mahfilinin dikkatini cdbettiği görüldü. Vakıa 
Antanta'nın İstanbul'u işgali ve Osmanlı Ordusu'nun kısmen tcrk-i silah ve inhilale 
uğraması üzerine taksim politikasının bütün şiddetiyle meydana çıkması kıyam ha
reketlerine sebep olmuş. bu kıyamı idare eden Mustafa Kemal Paşa ise 
Bolşeviklerle münasebete girişmek teşebbüslerinde bulunmuşru. Rusya Komünist
Bolşevilc. Fırkası Merkez-i Umllmisi ile cereyan eden muhaberede Türkiye'de başla
yan bu müdafaa-i milliye hareketine müzaharet edilerek. aynı ;zamanda inkılap fi& 
kirlerinin neşrine çalışılması yolunda teşkil3.t namına vak'ı olan teklifimiz kabul 
edilmiş ve bu teklif kendilerine yazı ile tebliğ olunmuştur." 

Mustafa Suphi'nin bu önerisi kabul edildikten sonra yukarıda da belirttiğimiz 
gibi, Karadeniz ve Güney yollarının düşmanlarca268 kapalı bulunması dolayısıyla, 

Tilrkista.n, İran veya Kafkasya yoluyla Anadolu'ya gidilmeğe karar verilir."' Ancak 
Türkista.n'a varınca Hazar Denizi kıyılannın yolculuğa uygun olmadığı anlaş1lm1ş.
tır. Türkistan'da da Bo]şevikJerin durumunun iyi olmamasından dolayı orada.ki 
Komünist İşleri Komisyonu Başkanı Eliava, 260 Mustafa Suphi'yi Taşkent'te alıkoyar. 
Arkadaş.tarının bir kısmı Kafkasya üzerinden Türkiye'ye gönderilir. Suphi ise 
Tiıı-kista.n'da çalışmalar yapmak üzere kalır.'61 

Musuüa Suphi'nin BakU'ya gelmeden önce 3 ay kadar Taşkent'te kaldığı anlaşı· 
lıyor. Taşkent'tcn Rak.U'ya harrket tarihi 6 Mayı:s. 1920262 olduğuna göre, Mustafa 

Suphi ve arkadaş.lannın Türkisran'a Ocak ayının sonu veya Şubat ayının ilk hafta
:sında gelmiş olmaları gerekiı-.2 1.>5 Taşkent'e gelir gelmez, Rus- Komünist Partisi 
Türkistan Bölge Komitesi'nin neşir organı olan İzvestiya Gazetesi'ne verdiği de

meçte çalışınalannın maksadını şöyle açık.Jıyor.?&l 

25a Deni.kin Ordusu ile Fn.nsu: ve İngiliz Donanması ka$tediliyor. 
w9 1920 yılı yazında Türkiye .Komfuıisc Tqkililıb ıarnfından Tlirkiye'ye gönderilen Süleyman Sami. 

MP!:lı.a!a Suphi'niP LeQiD r:ır:;ı.fıodan TOrlişı;an':;ı gQnderildiği:ıtl belirun.ekıedir. (A.TASE, A.5/2793,, 
Kl.1115, D.11/69, F.7.) 

200 Ş.Z.Eliava bir Gun:ii komünistidir. TKF'mn 1920 yılı sonbaharında TBMM Hıikumeti"ne gön• 
derdiği bir raporcb., Eliaw'nın Tılri.iye nezdinde Rusya So\-yetleri Se-fıri ııayin ~ildiği ve yakında 
TUl't.iye',c hareket edeceği bililiriliyor \'C O'nun bir ''Tbdr, rı:ıııhlbbi" olduğu belittilrıek, Türk.btan'd:ıı 
çab~tığı zaman T-Urk dostluğunu .fillen gösrerdiği 1:.aydedllmektedir. (ATASE. A.6/2865, Kl.851, 
D.13/54-, F.9.5.) 

'it>l TKF.nın Birind Kanguru, s..25. 
26:2 Azerb.Cum.SPlHA. F.l, Op.1, D.98. Lll. 
~ A..M.Ma:t\'e)'e\', Mustafiı Suphi'nin y.a.wnd:a Abid AUm, Yalt.up Halilov. Amıı-oğl-u adlı Türk ko

mUnisderi)'lc birlikte Mı)ş,):.ov.ıı'dan T~nt'c geldiğini ve burada 1919 yıb aonu ile- 1920 başlan arasınrut 
kaldığını y.azmaktadır. (MATVEYEV, "Vd.ikiy Okuyabu i Uçastiye Vıhodts-ev iz Stnın Vostoka v 
Kommunistiçesi.QY Dvi~~ v Sı'-ednoy Azi.ı-', ş.;68.) 

26-1 izı'C'$t:İJ8. (T~kent>, ıı 0ı::a.1ı. 1920. 
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"Biz Türkiye Komünistleri yalnız Türkiye'nin müscakilliği uğrunda değil, aynı 
zamanda bütun prkın istismar olunan halklannm azatlığı uğrunda mücadele edi
yoruz. Biz Rusya prolctaryab ile el de verip. Avrupa'nın kinci empery;ilizmine karşt 
~yoruz." 

Mu.,tib. Suphi, Taşkc:nt'tc kaldığı 3 aylık'" zaman zarfında, gerek yerli halk 
anu51nda ve gerekse Türkistan'a gelen Türk harp esirleri arasında faaliyetlerde bu
lunmuş ve "Veni Dünya" Gazeıesi'ni burada da çıkarmağa del'aın ettiği gibi, 
Tqkcnt'in sosyo-politik hayanna ve parti faaliyetlerine aktif olarak k.ablınıştır. ~ 

Bug(ınlcrde Taşkent, Türk Komünistlerini olduğu gibi, diğer doğulu komü
nistleri de himaye eunektc idi. Özellikle İranlı ve Hintli komünistler bura.da faali
yetlerini sürdürmekte idiler. Türk Komünistlerinin çıkardığı Yeni Dünya Gazete
si'nden başka, İran Komfınistleri (Adalet) Bayrak Adalet, Hintliler de "Zemindar" 
adlı gazeteleri çıkarmakta idHer.167 TKT Birinci Kongresi'nde, Mustafa Suphi 
Türk.istan'dak.i faaliycılerini şôyie anlau.yor:163 

"Bu sırada Türkistan Komünist Teşkil;'itınııı Üçüncü Kongresi ile burada inti
hap olunan Merkezi Komile'nin faaliyetlerine iştirak edilmiş, bir taraftan 
Mil&lüman zahmctl<eıleri arasında beynelmilel inkılap yolunda fedakarlık hWeri
nin intişarına, diğer tarafüın i.se mülldyet ve ~riat ınescle:leri eU"afında halkın mu
kadderrauyla oynayan irıica kuvvetlerim; ve hususiyle öteden beri memleketi soy
maya alıııp, nih.ıyet komünist nikabı (örtüsü) alnnda gizlenerek işi.ne devam eden 
kolonb:atörlere karşı mübartteye kuvvet verilsniştir. Şarkta inic.t.lip yollarmı açacak 
ve Şark inkılapçı ve komünist teşkilatlannı bir yeı-de toplayabilecek bir müesseseye 
ihtiyaç öteden beri hissedilmekte olduğundan Taıkent'ıe "Beynehnilel Şark 
Tebligat ŞürasJ":ı«ı namıyla bir müessesenin vücuda getirilmesine delalet olundu. 

"Bütün tesisat iş]eri tarafımdan idare olunan bu miiessese içinde Çin, Kaş.gar, 
Buhara, Hivc:, İran. Türkiye Komünist Teşkili.dan toplanmaya muvaffakiyet hasıl 
olmllf ve az zamanda Türkisra.n'ın Şark memleketleriyle birleşen hudutlarında ra
bua şubeleri açılmış ve hariçte de gizli teşki~ta h.ışlanmışcır. Türk teşkili.una ait 
olmak üzere burada (Şuburi?) yanındaki şubeden başka Eskişehir (Türkistan'da bir 
k.ent)'de bir şube daha açılarak, Sibirya'dan gelmekte olan esirlerin terbiye ve 

2'~ Harris, Mw.tafa Suphi'nin Türld:stan'cb bir yıl kadar kaldlğını ya:zmalta.dır ki (HARRls, 
Türki)'e''de KomUniz.mlıı Kaynakl.an, s.77.), bu rnümk'1n dc~wiir. Mustafa Suphi'ni.n tendi.si de 
Türkistan"da U.ç ay kaldığını bclirtıncktdir. ( TKF'mn Birint:i Koııgreru, s.25). 

2M MATVEYEV. "Veli.kiy Okbyabır i Uça:stiye Vlhodtseı· iz Stran Vostoka v Kommunistiçesl:oy 
Dvi.jenii,.. Srednoy Azii", s.68. 

~'T MATVE'YEV, 'Veliltiy Okrıyatıır i Ucastiye VLhodu.e ... iz Stran Vosroka ,. Kommunistiçesloy 
Ihijcnii v Srcdnoy Azil", :ıı.68. · 

"2tifl TKF'run lliriad Kongresi, s.25-26.. 
2W T:a~qt't,e l:.un:ılan NBeynelmik:l Satk Tdiligat Şu:raı;.ı"mn ba:ıluınbğınil Mıntafa Suphi getiril

nıiııir, (MA1VEYEV,"Vdikiy Okuyabır i Uı;astiyc Vıhodtsev iz Sıran Vos.toh v Kommunktiçesloy 
Dvijcn.ii v Srednoy Azli", :s.68; AM, HEYFETS, ~nin-Veliliy Drug Narodoı• VıstoJ:a, Moskm"a, 1960, 
s,182,) 
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iaşeleri işine delalet olunmuş V1:' Türkistan Cephesi Başkumandanlığı huzurunda 
Türk Kızıl Ask.erlerinden mürekkep bir luta-i askeriye teşkil edilmiştir." 

Mustafa Suphi, 27 Temmuz 1920'de Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi 
Komitcsi'ne yazdığı raporda270, teşkilAdarının Türkistan'daki faaliyetlerinden de 
söz etmektedir. Mustafa Suphi bu raporda teşk.i13.tlannın Türkistan'dalti faaliyerleri 
neticesinde bir güç olarak orraya çıktığını söylemektedir. önceleri Rus Komünist 
Partisi Merkezi Komitesi tarafından Türlcistan'd.a oluşturulan "Doğu Komünist 
Teş.kiliu" içerisinde faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Daha sonra bu teşkiliun daha 
verimli ve başarılı çalışmalar yapabilmesi için şubelere ayrılması düşünülmüş ve 
Doğu Komünist Te.şk.ilau: Türk Şubesi, İran Şubesi ve diğer ilgiH şubelere ayrılmış-
ur. Türk Şubesi'nin başına da Mustafa Suphi getirilmiştir. 

Mustafa Suphi. Türkistan'da Türkiyeli harp esirlerinden bir kızıl askeri kıranın 
teşkil edilmesi çalışımıb.rında da bulunmuştur.211 Sonradan Bak:U'ya gelindiğinde 
Türkistan Cephesi Komutanı olan Fru.nze'ye, 272 TKT adına. Mustafa Suphi müra
caat ederek Türkiye'ye gönderilmek üzere bu kııanın Balc.0.'ya gönderilmesini rica 
edecektir. 273 

Görüldüğü gibi, Moskova'da )'llpılaıı Türk Sosy.,.lisdeıi Konferansı'nda temel
leri atılan Türltiye Komünist Teşltilitı, 2 yıl içerisinde (1918.1920) yapuğ, çalışma
lar ve bilhasoa Türki>ıan'dali faaliyetleri sonucunda, gerçek bir ıeıkilat haline gel
meye başlamıştır. Ancak Türkiye Komünist T eşkilib asıl gelişmesini BakU 'da göste
recek ve Türkiye'ye yönelik asıl etkili faaliyetlerde Bakü'daıı yüriiıülecckıir. 

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, Mustafa Suphi'nin Taşlcent'e geldiği 
günlerde, Birinci Dünya Savaşı esnasında Rusya'ya esir düşmüş bazı "İttihatçı" Türk 
subayları da Taşkent'te bulunuyorlardı. Bunlardan birisi de Süleyman Sami adında 
bir Türk subayıdır. Süleyman Sami bazı arkadaılanyla birlikte daha Mus12fa Suphi 
Taşkent'e gelmeden gizli olarak bir "İttihat ve Terakki Cemiyeti" kurmuşlar ve 
B<>lıeviklerle birlikte çalışma)'ll başlamışlardır. Mus12fa Suphi Taşkent'e geldiğinde 

:no Azerbaycan Cuuıhuriycıi Merkzi Devlet Siyasi Partiy.ılar 1-e lç.timıü Hareteder Arfj1'i, F.l, 
Op.1, D.98, L.9. 

~71 TKFmn Binnd Kongresi, s.26; Bapardistan Cumhuriyeti Asleri Halk Komiseri VelidoY (Zeki 
Vdidi Togan) imzasıyla, 16 Nisan l920'de, Lenin ,-e Troç.ki'ye gönderilen tdgrafu, Taşl::.ent'te 
Frunze'nin komutasında, Türk Komünistleri Lütfi Ô.mer ve Mwıtafa Suphi tarafından TW'k Kızıl Birliği 
kurulduğu yazdmaktadır. (HASLAMIŞ-SABOLEV. "Belgelerle Osmanlı Rus İliş.kileri". Millir:t, 16 
Hazir.m 1993.> 

212 M.F.Frunze (1885-1925), Ut.raynaJı bir komürili.ttir, l904'te Peten;burg'da ekonomi ol.wken 
Rus Sosyal Demol:rat Partisi'ııe girmiş ve 1905 İhtililine katıldığı için ruruklııuarak Slbiıy.ı.'yıı sün1l
m(iiUI. 1917 Eltim İhtila.li'nden sonra GOney Or-dulan ve Türkistan Cephesi Kowutanlıklan yapıwştır. 
Kasım 1921--()cak. 1922'de Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyl!'ti elçisi olarak Türkiye'ye gelmiş ,·e 
Anb.~'da anıb~b.r iınzal.amıştır. (Balr.ınu. M.F.FRUNlE, İzb:ı.uııye PrDl'iıı"edeniya. Mo:.kova 1964, 
s.20-2-4; M.F.FRUNZE, TürJ.i~ Aml.ıın, Rusça'dan Çeviren: Ahmet Ekeş, İstanbul, 197$, ı..146.) 

273 Azecl;ı,.Cum,.SPJHA, F.l, Op.l, D.98-, L.ll. 
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bunlarla da görüşmüş ve Süleyman Saıni ile birkaç arkadaşı İttihaıçı olduklarını 
gizleyerek Mustafa Suphi ile birlikte çalışmaya başlamıılardır."' Bu beraberlik daha 
sonra Bakıi'da da sürecek ve Süleyman Sami, Türkiye Komünist Teşkilatı.'nın önde 
gelen şahsiyetlerinden birisi olacaktır. Daha sonraki konularda üzerinde önemle 
durulacağı gibi, Mustafa Suphi'nin Taşkent'ıe başlayan bu ilişkisi, belki de onun 28-
29 Ocak 192l'deki sonunu hazırlayan etkenlerden birisi ola<aknr. 

274 ATASE, A.5/2793, Kl.815,D.11/69, F.5. 



II,BÖLOM 

TÜRKİYE KOMÜNİST TEŞKİLATI'NIN GELİŞİMİ 

A- MUSTAFA SUPHİ'DEN ÖNCE BAKÜ'DA KURULAN TÜRK KOMÜNİST 
FIRKASI 

Mustafa Suphi ve tc:şkilaunın Bakiı'ya gelişi ve burada TKT'nın yeniden 
yapılanmasına geçmeden önce, Mustafa Suphi'den ewel Bak.U'da kurulmuş olan 
Türk Komünist Fırkası'ndan kısaca söz etmekte yarar vardır. 

1920 yazında, Türk Milli Müc::adelesi'nin başarıya ulaşabilmesi için, 
Bolşeviklerle ilişkiler kurulması ve onlaıtlaıı yardım sağlanmasının gerekli olduğu 
kanaati, Milli Mücadele liderleri arasında ş.eltillenmeye ba.şlanuştı. Aslında o gün 
için yardım istenebilecek Bolşevik Rusya'dan başka alternatif de bulunmuyordu. 
Bundan dolayı Bolşeviklerle ilişkiler kun1lmasına önem verilmişı ve bu işleri yü
rütmekle de Kazım Karalxkir Paşa görevlendiıilmiştir. 2 

Kizım Karabekir Paşa. ilk olarak Dr.Fuat Sabit ve Dr.Ömer Lütfü'yü, 
Bol~klerle temas kurmak ve onların Anadolu'daki milli harekete ya.rdımlannı 
sağlamak yolunda çalışmalar yapmaları için, 1919 Sonbaharında, Bakô'ya gön
der-di.3 Azerbaycan'da Müsavat Hükümeci'nin çok zor günler geçirdiği bu dönemde 

1 &Jşeviklcrk: ili:. tcmaslaruı ne zaman ve naM1 y.ıpıldığı konusundaki bilgiler oldukça az t'C kesin 
belgelere dayanmamaktadır. Hüsametı:i.ıı Ertürt awlannda, Haziran 1919'da, Mustafa Kemal Paıa 
Havıa'da iken. Buduyeni adında bir Rus Albay ile gönişniğunü anlatma.k.tadır. Bu göriipnede Rus 
Albayı, Bolşevik Ruslann silah ve cephane yardımında bWumı.bileceğini belirtmiş, buna karşıhl,t idi.af 
De-ı·letleri'ne ka.rıı miıcadeleye girişilmesini istclll4'tir. (Hüsaınettin ERTÜRK. İki Deırio Perd.e Arkası, 
Yazıın:Sami Nafiz Tansu, istaı.ıtıuJ, 1969, s.344-348; Tahsin ÜNAL, "İlk Türk-Bolşe\ik Münawbederi", 
Hayat Tarih Mecmuas.ı, 11/8, (Eylfü 1967}, ıı. 7-8.) Stt:-fanos Yerasimos, '"Iürl-Rus- İliı}..ilerin adlı e5Crinde 

00 iddiaya şılpbeli olar-at ~ita V(' Albay Bı.ıduyeni'nin bu zamanda TUl'ltiye'de tıı.ııunmasımn im
kinsı:zlığım belirterek, bu gi:ırii:;menin a güuJerde Kırım ve Odcs.a'da faaliycderde bulunan Mwtııfa 
Suphi ~kilinwo elamanlarıyla olıııaşımn -ı;faha büyük ih~ olduğunu $3.VUnmaktadır. (YERASİMOS, 
Türk-Rus İlişJ:ileri. s.108-109). Kizım Ôzıılp batmılannda, 61.Fırka Kumandam olacak Bandırma'da bu, 
lunduğu esnada &ıl.ıkesir'e gelen bir Bolşeı.ik Rusla gört:ıştü~ü Ye bu Rus'un kendisine, eğer milliyetçi 
Türkler Ruslarla ayru göriış,te okluklanru illin ederlerse gerektiği kadar silah ve cephane yardımı yapıla• 
cağım sôyled.iiini, y;ı:zmal.t:a.dır. (lw:ım ÖZAI..P, Milli Mı1ç:ıdelt: (1919-1920), l, Aııbra, 1988, s.74,)a.u 
arada V Aralık l919'd.a, Salll5un'da, Sa')'d Ru:;y.a. ile Türk.i~ ar.mnda bir miidafıı:a ahid-nallle&i imza
landığı ve Sowyet Rusya tı.rafind:an Hariciye Ka:ııilieri Muavini B-an"nltin. Tdrkiye tarafı.odan da Rıza 
Şemseddin ve Remzi Bey'in bu -ahid-nimeye imz:a koyduğu. Balii'd;a ,çıkan "Hürriyet" g:azeccs.i urafın• 
dun duyurulmuşnır. (HOniyet (lbkü), Hl Nıs:an 1920), 

1 KamuranGÜRÜN, Türi.&nyetİJişhlcri,AnWa, 1991, s.19. 
3 Feridun KANDEMİR, Aı:ıtıld:'ı'ln Kurduj'tr TürJ:.iye Komünist. Partisi veSo.ıua:sı, İstanblll, 1966, 

s.25. 
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Bakıi'ya gelen Fuat Sabit, Hümmeı Partisi' aracılığıyla Bakıi'da yeraln faaliyetle
rinde bulunan Rus Bolşevikler ile temas kurmayı başarmıştı.~ Ekim I919'da Dr. 
Fuat Sabit, IUwn K:uabekir Paşa'ya gönderdiği şifre de ıöyle yazıyordu:• 

"Bolşeviklerle görüştüm. Bolşevizınin memleketimizde tesisi için içtimai, ikti
sadi hiçbir esas olmadığı gibi halkın irfan ve an'anesi de buna muhalif olduğundan 
hiçbir ıslahat-J içtinıiiyyr davetine girişmeden ne suretle yardım edecdderini :sorr 
dum. Her suretle yardım edeceklerini ve şimdi }'Ol olmadığından yalnız paraca 
yardım mümkün olduğu ve ne miktara ihtiyaç hasıl olursa derhal verileceğini te

min ettiler." 

Bu arada İsranbuJ'da Bekirağa Böliiğü'nde tutuklu bulunan Enver Paşa'nın 
amcası Ha1il Paşa, buradan firar ederek Küçük Talat'la birlikte Siws'a gelmiş, bu

rada Must.ıfa Kemal Paşa ile görüıiip, Azerb.y,:an'da çalışmak istediğini bildirmiı 
ve Musıafa Kemal Paşa'dan bazı talimatlar alarak, Eyliil 1919'da Nahçivan yolu ile 
Azerb:a.ycan'a hareket etmiştir. Halil Pap'y:a da :Bolşevikler ve Azerbaycan 
Hükümeti ile temaslarda bulunmak ve onlardan silah ve para yardımı sağlamakla 
ilgili görevler verilmiştir.' 

Yıne bu günlerde İstanbul'daki Karakol Cemiyeti tarafından Baha Sait 
Bolıeviklerle iliıki kurmak amacıyla Bakıi'ya gönderilmişti.8 Baha Sait Bey, burada 
Bolşevik Ruslarla iliıJdler kurmayı başarmış 'l'C hatta Ocak 1920'de, bir de anlaşma 
imzalamış.nr.11 

" Hün:ımet, &erbtı)'cau'da S015Jaliım kanadını teşkil rtmekteyd.i.. Su zamanda Hllmmet 
Teşkilitı'oın baii-nda Neriman Nerimanov bulunuyordu ve Rus Bo4nillerl ile birlik~ çal.ışıyo.-Iardı. 
&U'da Hiirrımet .adıpda bir de g:ilı:z:ete ya.yını,yorlatdı. (Narl~n NARİMANOV, izbrannıye 
Proizvmeııi,a. l. Bakü. 1988. s.14-16; Azerba,K".an'd.a Sovyet Hilcilmyeri Uğnwd.aFaal Müfwizler, Balü, 
19S8,s.17.) 

§ Tackı.ısı SWIETOCliOWSKI, Mıi,lümaıı Ceınuccen Ulusal KimJj~ Rus: Azerbaycanı J OOS-1920. 
Türkçeli: Nuıay Mrrı, lımnbul, 198B, ı.213. 

6 Rizım KARABEKİR, isdkliJ Haı-blmiz, İstanbul, 1988, s.3!4. 
7 Fethi TEVETOGLU, "Milli Mücadelenin Cizli Kuruluşlarından Karakol Gemiye-ti -11-", Türk. 

Kıiltıiıü, VllI/95, (1969-1970), &.757; Kiı:wı KARABEKİR. lsrillil Harbimizde .Ea'R:'r P.aşa w:- /ttihar 
Tend:.ki Erkim, İstanbul, 1990, s.14. 

8 Azerbavcan Cumhuriyeti Merkezi Devlet En Yeni Tarih Ar$M'nd-c, Karalı.ol C.Cmiyeti Merketi 
LI mumu.i i..ı:nzıtlı bir be1ge bulunmallllıdır. Bu belge de şoyJe y.wlmakc.ıdıc: 

'Tıirliye Karakol ~nıi)'l'!d'nin Murabbas.ı olaq Baha Sa.it :arkadaşımız K.afkasy.ı'daki arkadql.anyla 
her hususta müzakereye &alahiyetıardır. Mü.zakerinnı m-crkc::z.imiz:e de bildlı-ece:lı.tir." (Azerbaycan 
Cıımlıuri:,rti Merl..czi Derler En Yt-ni T.arih Arşivi. F.894, Op.10, D.l4S,, L3.) 

11 Fethi. TEVET'OÖLU, Mili Mücadele MHarındah Ji:ı.ınıfu~. Anl,ıara, 1983, s.36-50; Mesut AIDlN, 
Milli Mıka<!el~ Dörıe.minde TBMM Hükıimeti tarafıDdıın İstanbul'da Kurulaa Gizli Gnıplar l'C' 

Faaiiyttkri, Iıtıınbu1, 1992. a.43. 
Baha S:a.iı SoJıevik]erle imzaladığı hu anlaşmayı, 26 Şubat'tıı., Heyı:t-i Teı::ıtSil.iye'ye gönde~rel:: ıas

dilı: edilmesini iste~. Bu anlaşma Hey'et-i Temsiliyc'ce rcd cdilmq. ve Muı;ı::afa Kem.al Paş.a, Kizım 
Karabekir Pafa'daı:ı, &ha Sait'in mtrnleketimiz namına hiçbir sıf:aı ve salah.iye-tinin olmadığıma Bal:.u.'yıı 
bildirilıııeıin.i isteıniıtir. (Acmirkün Tamim, Telgnıfııe Bey.uınimeleri, iV, Ankara, 1991, a.244.) Bu an
b.ş.ma maddeleri için balunız. {KARA.BEKİR. istlkW Harbimiz;, s..~.) 
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Aynca Bo]feviklerle çalııan bazı Türk harp esirleri de bu sırada Bakü'da ıop
lanmıılardı. ıo 

Ortak amaçları, Anadolu'daki milli harekete yardım sağlamak için 
Bolşeviklerle ilişkiye girmek olan bütün bu gruplar, aralarında görüşerek, birlikte 
çalıımaya karar vermişler ve am.a,ı;:lanna erişebilmek için Azerbaycan 
Komünisderinin de yardımı ile &ıkü'da bir Türk Komünis.t Fırkası kurmuş.Iardu. 
Halil Paşa, Dr. Fuat Sabit, Süleyman, Erkan-, harp Mustafa, Baba Sait, 'füzbaşı 
Yalmp, Küçük Talat, Salih Zeki, Siileyman Nuri, Hilmi vs. kişilerin yer aldığı bu 
fırka, Hareket Şubesi, Neşriyat Şubesi ve Propaganda Şubesi olmak üzere üç lsısnıa 
aynlmıştı.11 Yeni Yol12· adında bir de gazete çıkaran bu fırka Rus ve Azerbaycan 
Bolşevikleri ile birlikte çalışmalar yapm.ııtır. Türk.iyc'deki Milli MU.cııdeleyi yöne
renlerlc, Bolşevikler arasında ilişkiler kurulmasında bir v.ısıta aracı olanl!I bu fırka
nın Azerbaycan'ın sovyetleştirilmesi 1 " esnasında ve sonra Bolşeviklerle birlikte ha
reket ettiği anlaşıbnaktad.ır. 

Bu fırka, l>ir ıarafıaıı AZ<:rbaycan'a 27-28 Nisan 1920'de, içerisinde l>ir kısım 
Tfırk askeri esirlerinin.de bulunduğu Rus 11. K.Jzıl Ordusu'nun ginnesinde faal rol 
oynarken, 1' diğer taraftan Sovyet ~erbaycaıı'm ilk günlerinde Aı.eı-baycan'ın 

ıo HaW Paşa (KUT), ltdlıat ve TcnJJ:.ı"'den Cumhuriyete': Bitmeyen S,n~ Hazırlayan: Taylan 
Sorgun, İsıaııbul, 19'12, s.5!!(). 

11 TEVETOÔLU, Türkiyr'dc S<Myali:.t w- Komüni.st Faaliyetleri ı.280-281: TKF'nın Birjnô 
Kongresi. ı.37. 

12 Yeni Yol G3:zetcsi, Must:ab Suphi"nin &ıl::ü'ya gelerek teşk.iliıı, ele geçismc!lind,;n ~ra 

kapaalatak, yerine Yeni Dünya gazetesi c;ı.karılmıştır. {Aıerb.Gu.m. SPİHA. F.l. Op.1. D.98, L.7.) Y-ı:ııi 
Yol Ga:zetcsi.'Pin gÖJ'cbildiğimiı ırk sayı:n 7 Haziran 1920 tarlhlidir. Ve. bu sayı&! baş makale "Zulme 
learş.ı İttiSk" başlığı}'la, Mustafa SUphi tarafından kaleııı.e a.l.ınımşnr.(~ni Yol ,Bal(ı), 1 Haziran 1920.) 

15 Bıı fı.tka lunılduktan sonra, yazıştnıılarm TKF adım yapılması Kazım K.arabekir P.ıışa'ya bildi• 
rilmqtir. Ve Khım K2ıabckir P,,p.'cb. bundan sonr.ı. y.uılannı bu fuka .ıdum göndenniştir. Nisan-Mayı,s 
1920 tarilılımndc JC.bun Karabe:kiı' Pq;ı'nın 'Türk. Komünist Fırkası'na" baılığıyla .Bakü'y.ı gönderdiği 
bir kaç )Wl bulunmaktadır. (TEVETOl'.;LU. T~'de Sospli,c ,~ Komüı:ıist Faaüyederi. s.279-283.) 

t 4 11.K.ızıl Ordu'nun Bakü'ya e;iriıi ve Azcrbaycau'm sovyedeştirilınesi hakkında bakınız. 
RESULz..i.nl! Mlllt.fW EMtN, Aıt'rbayaın Cumhuriyeti, Şahzid-e-tın.şı: Evkaf-ı İslimiy,e Matbaası., 1339-
1341, 1,.107-111; Ncsip NESİPZADE, Azerbaycan Demoi:nıtiJ.: Re:ııpublika.sı, BaltU. Iıl}90, -...38-41; 
EFEND1zADE MEHMET ŞERiF, Axecb.a:ycaa ı't!' lnJ::ıUbJ, İsıanbul, 1921, s.4041; Yına K.AZEMZADEH, 
TlıeoSrrııggkForTraııscauasi.ı (J9Ii-1921}, NewYork, 1951, s.276-285: ZiyaBÜM:'.ATOV, "Aterbayea.rı 
Parla~ntiııin Soıı SaatJarı", Zbornik Dolumtntov "Za Semyu Pe-çaıyami". RakU, 1992:, s.3-10; 
Z.İBRAHİMOV, 5osy.ilisc lnJ:ılabı. Utrunda Azcrbayc.ın Zll!!!lıme~~ruıin Jııtüh:u~,i. BakO., 1957, 
s.~74,-576. 

15 Mehmet Emin Rıes.ı.ıldd.c bu konuda ~tc yazı,ordu: nBalıi'da buhınan Osmaııl.ı Türllerinden 
bir kısım nıe3ul :zevat ağzından iş'ar olunuyordu ki, "Gelen Kızıl Ord\l l(.uınaı:ıdam Neaıti Bey nııınunda 
bir T<irk'ı:ür, Bu ordunun kıtaao. ıneyawnda Tutk üxta-i harbinden mıitcşelkil alaylar var, bir.;ok kıtaat 
dahi Volga boyu Tfırklerinden ibarctıir. Bu ordu hayat-meıwn mübareze.si içinde bulunan Anadolu'nun 
muaW!ııedııc k.oşuyo.. 'Bu k.ıNvetc bqı ııOSterüeeel. mulcavemet Tö.rkiye'niu balamnı engel edecek bir 
\'akıa olabilirki, büyiil:. Türklük ve islimi.ık r.ıokta-i nazarıudan bir hıyanettir." (RESUL.ZADE MEHMET 
EMİN, Azc=rb.aJ'Cllll Cıımlıuri~ti, s.109.) Halil P:ıp'cb ha.tıralannda ş:unLm bydediyor: 

•mrpn Komünist T.eı;ltilin lidcrlmJJ.den l::.kanıbl'rp Binba;..ı Baha Sait bana geldi ve mahrem 
olarak göröım,ek. ist,ediğini bildirdi. Kendi:siodeıı çıekinnıcden konuşmasını iskd.im, bir giriıe lüzum 
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Müslüman-Türk ahalisi arasında halkı bu inkılaba yakınlaşurmak için yapılan ça· 
lışmalara da kanlmıı]ardır_ 

Bolşevik Ruslar tarafından aldatıldıklarını sonradan anlayacak olan bu fırka 
demanları, 1ı;; 30 Mayı.s 1920'de "Türk.iye Komünist (Bolşevikleri} Tarafından 
Azerbaycan Halkına" başlığıyla bir beyanname yayınlayarak Azerbaycan lıalkını 
Bolşevikleı-le yakınlaşmaya davet etmişlerdir. 3 Mayıs 1920'de, Bakiı.'da çıkan 
Kommunist Gazetesi'nde de yayınlanan bu beyanname aşağıdadır:17 

'Türkiye Komünist (Bolşevikleri) Tarafından Azerbaycan Halkına. 

Yoldaşlar! 

Biliyorsunuz ki, Antant Devleıleri eski zamanlardan beıi Türk ve Şark aleminin 
en insafsız düşmanıdır. Çünkü Antant siyasetinin başında bulunanlar Türk ve 
Müslümanları insanlık ve medeniyette ve her tiirlü hukukta kendinden aş.ağı rut
maya çalışmış ve hatta bugün Türk, Müslüımınlar ve Şark ilemini yüzlerce yıl evvel 
kanlı pençesine almış ve kanını emerek büyümüş ve kuvvetlenmiştir. Şark Mille deri 
ise buna kaqı maddi ve manevi varlığım korumak için her zaman ve her yerde yi-

görmeden ıı,unl.an söyledi: "Pa$am. Şimali Kafkasya'da toplanan Kızıl Ordu. bit dtia,ınaı:ı gibi değil. bir 
doı:ıt c;ı.larııl:. Azerbayca.n'a gelecektir. Bunun da en büyük delili şudur ki, siz, şahsen Şimali luıfbsya.'ya 
geçerxniz, bu ördunun kumarı dut size «:Ydi edilecektir, bu en yüksek m.eruzin aldığı karar- .:Umle&in
dendir." {Halil Paşa, Bitmeyen Savaş, s. 3"20.) 

BakU'yı,ı geldiğinde Tü:r-k Kömiiniat FırWı'nı dağıtacak c;ı.lan Mustafa Suphi dahi, bu fı.rbn1n 
Azerbaycan'ın llolşevik.leştirilllH'fflldefaal rol oynadığını bdiraııek.ıl!diı:. (.Azıerb. Cum. SP1.HA, F.l,Op. 
1, D. '98, L. ll~ Yeni Dıiny.ı, 28Haziran 1920.) 

Esaretttn mem1ekete dönerken Bakü'daki olaylara ~bit olan Mülazım Refet, Kazım Karabekir 
Paşa'y.ı. verdiği raporda, şunlan byd-etmelı:.tedir: "Azerbaycan ahalisinin Tfırkiye'ye, Türklere ihtiramı 
pek bü.yfiktür. Bütün enzarlan Anadolu'ya, Millet Meclisi'nedir. Hatta Bolşevil:lerin bu bdar suhulede 
\re biJa.kayd u ş.art Aze-rbayca.n'a girmelerine bu hissi.yann pet. büyük dahli olmuıtur. Halil Paşa'nı.n 
Azerbaycan hududuna yaklaşan Bolşevikleri iltizam eylediğini gören halk, Dolş,eviklere hudutlarını aç
ıwştır. (AT.ASE, A. 1/42'82, Kl. 586, D. 114/34, F. 90-1) Aynca bu konuda ba.kı.nız. (MEHMET-ZADE 
MİRZA-BALA. Milli Azerbaycan 1-breketi, İuanbul, 1938, s. 182-202.) 

16 Türldye'ye yardım sağbmat. gayesiyle Bo-~erl-e i;birliğine giren bu şahıslar, g~ktt-n de 
Bolşctlk. Ruslar tarafından :aldanlarak kullarulmıiJ:ardır. Onlara Kızıl Ordu'nun Azerbaycan üzerinde-o 
Aııadolu'n"n imdadına .kop.cağın~. Azerbaycan'ın i.s.tikliline müdabat,e edilmeyeceği, Azerbaycan 
Ordusu'nun dağıtılmayarak, Azerbaycan ballımn keneli geleceğini hiçbir baslı olmaksızın tespit eımek 
hallına sahip oh.cağı k.,onıılarında söz verilmesine- karşın, Kızıl Ordu Bakıi'ya IJİl'Cret., yerleşmiş. ve bir 
miıddet sonra da ilk icraat olaral:.Azerbaycan ordu ve çeşitli mües.seselerinde gÖttvli olan Osnıanh Türk 
Subayları tespit edilerek, tutul:Janmıı ve bir kıı.rııı khııu e<lil..ınişıir. Azerba.ycan'ın birçok bölges.i.nde ol
duğu gibi Bakll'da da Bö1$evik Onluiiu iarafından yağmalar yapılmıt Ye- sandalye, masaya kadar 
Azc-rbaycan'm bu.tün serveti Moskova'ya taşınmaya b:aşlaııu~nr. ~ın &ıra.belli Paşa tarafından B:ak.ü'ya 
gönderilıniş ol:ı.n Ömer Lütfü, buradan Kw.m Katabekir ~'ya gönd,erdjği raporda, Rııslaruı, çoğusu 
milliyetçi olmak ılıere Azcrbaycan'd.:a onbeşbin İsl.aıw idam etıirdiğini, tutukfamaların halen dcı,ıam ..:e
mekte olduğunu, Aurbaycan'da bulunan Tiirltlerden iti subay ve üç neferin de idam edildiğini. halen 
Ruiilann At.erbayc-an'dan b~olt eşya ıa.ş.ıdıklanru w taşımay.ı. devam ıeuil:l.erini, e\'lerdeJti sandalyelere 
,'llınnc.ıya kadar Moskova'y.t na)llettiklerini ve Azerba}'(an Halkının Rusların idaresinden memnun .ol
madJklann:ı belirtmektedir. (ATESE.A 1/428.3. Kl 614, D. 203/108, F. 15-2.) 

11 Kommunist (Bak.Ü.), 3 Mayıs 1920. 



TÜl(R.M: KOMÜNİST F1RKASI VE MUSTAFA SUPHI 83 

ğitçe çarpışmaktan geri kalmamış ve insanlığı acık.landıran muvazenesizlikleri. hak. 
yoluna düzeltecek büyük tedbirler ppmışnr. Demek ki bizim dünkü ve bugünkü 
dav.alanınız hayat ve namusumuzla beraber bütün insanlığı kurtarmak ihtiyaç ve 
vazifesinden doğmuş.tur. Bu tarihin inkar edemeyeceği bir hakikattir. 

"Bir de bugüne bakalım; İstanbul, izmir, Zengezur, Nahçivan, Karabağ, Adana, 
Mısır. Irak, Maraş. Türk ve Arap mazlumlanmn feryadı hala kulaklanınu:dadır. 
Antanta'nın bir şiarı var: Özünün yapamadığını bir takım küçük ve masum millet
lerin zihnini ve iradesini türlü desiselerle çalarak yaptırmaktır. Hiç yoktan suni ve 
kirli sebepler yarauu-ak onları birbirine düşürüp boğuşrunır ve ortadaki lokmayı 
neticede kendisi yutar. 

"Bu İngilizlerin ve bütün emperyalistlerin ananevi siyaseti.eridir. Bu devletler 
Şarkın ve bilhassa Müslüman ve Türk'ün hala dahi geçmişinden daha azgın ve ku
durmuş hasm-ı calidir, hasm-ı şeref ve namusudur. Bunu da pek.fili bilirsiniz. Şark 
alemine emperyaliwı şeklinde gelen bu guldur tahakkümünün re;;ılıiyonu yine bi· 
lirsiniz ki. komünizmi doğurdu. Haklı ve kuvvetli olan bu yeni fikrin hedefi tahak
kümü yıkmak olduğuna göre, biz Türk ve Müslümanlarda aynı felakette Rus inkı-
1apçı1anyla biriz. Demek ki, komünistler bizim müttdiltlerlmizdir. 

"Daha uzun OOylemeye lüzum görmediğimiz bu zulm önünde .Azerbaycan siya
seti, ne alınalı idi? İngiliz parmağımn İFctiylc yürümek değil, şüphesiz ki varlığı 
için çarpııınak olmalı idi. Hayıf ki, İngilizci siyaular yalnız Azerbaycan'ın değil. bü
tün Türk w: Şark ileminin zararına olu-ak yafancı jştiklal perde.si dalında 
Azcrbaycan'ı Antama'ya esir bir hizmeckar haline getirdiler. Bu siyasetin neticesi ne 
olacaktı? 

"Memleket için felaket ve büyük siyasetçileri için iflas ve sukut . .! 

''Siyasiler düze dursunlar, Fakat biz Türkiye Koınünistleri boş ve sonu müdhiş 
bir uçuruma yuvarlanmakta olan ma:mm öz kardeşlerinin acıklı haline seyirci ka
lamazdık. 

"Binaenaleyh, biz Türkiye Komünistleıi selameti Azerbaycan'ın en faaliyetli ha
la.ska.Tlan olan Azerbaycan Türk Komünist Yoldaş\anınızla el ele verip daha sıkı ça
lışmakta gördük. Fırkamız şu maksatlara doğru yürüdü. 

1- İnkılip Ordusu'nun Azeri toprağına gı1çle değil, dostlultla gitmesi. 

2- Yanlış götürülmekte olan Azcrbayc:an siyasetinin umum şark siyasetinin tabi 
ve makul istikam.etine verihnesi. 

3.- Azcri'nin ızurabını daima duymuş. olan Türkiye inkıl:ipçılarının Rusya ve 
Azerbaycan inkılipçılanyla muv.ı.sala ve tesanüdü. 

''Hamdotsun ki, ilk ik.i maksada erişildi. Üçüncüsünün de husulü için çalış
makta devam edeceğiz. Ve bu hususta en ziyade Azerbaycan Hrukı'nın kabiliyet ve 
kifayetine güvenmekteyiz. 
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"Arkadaşlar! Biz Türk komünistleri Azerbaycan İnkıliib~'na iştirak ettik. Bu 
nurlu inkı13.bın larih huzurundaki kıymet ve ehemmiyetinin derecesini biliriz. 
Bütün harekederimiı.i bu bilgiye göre tanzim etmekteyiz. 

"Kardaşlar! Hatırınızdadır ki, İngiliz siyaseıçileri ve hempalan daha dün Rusya 
Şura Cumhuriyeti'nin Azerbaycan istildfilini tanımayacaklarını propaganda ederek, 
birçok .safdilleri kandırmaya çalışıyorlardı. Bu propagandayı yapanlar "halkın mu
kadderatını yine o halkın ihtiyarına bırakan" komünizm akidesini anlamıyanlaıdır. 
Bu hakikat bugün sabit olmuş ve Rusya .ŞU.rıilar Cumhuriyeti istiklalimizi tanımışur. 
Ve bundan böyle de Azerbaycan Şura İçtimai Cumhuriyeti müstakil kalacaknr. 

"Halkın bundan şüpheye düşmesine mahal yoktur. Şu kadarki Sovyet 
Cumhuriyeti. halk idaresi olduğuna gOre, bunu halkın sahiplenmesi ve komünist 
partiyasına derin bir samimiyet ve dört el ile sarılması ve komünist fırkasına res
men girerek içinde çalışması ve bütün ihtiyarau bu suretle zahmetkeş ve kentli 
halkııı öz elinde bulundurması lazımdır. Yoksa halk kendi hakkı olan bu işe seyirci 
ve yabancı kalır da, memleketi korumayı deruhte eden halmıkarlan yalnızlık ve az
lıkta bırakırsa, ak:rül inkılii.pçı ve istemediğiniz müfsidler sizin yerinizi rutup ekse
ri~t ve kuvvet caparak sizi kirda b1rakmak.r.an ve ihtiyaraa bile öz kirli elleriyle alıp 
hukukunuzu çiğnemekten ve yüzlerce yıl mücadelelerle elde edilen bu saadetli 
nim.eti elinizden çalmaktan çekinmediler. 

"Binaenaleyh Yoldaşlar, Arkadaşlar! İnkıl.ibın hakikatine ve tefrike iman edi
niz! İnkılibı benimseyiniz! Öz varlığınız olan İçtimai Şura Cumhuriyetinize sadık 
kalınız! Bed. adamlann ve desais-i tehlikelerin propagandalarına kulak vermeyiniz! 
Biz sizin aklınızı bu hususlarda dalına ışıklandıracağız. Beyannamelerle, konferans
larla, yığıncaltlarla sizi düşündtlrnıeğe çalışacağız.l Başa düşmek (arılamak) isteue· 
niz her y.ığıncağa koşmallsınız. Eğer şüpheniz ve endişeniz var ise orada sorarsınız. 
Küçe kahvelerinde. eğlence yerlerinde danışmakla hakikatı tapmazsınız. 

Biliyorsunuz ki, iki sene evvelki Mart felaketiniz işi başa düşmemenizden ve sizi 
kemal-i .samimiyetle başa düşürecek başçılannız olmadığından ve onların da pek 
azlıkta kalıp sözlerini size işitüremediklerinden ileri gelmiştir. 

"Ark.adaşlar! Bu fikrin ve bu türlü ceıyanın başa düşülmesi (anlaşılması) özünü 
idare haklumn hakiki halk kuvvetini teşlil eden faale ve kentli (köylü) çalışkan ve 
dinç insanların eline tamamıyla geçmesi için az bir müddet kafidir. Bir kaç günü
nüzü ve bir kaç saatinizi bu işe feda etmekten katiyyen çekinmeyiniz. 

"Bir daha söylüyoruz; En balaca yığıncak işaretine yediden yeonişe kadar ko
şunuz! Dinleyiniz! düşününüz! Hal.is bundadır. Bu yolda kardeş birliğiyle yürüyü~ 
nüzl Unuonayınız ki, yalanlara ve yalancılara kapılmak pek tehlikeli olacaktır. 

"Y~n Müstakil Azerbaycan Şllri İçtimai Cumhuriyeti! 
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"Yaşasın şarkın ve bütün insanlığın kurtulması için kan döken Kızıl Ordular Ve 

Şüriilar Cumhuriyeti! Yaşasın Anadolu Kızıl Türk Ordulanl 

30 Nisan l 920 
Türk Komünist Fırkas1" 

B- MUSTAFA SUPHİ'NİN BAKÜ'YA GELİŞİ VE TÜRK KOMÜNİST 
FIRKASl'NIN SONU 

Taşkent'te teşkil:irlanma çalışmalarını sürdüren Mustafa Suphi. Azerbaycan'da 
Sovyet hakimiyetinin kwulmaıı üzerine. çalışm;ılannı Türkiye'ye daha yakın bir 
bölgede yürütmek amacıyla," 6 Mayıs 1920'de Taşkent'ıen ayrılarak, 27 Mayıs 
1920'de Bakıi'ya geldi." Mustafa Suphi, 12 Haziran 1920'de Merkezi Büro'ya yaz
dığı bir raporda, "Türlciye'de tezlikle şUrilar hükümeti vO.cuda getirmek emeliyle 
BakU'ya gelindiğini" belirtirken,2'0 Türkiye Komünist Teşkihitlannın Birinci 
Kongresi'ne sunduğu layihada, Bak.U'ya geliıi şöyle anlatınak.tadır:ııı 

"Türkistan'da açılan teşkilitlar etrafında toplanan Türk komünisrleıinin mik
tarı kırka baliğ olarak, Bahr-i Ha:zar'ın düşmandan temizlenmesinden sonra, bu ar
kadaşlıır<lan 23'ü ile beraber Türl<lye'ye ait faaliyetin Kafl=ya'ya nalsli kararlaşarak, 
27 Mayıs 1920 tarihinde Bakı1'ya gelindi. Bakıl'ya ge1iı· gelmez teşkilitımız ilk defa 
olarak Türkiye',e yııklaşağını ve kendi kitlesi içinde çalışmak imkanına malik oldu
ğunu hi5setınişıir." 

Suphi ve ekibi, Bakü'ya gelir gelmez Azerbaycan Sovyct Hükümeti ve Komünist 
Partisi ile iliılcilere girmiş ve teşkilatlanma çalışmalanna bunların büyük desteğini 
alarak başlamışu.~ Bütün çalışmalarını Rus K.omiinbt Partisi Merkezi Komitesi'nin 
emir ve yönlendirmesi ile yapan Mustafa Suphi,,s önceki konuda bahsettiğimiz as
keri esir ve bazı İttihatçılar tarafından Bakü'da kurulan Tiirkiye Komünist Fırkası 
ile de münasebete girişmiştir.24 Hatta Suphi'nin bu fırkanın neşir organı olan Yeni 
Yol adlı gazetede yazıları dahi çıkmışnr.:ıs 

Ancak Mustafa Suphi. kısa sürede bu partinin komünistlikle ilgisi 0Lmad1ğını 
görmüı ve İttihatçılan ıasfiye ederek partiyi ele geçirip. Bak.U'da yeniden yapılandı
racağı reılcilibna katmıştır. 

ıs Yeni Dün,a. 2'8 Haziran 1920. 
19 Nerb.Cum.SP1FM, F.l, Op.1, D.98, L.l l. 
20 ıkerb.Cum.SPİHA, F.1,0p.l, D.98, Ll1. 
:ıı TKF'mD. Birinci Kozwresl, s.26. 
22 Azerb.Cum.SPJHA. F.l. Op. 1. D.98. L.l l; Ye.ai Dünya. 28 Haziran 1920. 
~ Muş,ı:a(a Suph.i, 27 Haziran 1920"de AKP Merkezi. K.omitcsi'ne Tetkilit c:;abşm.ı.lan ile ilgili ol.aralı:. 

sunduğu raporda. "RKPMK. \'C RSFSR yetkili orga.nJan TK.T Merkezi Bürosıı'na, Türkiye İnkılap pro
let.ıryaııma merb-zi org.;ı.w ı;ı:ibi, taUIQatlar verdiler ve onu koordine ettiler" demel:.redir. 
(Azet'b.Cı.un.SPİ.fM. F.l, Op.l. D.98. L.6-7.) 

2.1 A:ıttb.Cum.SPiHA. F.1, Op.l, D.98, 1...1 l; Yeni Dün,a, 28 Haziran 1920. 
25 Yeni Yol, 7 Haziran 1920. 
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Yiıkanda belirtilen 12 Haziran 1920 tarihli Mustafa Suphi tarafından Merkezi 
Büro'ya sunulan raporda. bu konuda şöyle yazılmaktadır: 26 

MAzerbaycan İnkılabı'na bilfiil işüraki)e ink.ıliptan sonra Bakı1'da teşkil edil
mek istenilen Türkiye Komünist Fırkası'yla münasebata girişilmiş ve umumiyetle 
faaliyetleri tcdltik ve teftiş edilmiştir. Neticede Bakô'da teŞek.kül eden bu fırka aza
larının ekseriyetle fırka, usı.il ve nizaınatına pek muvafık olmadığı görülmüş, daha 
doğrusu esasen fırkanın daha teşekkül etmediği anlaş.ılmışuı-. Binaenaleyh 
"Kafk.asya Kraykom"u tarafından e!'.la.sl beş aza, Hey'et~i Seferiye'nin iki üç defa vaki 
olan içtimai neticesinde fırkaya hakiki aza olarak tanıyıp, Qnlarta beraber teşrik-i 
mesaiye karar verilerek Bak.U Türkiye İştirakiy(in Fırkası yeniden teşekkül etmiştir." 

28 Haziran 1920 tarihli Yeni Dünya Gazetesi'nde de şöyle deniliyordu:27 

HTürkistan Şllrilar Hükümeti'nin Merkezi olan Taşkent Şehri'nde teşekkül 
eden Komünist Hey'eti Seferiyesi inkılftbın Türkiye hudutlanna yakınlaşması üze
rine fa:;ı.liyetini tesvi' etmek üzere T:;ı.şlent'ten BakU'ya geldi. İşe başladı. 
Azerbaycan Şiıralar Hükümeti Fırka Merkezleri ile münasebete girdi. Bunlar ara
sında Türkiye Komünist Şubesi de vard~. Hey'et-i Seferiye Azerbaycan İnkıtabı'na 
bilfiil iştirak etmiş olan bu şubenin ceş.kilidarını tetkik etmiş ve bunun müttehaz~ı 
usule muvafık olmadığmı görmö.ştür. Faaliyete gerıni verip. Türkiye dahilinde 
ŞUrilar Hükümeti tesisi yolunu hazırlamak için mevcut teşkili.tı tensik ve tevhid 
ederek "Bakiı Türkiye İştiraki}'Un Komitesi" adıyla faaliyet merkezi kuruldu." 

Kısacası Mustafa Suph~. İttihatçı lan tasfiye ederek, zs. Bakii' daki teşkilitı tama
men de geçirmiştir. Rus Komünist Partisi ve Azerbaycan Komünist Parti ve 
Hükümeti'nin desteği ve direktifleri doğrultusunda hareket ettiği için, bu tasfiye iş
leminde zorluk çekmemiştir. Aynca Halil Paşa ve Dr.Fuat (Sabit) gibi bu fırkanın 
önde gelen şahsiyetlerinin Bakô'dan Moskova'ya gitmiş olmaları da,29 Fırkanın ko
laylıkla Mu:stafa Suphi'nin eline geçme.sine yardımcı olmuşn.ır. 

26 Azerb-,Cu.m.SPiHA. F.1. Op.l, D.98, L.1 l. 
21 Yeni Oüoy.ı. 28 H:a:ziran 1920. 
28 Mustafa Sup.hi'nin bu r.ısfiye .iş1eıninde çok itinalı davranmadığı anlaşılmaktadır. Zira İttihatÇl· 

lanfan Küı;Uk Talal, 8 Eyhü 1920'de Cemal Pa~'ya y.ı:zdığı md..tupı:a. bu lonur,a. da değinmekte ve kn
disinin tam manasıyla teşkilittan tecri, edilmediğiııi. ,-e teşkilion ıoelifve tercüme Jubesini yônıe-tmelte 
okluğunu şu şekilde belirmıektedir: 

",Jltkdiptan e\'\'t"I k<ttnürristlerle tqrik-i meaiye brar \IC'nnİş \'C ~ edilen sebi)'Onda bir mevki 
alıruşom. Moskova'da bunu size Halil Paşa ~nlatmıi5tır. Fakaı bir miıddıe-t sonra sebepsiz pirelenenlerin 
,·e bilhassa bizim bazı allı bozuk komO.nist ta$J.ağ• Hırt. Yoldaşlann eialbndan teŞ\'ikabyla biraz knara 
çelıilmek mecburiyeti haMl oldu. Mamafih TW"kiye tepillıtı.nın tclihe tcrciıme şubesini idare ediyorum. 
Bence lazım gde.n lilapbn meydana gedrdim. Mustafa Suphi ile kısmen (!$ki aşinalık. ~men bazı yol
d.ışların ban;ıı hürmet Ye himadı ,öyle böyle faaüy,rn,e bulunmak iwUwnı -veriror." (Hüseyin Caahit 
YALÇlN. "T:ınh.i Mektuplar", Tanir.ı,22 Şubat 1945, Tefrika 135.~ 

29 Halil Paşa ~ Dr.Fuat Sabit, .Azerb:aycan'd:ı So\'}'et bakiıııiyeıinin hırulIW1SJndan bir müddet 
oow-a BaM'dan aynlara~ Mookova'ya giuı:ıişlerdir. Siileynıan Nuri, .9 Haziran I920'de, Su:,a'dan KizLm 
Karabek.ir P.aşa'y.ı gônderdiği mektupta "Erzurum'dan (Kazım Kar.ıbelli Paşa'dan) Yusuf Ziya vasıtasıyla 
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Mustafa Suphi, İıtihatçılan parıiden tasfi~ etmeden önce, bu partide bulunan 
gençleri kazanmaya ç~nnş ve bu işte de hayli başarılı olmuştur. Suphi, Türkiye 
Komünist Teşkili.darının Birinci Kongres.i'ne sunduğu löyihasında bu durumu 
şöyle anlaanakıadır:" 

"Bakıi'da evvelden teşkiline teşebbüs olunan Türk komit.e veya fır-kası lağv ve 
yeni esaslarda tesis olundu. Bu hususta biraz tevakkufa ihtiyaç var. Bir müddetten 
beri Anadolu kıyam hareketini inkılapçı Rusya ile birleştirmek Azerbaycan şı1ra1ar 
Hükümf:ti'ni tesis etmek maksadıyla Kafkas Ülkesi Bolşevik Komite.si ile beraber 
çalışan arkadaşlar evvela bir Türk Komünist Gruppası son vakitlerde ise Türk 
Komünist Fırkası vucuda getireı-ek, merket komitelerini intihap etınişler ve buraya 
İttihat ve Terakki Hükümed ve haıp zamanında büyük roller oynamış bazJ kimseler 
idhal edilmişti. 

"Yakın mazileri memleketin son harp felaketleriyle alakadar olan bu zatlarla 
amele ve rençber fırkasını, tesis ve temsil gayr-i tabi idi. Onun için bu teşkilitın il
gasında tereddüt olunmayarak.. eskiden beri Azerbaycan Komünistleriyle beraber 
çaJışmış olan bazı Komünist arkadaşların Rusya ve Türkistan'dan gelenlere ilave
siyle vücuda gelen gruppa Bak.ii teşkilıirına esas olarak kabul edilip ve bu gruptan 
Türkiye Teşkilitının BakU şubesi vücuda getirildi ve bu şube Bakı.i Komitesi'ne il
hak olundu." 

Kongre'de Mustafa Suphi'nin bu sözlerine karşı Yoldaş Yakup şu çıkışı yapmış
tır:3ı 

"Suphi Yoldaş dediler ki, Türkiye Teşkilatı Merkezi'nin Bakü'ya nakledildiği 
zaman da Bakô.'dalti gruppa arasında Komünist olmayacak bir takım adamlarda 
bulunduğundan tasfiye ve ıslah edilmiştir. Evet arkad~lar bunlar bilerek, maahizi 
teşkilatın boşluklarını doldurmak maksadıyla alınmıştı. Başka hiçbir fikre mü.stenid 
değildi. Fakat o grup hiçbir tehditten yılmayarak azimle çalışmıştı. Bu tavzih edil
sin." 

Yakup'un bu konuşması üzerine Mustafa Suphi Kongre'de tekrar söz alarak, 
bir yanlış anlama olduğunu beliruniş ve "&iı bu grubun mühim roller oynadığını 
biliyor ve her zaman takdir ediyonız. Fakat teşkilitımız Türkistan'dao buraya gel
diği zaman grup içerisindeki vaktiyle cihangirlik siyasetine hadim olmuş şahıslan 
tasfiyeye lüzwn gönnüştü. Mamafih içtimai inkılap yolunda fedakarlık gösteren ve 
eskiden beri başka sıfatla meşhur olmayan Yakup, Süleyman Nuri, Hilmi Yoldaşları 
bizim safa aldık" demiştir.~2 

gelen ıneka.ı.p üzerine Mosltoft'y.t gionek. .lazım geldi. Ve Doktor Fua(ı Mosltmıı'yıı gönderdik" demek• 
t<du.(ATASI: A.1/4282, Kl.586, D.114/34, F.87-2.) 

'° TKFıua Bmaci Kongresi, ıı..26-2'7. 
:3l TKF'run BirindRongn:sJ',s.36-!17. 
3! TKF,run BiruJd Koııgrai, s.37. 
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Yukarıdaki konuşmadan da açıkça .anlaşılacağı gibi. Suphi'den önce BakU'da 
kurulan TKF içerisinde ayıklama yapılmış. Yakup, Süleyman Nuri. Salih Zeki, Hilmi 
gibi komünistler Türkiye Komünist Teş.k.iliu'n;ı alınırken, İttihatç1 olarak bilinen 
bir kısım. kişiler tasfiye edilerek, bu partiye de son verilmiştir. İşte Bakô:'da 
İttihatçılar ile Mustafa Suphi grubu arasında ilk düşmanlıklar bu z.aınanda başla
mıştır. 

C- TÜRKİYE KOMÜNİST TEŞKİlATI'NIN BAKÜ'DA YENİDEN YAPILAN· 

MAS! 

27 Mayıs 1920'de, Taşkent'ten Bakü'ya gelen Mustafa Suphi ve arkadaşlan,a., 
Azerbaycan Sovyeı Hükümeti ve AKPMK ile sıkı iliıkiyc girerek, İttihatçı TKF'yı ar· 
tadan kaldırıp Türk.iye Komünist Teşkilan'nı Bak.ô'da yeniden yapılan-d.ırnuşlardır. 
Haziran ayı içerisinde Bakll'da TKT Merkezi Bürosu ve TKT Bakü Komite.si teşkil 
edilmiştir.l4 

Moskova'da başlayarak. iki yıldan beri sürekli devam eden teşkil.an kurma ve 
geliııirme çabalan Bakü'da senıeresini vernıiş, 1-2 ay içeri,inde iki yılda yapılandan 
daha geniş ve etkili bir teşkilat meydana getirilmiştir. Runun sebeplerini şu şekilde 
açıklayabiliriz: 

Baştan beri Ru:ı. Komünist Partisi Merkezi Komitesi'nin emri ve yönlendiril
mesi ile çalışmalarını sürdüren Mustafa Suphi ve arkadaşlarına Azerbaycan'da 
AKPMK ve Azerbaycan Sovyet Hükümeti her türlü maddi ve ımmevi desteği ver
miş.tir. :JS 

Ancak TKT'nın gelişme$lllde en önemli faktör Azerbaycan'da biriken "Türk 
ask~ıi esirleri" olmuşmr. Şöy!eki Bolşevik İhtilali ve Brest-Lltowıık Antlaşması'ndan 
sonra serbest bırakılan Türk askeri esirleri Türkiye'ye dönmeye başlamışlardı ve 
Türk.iye'ye dönmek i,çin normal yol Kafkasya idi. Fakat Mondros Mütarekesi'nden 
sonra Ennenistan ve Gürcistan'daki karışıklıklar Kafkasya'dan Tiırlciye'ye geçişleri 
çok güçleştlnniııir. işte bu dönemde haun sayılır bir kalabalığın Azerbaycan ve 
Gürcisran'da biriktiği bilinmektedir. Çok zor şartlar alunda bulunan bu Türk as
keri esirlerinin büyük bir kısmını Mustafa Suph.i'nin teŞkilita kazandırması pek zor 
olmamışur. 

Aynca iki yıldan beri Moskova, Kırım, Ode:sa ve Taşkent'te yaptığı teşk.ilit

lanma çalışmalannın Mustafa Suphi'ye kazandırdığı tecrübeleri de dikkate alırsak, 

çok müsait BakU ortamında TKT'nı genişletip etkili bir teşkilat haline getirmekte 
fazla güçlük çekilmemiııir. 



TÜRKİYE KOMÜNİST FIRKASI VE MUSTAFA SUPHİ 89 

Yulanda belirtilen sebeplerden dolayı Bakll'da TKT'nın gelişmesi için çok 
müsait bir ortam vardı. Mustafa Suphi "Bakü'ya gelir gelrnez teşkil3.tımız ilk defa 
olarak Türkiye'ye yaklaştığını ve kendi kitlesi içinde çalışmak imkanına malik oldu
ğunu hissetmiştir" diyerek bunun önemini dile getinniştir.56 

Yeniden yapılanma çalışmaları etrafında BakU'da TKT Merkezi Bürosu ve TKT 
Bakll Komitesi vücuda getirilmiştir. Teş.kilinn asıl yetkili ana organı Merkezi 
Büro'dur. Bakü Komitesi M-erkezi Büro'ya bağlı olarak kurulmuş.rur.37 TKT Bakü 
Komitesi hakkında ;ıynntıh bilgi bulunabildiği halde, Merkezi Büro hakkında ma
lumat çok azdır. Gerek Merkezi Büro 'nun ve gerekse Bakll Komitesi'nin başkanı da 
Mustafa Suphi'dir.38 Azerbaycan ve Rus Komünist Partileri Merkezi Komitelerine, 
TKT Merkezi Bürosu tarafırtdan yazılan raporların altındaki imzalardan anlaşıldı
ğına göre, Merkezi Büro'nun Sekreteri önce Efendiyev39 sonraları ise A Yunsi'dir.40 

Ağustos ayı içeruinde yazılan yazılarda ise sekreter olarak Lütfü imzası vardır.41 

Merkezi Büro, kaç kişiden oluşmakta ve bunların kimler olduğu hakkında eli
mizde belge olmamasına karşın, Bakfı Komitesi'ni oluşturanların Merkezi 
Büro'nun üyeleri arasında bulunması büyük ihtimaldir. Aynca 19 Temmuz 1920'de 
TBMM Başkanlığı'na ileti.len Süleyman Sami tarafından getirilmiş, Mustafa 
Suphi'nin mekrubunda, Süleyman Sami, İsmail Hakkı, Mehmet Emin, Salih Zeki, 
Yüzbaşı Nedim Agah ve ıüzb;ışı Yakub'un Merkezi Büro üyesi olar.ık isimleri geç
mektedir.-12 

1. TKT Bakli Komitesi 

Türkiye Komünist Teş.kilau Bakıl Komitesi, Türkiye Komünist Teşkil.itı 
Merkezi Bürosu'na tabi olarak. Bak(i, Dağısran ve bütün Azerbaycan dahilinde 
bulunan Türkiyeliler arasında faaliyette bulunmak için kurulmuştur:13 AKP 
Merkezi Komitesi'ne TKT Merkezi Bürosu'nun yazdığı 27 Haziran 1920 tarihli 
raporda. BakU Komitesi'nin Türk işçi ve köylü teşkilatlan arasında en itibarlı 
teş.kilat olduğu belirdlmektedir.44 TKT Bakıl Komitesi ş.u şubelerden meydana 
gelmiştir.-ll> 

36 TK.Fnın Biciud Kon~, ,.26. 
!1'1 Yeni Dünya. 28 Haziran 1920; &crb.Q.ım.SP}HA, F .l, Op. 1. D.98. L5. 
: .luerb.Cı.ım.SP~HA, F.1, Op.l, D.98, L..ö;Azerb.Cum.SPlffA. F.l, Op.l, D.98, 1..12. 

Aıe.rb.Cllm.SPIHA, F.l. Op.l. D.98. L.8. 
40 Azerb.Cum.SP/HA, F.l,Op.l,D.98,L.12. 
~1 Azcrb.Cum.SPİHA. F.l, Op.l. D.98, L.28, 
42 Ruub Nuri iLERi, Atatürl veo Komünizm, İsrn.ol;ı,µl, 197,0, s.147; TEVETOGLU, Türkiye'de 

~t ,e Komünist F.a:ıliyetJer, s.222 . 
.ıs Azcrb.Cum.SPiHA. F.l. Op.l. D.98, L.5; YeW DU.np, 28: Ha.zir.ı.n 1920, 
+ı. Aze-rb.Cu.m.SPİHA, F.l, Op. l, D.98, L.9 • 
.ıs Azerb.Cum.SPiHA. F.1, Op.l. D.98. L.3; Yl!ll.İ füiny.a, 28 Ha.zir.ı.n 1920. 



90 TÜRKİYE KOMÜNİST FIRKASI VE MUSTAFASUPHi 

1- Askeri Şube 

2- Teıkila~ Tebligat ve İstihbarat Şubesi,. 

3- Kitabet ve Maliye Şubesi 

4- Kayıt ve Tevzi Şubesi 

5- Matbuat Şubesi 

Bakiı Komite5i'nin İdare Heyeti ise şu kişilerden oluşmak.tadır:"-7 

Reis: 

Muavin: 

MesulK.arip: 

A,j, 

A,j, 

Mustafa. Suphi 

Mehmet Emin 

Nazmi 

Abid Alim 

Salih Zeki 

Sak'U. Komitesini oluşturan bu beş kişiden her biri, komitenin biı- veya ilci şube-
sine müdürlükle görevlendirilmiş.tir:48 

Askeri Şube Müdürü: Abid Alim 

Teşkilat,. Tebligat ve İstihbarat Şubeleri Müdüni: Mehmet Emin 

Teşkilit ve Tebligat Şubesine bağlı olan Maarif ve Medeniyet Kısmı Müdürü: 

Abdurrahman Mesud 

Kitabet ve Maliye Şubeleri Müdüıii: Nazmi 

Kayıt ve Tev.zi Şubeleri Müdürü: Salih Zeki 

2. Bakü'da TKT'nın Aldığı İlk önemli Kararlar 

Türldye'de en kışa :süı-e içerisinde Sovyet Hükümeti kurmak amacıyla 

Bakfı'daki tcşk.ilitlanma çalışmalarına hız veren TKT Merkezi Bürosu, Haziran 
1920'de önemli ban kararlar alarak, bu kararlan 25 Hazir.ın 1920'de Azerbaycan 

Komünist Partisi Merkezi Komitesi'ne bir raporla bildirmiştir. TKT Merkezi 
Bürosu tarafından alman kararların AKPMK r.arafından tasdik edilmesinin rLca 
edildiği bu rapor aşağıdadır:" 

* T,:-pilat ve Tebligat Şubesilh".: bağlı olarak bir de- Maarif ve- Medeniyet lısmı olu:ı,turnlmuşmr. 
( Yeni Dünya. 28 Hazinın 1920.) 

~7 Azerb.Cum.SPİHA, F.l, Op.l. D.91!, L.5vd . 
.ıfl Azcrb.Cuw.SPJHA, F.l. Op.l, D.98, L.5 vd. 
of9 Azerh.Cum.SPlHA. F.l,Op.l, D.911, L.8-9. 
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H Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Bürosu'na 

Rapor 

91 

25.6.1920 

"Proletar inkılibının dalgalan şimdiki zamanda anık Türkiye sm1rlarına kadar 
ulaşmıştır. Bakfı'da toplanmış bulwıan ve bizim teşkilitın en iyi gücü olan Türkiye 
Kızıl Askerlerini gecikmeksizin Türkiye'ye göndennıek zamanı gelmiştir. Olayların 
gelişme temposu ve meydana gelen vaziyet bunu r.a1ep etmektedir. Bundan dolayı 
TKT Merkezi Bürosu aşağıdaki kararlan aldı. 

"1- iyi yetişmiş tecrübeli İKİierden {elemanlardan) bir grup seçilerek, oluşru
ru.lsun. Parti içerisinden gerekli kontenjanda eleman vermek mümkün olmadığın
dan, TKT faal üyeliğine, şu anda S(:mpatizan olarak bilinenlerin atanması için parti 

haftası. tetkil ediliyor. 

"2- Halen Bakü'da bulunan Merkezi Büro'nun savaşçı gı1çleri mevcuduna, bi
ı.im Kızıl ask.ederin Kuzey Kafkasya, Povaljya, Türkistan ve Rusya'mn diğer yede,. 

rinde bulunanların da kaalması beklenmektedir. Yeterli sayıda savaşçı güç birik
mesi üzerine, onlar özel bir birim halinde teŞkilitlandınlacak ve Anadolu 'ya gön
derilecektir. 

"~ Türkiye İnkıl.iipçı Ccphesi'nden buraya gelenler ile Kızıl Ordu ve parti üye
leri arasında ve hatta Sovyet Rusya ~ Azerbaycan ile İnkılipçı Türkiye arasında sıkı 
kontak ve canlı ilişkiler kurmak için Türkiye Komünist Teşkil9.b Merkezi Bürosu'na 
bağlı olarak Askeri İnkılap Komitesi oluşturuluyor. Bu komitede Azerbaycan 
Komünist Partisi Merkeıi Koınitesi'nden seçilinij iki üye ile birlikte Süleyman Nuri. 
Abid Alimov, Cemal Önder, Mustafa Maksut ve Bagirov btılunmaktadır. 

"Bunun yanında bir hareket üssüne sahip olmak gerekmektedir. Nahçivan 
bölgesine arok isyancı kısımlar sahiptirler ve Kınl Ordu'm.ın formalaşması için 
kadrolar hazır. 

"4- Bir hafta geçmeden Askeri İnkılap Komitesi ve birinci .kademe Kızıl 
Askerler, tayin edilen yerlere gönderilecektir. 

".5- Günlük tcıkil3.t iulcri yerine getirilirken. bu arada Tfırk.iye KornOni:st 

Teık.iliclan Kongresi için gündem ve rapor hazırlanmaktadır. Kongrenin Bakıi.'da 
1 Eylül 1920 tarihinde çağrılma& dii~ünülüyor. 

'Tiırkiye'd.e şimdiki zamanda oluşan vaziyeti informasyon verilerine göre gö
zönünc alarak.., yukandak.i kararlan kabul eden TKT Merkezi Bürosu. Merkezi 
Komite'ye bu rapora önemle bak.arak, tasdik etmesini rica ediyor. 

Baııkan 

Sekreter 
Mustafa Suphi 

Efendiyev" 
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ll. TKT'nın Mali Kaynakları 

Ba.şran beri RKPMK'nin emir ve yönlendirmesi ile çalışmalarını sürdüren 
TKT'nın bütün masraf ve harcamalarının da bu merkez tarafından karşılandığı 
açıktır. Mayıs 1920'de TKT'nın Bakı'.i'ya gelip, burada yerleşmesi ile birlikte, teşkila
tın finansmanının Azerbaycan Sovyet Hiikilmed ve AKPMK tarafından karşılandığı 
anlaşılmaktadır. Bu tarihten sonra AKPMK maddi ve diğer konularda TKTnı des
teklemiştir. Azetbaycan İnkılip Komitesi Mayıs 1920'de yaptığı bir topların da,w 
Aııerbaycan'daki Türk Komünist Grupları ile ilgili konuları da ele almıJUr. İnkılap 
Komitesi, bu toplanuda aldığı kararda, ''Türk Komünist Teşltilit Gnıplannı selam
layarak. Türk işçi ve köylü gruptan da dahil olmakla, bütün dünya işçi ve köylü 
gruplarına destek olacağım vaadetmiştir." 

Mustafa Suphi, 27 Haziran 1920'de, AKPMK'ne TKT'nın tarihi gelilimi hak
kında yazdığı raporda, TKTnın mali kaynağını şöylece açıkça ifade ediyordu:51 

''Türkiye Komünist Teşkiliu RKP, AKP ve onlara bağlı organların yardım, gay
ret ve konukseverlilderinden faydalanıyor. TKT kendisine gösterilen bu destek ve 
yardım sayesinde. Türk emekçi kitleleri arasında inkılip hareketinin gelişeceğine 
ve başarılı olacağına inanıyor." 

AKPMK tarafından TKT'nın yerleşmesi için Bakii'da Sadıkov'un evi ayı-ılır

ken,52 TKT Parti Mektebi için ve te.şkilit tarafından konferarui gibi faaliyetlerde kul

lanılmak üzere Muhtarov'un ci TKT'na tahsis edilmiştlr.M 

Yeni Dünya Gazetesi'ııin çıkarılması ve 10-15 Eylül 1920 tarihlerinde toplanan 
Türkiye Komünist Teşkil.iılan Birinci Kongresi için yapılan harcamalarda AKPMK 

ve Azerbaycan Hükümeti tarafından karşılanmışnr. AKP, bu kongre için J.290.000 

Ruble ayırmışur.'" 

TKT tarafından oluşrunılan Türk Kızıl Alayı'mn ihtiyaçları ve donatımı ise, 
Azerbaycan'da bulunan 11.Kızıl Ordu tarafından sağlanmakta -idi.~ 

50 Azl!!rrnı.ycan inkılap Komitesi (AZERREVKOM)'nin Mayıs 1920'dc yapağı bu toplaanya şu kişiler 
katılmıştır: M.D. HUıeyinov, Karaycl'. Aliınov. Musabekov, Ordjeoikidze, Kiroı.r, Naneyş.\'İIİ, Mikoy.ln, 
Kuanr::ı.liani. (Azerb.Cum. EYfA. F. 410, Op. l,D, 78, L, 10.~ 

51 Aıerb.Cum.SP]HA, F. l, Op.l, D.00, L.9. 
52 Azerb.Cıım.SP1HA. F. l. Op.1, D.20, Ll4. 
53 Aztrb.Cum.SPJHA, F.l, Op.1, D.98, L.20; Y~ni Dün-ya, 19 Temmuz 1920. 
34 AKP Teşk.i.Hıt Bürosu'nun 22 Ağustos 1920'de yaptığı toplanuda bu brar almmı:,ur. 

(Azerb.CUm.SPİHA. F.I, Op.l, D.20, L.12). 
M 11.K.ızıl Ordu'nun Şuşa'd:alci fırk.aşının Siya$! Komiseri olan Türk Komünisderinden Süleyman 

Nuri, 3 HaZln'ln 1920'de. Suşa'cbın Kazım Kırııbdir Pap'y.a gönderdiği ınekttıpta, Bakıi'da Türk esirle
rinden bir ı;ılvari mufrezesini.n J:..uculmasının karar~tınldığı bildirile.rdı., bunun bütiin le,-aznruı.nmn 
il.Km! Ordu tarafından verileceği. belirtilmiş.tir. (ATASE,Al/4282, K1.5S6, D.114/34,F.8'1.} 
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AKP bu yardımları yaparken, TI{T'nın harcamalarını ve hesaplarım da teftiş 
etmeyi ihmal eunemiş.tir. 26 Ağustos l 920 tarihinde Starua, K.arayev, Viktor ve 
K.asımov'un k.anldıklan AKP Teşkilit Bürosu toplantısında. TKT'nın hesaplarının 
teftiş edilm.esi haklcında şu karar alınmı~bı':~ 

"AKPMK. Türk Bürosu'nun teftişini yapmayı zaruri saysın. TK.Tmn bütün he
sapları ve elde olan materyalleri sonraki t.etkikatlar için Kafkas Bilrosu'na verilsin.'' 

10 Eylül'de başlayan TKT Birinci Kongresi'nde de teşkilann harcamaları ele 
alınmıştır. Kongrede Mus.t.afa Suphi teşkilatın rnali işleri ile ilgiU bilgi ver-irken. ge
nel kurulca sözü kesilerek, bu konuda malümat vermesine müsaade olunm;unış ve 
bu he~plann -incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi için Ahmet Cevat, Yakup ve 
Abdurrahman'dan oluş.an bir komisyon kurulmuştur.fi' Bununla beraber Mustafa 
Suphi, teşkiliun mali açıdan geçirdiği evreler hakkında kongreye bilgi vermiş ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir:!18 

" .... Teşkiliumızın masrafı büyük biT tasarruf ve itidal ile icra edilmektedir. 
Bunun sebepleri: 

"1-Tiirkiye ile muvasalanın son zamanlara kadar pek miiş.kil olması dolayısıyla 
muntazaman para gönderilmesinin temin edilememiş olması, 

"2-Memlekeue masrafı kontrol edecek, yüksek teşkilatın henüz mevcut olma
ması cihetiyle, giden tebliğcilere asgari ınikwda para verilerek fedakarlık hisleri· 
nin inkişafına-çal1.Şılmas1. ve nihayet ihtiyat bir kısım meblağın muhaf'"azisı fikirleri 
ile izah olunabilir. Halihazırda yollar ıemin edilmiş olduğu gibi. mesut arkadaşla
rımızda İstanbul ve Anadolu'da çoğalmış olduklanndan, ciddi faaliyet nisbetinde 
kasamız varidat ve medfiliiımın sürade yükseleceğine şÜi-he yoktur. Bununla bera
ber biz.im para sarliyannda tasarruf, teftiş ve ihtiyat prensiplerini terketıneınemiı 
lazım gelir .. " 

Mustafa Suphi bu konuşmasında teşkilidanmn maddj kaynağını da şu sözleıi 
ile dile getiriyordu;59 

"Bugün biz beynelmilel inkılap muhitinde yardım almakla beraber, düşünme
liyiz ki, ınenılekette kara kuvvetlerle çarpışarak beynelmilel inkılip muhitiyle mü

nasebete girişemeyeceğimiz zam.anlarda gelebilir. Bu gibi zamanlardaki müzaya
kay.. tahaınınfil bişşiyaoııı şimdiden kazanmaya çalışmalıyız." 

56 .A:z~.Cnm,S,İHA, F.J, Op.l, D.20, L.14. 
57 IKF'run Birinci Kongresi, a.3-.5. Bu ko~yon l'KT'nin hesaplan fu.erinde yaptığı inceleme :ı,o

nucunda "Salalıiyct ruuici.ode aıfolunmlllj hiçbir ~btağa tc:s:ıdüf edilmediğini~ TkT Birinci Kongceşi 
lbşkaıwlr.Heyed'ne biry.ızı. ile bildiril.miş.tir. (TKF'ıım Bi.rinciKongresi.s.38.) 

!i6 TKFnıııBirinciKan;grcsi.s.35. 
!i9 TKFmn Blrind Kongresi, s.3.S-39. 
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1-7 Eylül 1920 Doğu Halklarının Birinci Kongresi'nde kurulan, Doğu Halkları 
Propaganda ve Hareket Sovyeti, çalışmalarına başladıktan sonra (bu sovyetin ni
zamnamesi gereği) doğudaki bütün komünist teşkilatlardan sorumlu olduğu gibi, 
bu teşkiliitlara her türlü yardınun da yalnız bu sovyet tarafından yapılabileceği ka

rat .altına alınmışa.60 Bu tarihten sonra TKF'nın {TKT Birinci Kongresi'nde TKT 
parti haline dönüştürülmüştür.) maddi ihtiyaçlarının bu sovyet tarafından karşı
laııntast gerekmektedir. Ancak bu sovyet vasıtasıyla TKF'na para verildiğine dair bir 
belge tarafımızdan bulunamamışor. 

İster TKFna, AKP Merkezi Komitesi vasıtasıyla maddi kaynak sağlansın, isterse 

Doğu Halkları Propogand.ı. ve Hareket Sovyeti tarafından, bunun RKP Merkezi 
Komir:esi'nin emir ve direktifleri doğrultusunda yapıldığı bir gerçektir. 

TKF Merkezi Heyeti, Anadolu'ya hareket etmeden önce Haziran 1920-Aralık 

1920 tarihleri arasında yapağı harcamalar konusunda AKPMK'ne verdiği hesapta, 
alo aylık bu devrede, 495.000 Ruble harcama yapuğı belirtilmiştir.61 Harcama ka

lemleri içerisinde özellikle "Gizli İşler" için yapılan harcamalar dikkati çekmekte
dir. Buna göre, 'Türkiye'deki gizli ıeşkiliinn harcırahı olarak, 400 kişiye, ayda 200 
Alun Ruble (80.000 manat) ayrılmıştır.''°' 

4. TKrnm Tqkilidanma ve Propaganda Çalıtmalan 

TKT Haziran ayı içerisinde. Bak.U'da, teşkilitını yerleştirerek) reşkilin geniş
letme çalışmalanna başlamlşUr.ı» İlk önce .Azerbaycan ve Dağıstan'da bulunan 
Türkiye vatandaşlan saptanarak, kayıra geçirilmiş ve bunlar arasında gerekli pro
pagandalar yapılarak, teşkilata kazandırma yoluna gidilmişür,., Sonra ise teşkilaı
lanına ve propaganda alanı Türkiye sınırlan içine kaydınlmaya çalışılmıştır. Daha 
sonra üzerinde durulacağı gibi, bir taraftan TBMM Hükümeti ile ilişkiler kurul
maya çalışılırken, diğer taraftan da gizlice İstanbul ve Anadolu'ya. teşkilian propa
gandacıları gönderilerek propaganda ve teşkil.itlanma işleri yapılmış.ur. TKT 
Merkezi Bürosu'nun RKPMK'ne yazdığı bir raporda. 1920 yılı yazmda Nahçivan, 
İstanbul, Trabzon, Rize, Erzurum, Beyazıt. Samsun, Sivas, Tokat, Amasya, Ankara, 
Konya, Ereğli, Zonguldak bölgelerine TKT tarafından propagandacılar gönderil
diği kaydedilmekıedir."' 

60 U:.ta,-Sory-eta j Dei.striya N.aradov Vo.scob, Bakü, 1920, s.l. 
61 Azerb.Cum.sl'İHA, F.l, Op,1, D.98, L.1-2. 
mı Aurb.Cum.SPİHA. F.l. Op.l, D.98, L.2. 
63 RKP'ne TKT Merkezi. Bür(,)$u tanmndao yazılan bir raporda~ Bakti'da teŞk.ilitlanan Merkezi 

Büro, çahşma MWnnt Olkenin mümkün olan bölgelerine kadar genişletere-k teşlillitlanma, propaganda 
\re.askeri cq.kiliı işleri yapmay.ıı. başladı" denilınekt-edir, (Aze.rb.Cu.m.SPJH4.. F.l, Op.l. 0.98, L.l ]). 

6-1 Y~ai Dün.ta, 28 Haziran 1920. 
~ Azerl,.Cum.SP1HA. F.l. Op.l, D.98, Lll. 
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TKT İstanbul'da teşkil3tlanma ve propaganda çalışmalanna çok önem vermek
teydi. Daha 1919 yılında Teşlt.ilit, Kırım ve Od-esa'da çalışmalar yaparken, 
İstanbul'a bazı elemanlarını göndermeyi başamıış ve buradaki komünistlerle irtibat 
kurrnuştu.66 Bu konuda Tür.kiye Komünist Teşkilitlarının Birinci Kongresi'nde 
konuşan Lütfü Nejdet şöyle demektedir:6' 

"Rıısya'ya surct-i mahsusa da gidip gelen yoldaşlar bizi tenvir ettiler ve Yeni 
Dünya'nın neşriyawıdan haberdar eylediler. Bundan sonra Komünizm propagan
das, tevessü eııi, grubumuz büyüdü. 1919 yazında Rusya'daki TKT, Moskova'ya ve 
oradan Kırım'a nakl-ı faaliyet etmişti. Ve bu zamanda dört yoldaş Klrım'dan 
İstanbul'a gelmişlerdi ve yanlarında İnkılaba ait eserlerle Yeni Dünya nüshalarını 
getirmişlerdi. Bu edebiyatta aynca komünizm eflc.annın intişarına hizmet ediyordu. 
Üç. ay sonra tekrar Odesa'dan İstanbul teşk.il3.rına memur birkaç yoldaş geldi. Bu 
arkadaşların iştirakiyle faaliyet ziyadeleşti, propaganda tevessü etti ve on iki kişiden 
mürekkep bir hey'et vücuda getirildi. İngilizler bu ceşkilau haber alarak arkadaşla
nmLzm biT kısnunı tevkif ettiler, bir bsmmı da hideın.a.t-ı şakkadakullanmak üzere 
Çanakkale'ye nefy ettiler. Bunun üzerine Teşkilat büyük buhran geçiriyor, gayet 
hafi ça1ışmaya mecbur oluyordu." 

Aynca bu dönemde: TKT ile: beraber çalışan Müslüman Komiseriya.u elem:an
lanndan Şerif Manatov da İstanbul'a gelmiştir. Ş.Manatov, İstanbul'da komünizm 

propagandası yapmak suçundan Frans1Zlar tarafından tutuk.lanmış, fakat 

İstanbul'daki teşkili.un yardımıyla hapisten kaçarak Eskiş,ehit'e gelıniş ve burada 

komünizm propagandası ve teşkilatlanma çalışmalarına faal olarak kaulmışor.63 

TKT, Haziran 1920'de Mithat ve Alaattln isminde iki propagandacıyı İsıanbul'a 
gönderirken,00 AKPMK isteği üzerine İstanbul'daki Fransız .askerler arasında pro
paganda yapması için Şarl Leru isminde birisini görevlendinniştir. 70 İstanbul'a 

gönderilen propagandacılardan birisi 2 Eylül l 920'de, Bakll'ya dönmüş ve 

İstanbul'daki komünistlerin çalışmaları hakkında şu bilgileri vermiştir:71 

w JWJ Natsionalnosrey {Moskov.ı.), 25 Mıııyı.ı. 1919: ŞAf,,(SlITDİNOV, 'Velikiy Ot.ay.ıbır i Tur'ISiya", 
ı.14: BAGiROV, ''TW'kiyt- Komınunist Partiy.ıııının Yaranınaıu Tarihinden", s.76; N.M. LAVROV. 
Tun:Jp. v 1918-1956 godalı, Moskova, 1957, s.9; E.F.LUDŞUVEYr, "PQŞ1.eO:~tıy.dxnMy ~üts.ionmy 
Podyem. vTunsü (Noyabı.r 1917-May 1919)", Vcstnik Moo.l.owka12 Unfrernitera, No.7. Mookcmı. 1949, 
s.47. 

~7 TKF..a.ı.n Birind Kongresi, s..88. 
68 Axe .. b.Cum.ElTA. F.28. Op.l, 0.207, L64. 
69 lXF"mıı Birinci Kongresi, .s..29. 
7o Azerb.Cum.SP1HA. F.J. Op.l. D.98, L.5. Suluın Galiyev "Ttirk. Komünistler Teşkililtı" başlığıyla 

Tı.flis'td::i Yeni Dünya G:u-eıeııi''-de çıbn makalesinde, Teş]:ilatı.n İstanbul'dalci işgal kuV\~tleri araSında 
ciddi suııette propaganda r,ıptığun belirunektedir. (Sulun GAilYEv. 'Tiirk.KomünisderTeşkilib", Yeni 
Dünya (Tiflis), U! Haman 1920.) 

71 Azeıb.CUm.SPİHA.. F.28, Op.l, D.204, L.8-9. 
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''İsranbul'da Fransız-İngiliz baskısı çok artmıştır. Komünist Parti tamamen ye
raluna girmiştir. Bundan dolayı çalışanlan teşkilatlandırmak ve halk kiıleleıiyle 
iliıkiyi kaybeunemek için Komünist Parti şu sıralarda "Tiırkiye Sosyalist Partisi" 
ismi altında onaya çıkmaktadır. İstanbul proletaryatı arasındaki çalışmalar elle tu

tulur sonuçlar vermektedir. Bulgar Komünist Partisi'yle çok sıkı ilip:..iler kuruldu. 
Halk arasında iıgalcilere karşı nefret büyüyor. Halk pahalılığın artması yüzünden 
çok muztariptir." 

Türkiye Sosyalist Fırkası.72 Sekreteri olan Mustafa Fazıl (Çun), 19 Eylül 
1920'de, Moskova'ya gitmek için gelmiş olduğu Batum'da RSFSR İnformasyon 
Bürosu'na verdiği raporda, İstanbul'da partilerine Nihat Nusret7!!ı adında birisinin 
gelerek, kendisini Mustafa Suphi'nin gönderdiğini belirtmiş, İsı.anbul'u taıumak ve 
bilgi toplamak için geldiğini söylemiştir. Nihat Nusret, parti hesabına bir ay 
İsıanbul'da kalmış ve ayrılırken kendisine Moskova'ya iletilmek üzere bir mektup 
vcrilmiıtir. Nihat Nusret, bir ay sonra tekrar İstanbul'a gelerek, mektuplarını 
Moskova'ya götürdüğünü ve oradan parti için 5 milyon ruble gönderildiğini, ancak 
bu paranın y.ırısını bir yoldaşa verdiğini, yansını ise yolda kaybettiğini belirtmiştir. 
Bununla birlikte Odesa Komiseri tarafından pardye 30 bin ruble (300 alnn) gön
derildiğine dair bir makbuzu vererek, bu parayı partiye teslim euniştir. 

Moskova'nın İst.anbul'dak.i vaziyet hakkında rapor istediğini söylemiş. ve kendisine 
3-5 sayfalık bir rapor hazırlanarak verilmiş ve bunu yanına al.arak İstanbul'dan ay
nlmışur. Bu raporda partinin Enrernasyonal'e kabul edilme.si hakkındaki isteği de 
belirtilmifti.7-4 

Mustafa Fazıl aynca İdrak Gazetesi'nin7!li çıkarılması için o zaman İstanbul'da 
bulunan Rus Hükümeti temsilcilerinin kendilerine 200 alun verdiğini de kaydet
miştir. )rı 

Görüldüğü gibi Türkiye Komünist Teşkili.b İııanbul'la ilişki kurmuş, zaman 
zaman propagandacılarla İstanbul'dak.i komünistlerin teşldlatlanmasım maddi ve 

ıı Tiirkiyc Sosyalist Fırkası, Şubat 1919'da Hwe-yin Hilmi tarafındıı.ıt İst.anbul'da kuıtılmu:ı,tur. 
Fırb'nın yayın organı İdr.ıl Gazetesidir. TSFnm reid Hüseyin Hilmi, kaôb-i umumisi ise Musı:.ı:f.ı Fazıl 
(Çuıı}dır. TSFnın proğram ~ nizamnamesi baMlarak 1919 yıhnda kitıııpı:ık olatıı.lt yayınlanını:ı,tır, 
(Türkiye- Sosyalist Fukası'nı.a Proğram 1'(! Nizamnhne-i D.alıHW, lsnıPbul, 1919.) TSF hakkında geniş 
bilgi için bakı.ruz. (TUNÇAY, Turl:iy.e'de Sol Abmlar, l, ıı.3S-4l: TEVETOGI.U, Türkiye'de Sosyali/jt l'C' 

Komünist.failir=-rJer, s.70-81; TanlZaferTIJNAYA, Turkiye'de Siy:ui PıırtiJ.er 1859-J952, İstanbul, 1952, 
s.463-467) • 

.,~ Nihat Nusre:ı, 191.S yıhnda Moskol'a'da yapılan Türk. Soi)'ali:sderi Konfenmsı"na lıatJlmış. bir 
Tiirk askeri esiridir. {n-ızi Dün-ya (Bakü), 3 Ağustos 1918). M.Fazıl (Çuıı), Nihal NuHet'in sonradan 
prm'1kaıör olduğunun anlaşıldığını belir~kıedir. (.All'.rb.Cu.m..nTA.F.28, Op.l, D.204, LJ9.) 

n Arecb.Cum.EITA. F.28, Op.l, D.204, L.18-19. 
75 İdrak Ga:zetcsi., TSF'nın lurulmasınd:ın bir buçuk. ay s.onrn Hüı.e)'in fiilmi ı.anıfından 

çı.bnl.maya b:aıia~tır. 28 N:isaıı 1919 tarihli ilk nıımroııunda TSFı:1ıın beyanmiı~s.i yer almak.tadır. 
(idrak, 28 Nisan 1336/1919.) 

76 Azerb.Cum.EITA, F.28, Op.l, D.204, L.19. 
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manevi olarak desteklemeye çalışmışur. Şunu da belirunek gerekir ki, bu ilişkilerin 
sonucu olarak, İstanbul'dan bir grup komünist TK.T'nın 10 Eylül'de açılan kongre
sine getirilmiş" ve bu kongrede Lütfü Nejdet, Ethem Nejat ve Hilmioğlu Hakkı 
İstanbul teşkilitı adına konuşma yaprnışlardıt.13 

TKT'nın en önemli hedeflerinden birisi de Nahçivan'da teşkilirlanmak idi. 
Çünkü burasını Türkiye'ye yapılacak faaliyetlerde üs o\arak. kuUanmak istiyordu.79 

Böylece hem Anado1u'ya propagandacılarım rahatça gönderebilecek ve hem de 
Anadolu Hük.ümeti ile irtibat kurabilecekti. Ancak TKTnın bu kararı aldığı gün
lerde, Azerbaycan ile Nahçivan arasında, Ermeni Taşnak Ordusu'nun engeli yü
zünden gidip gdmek çok zordu. Gerek. TKT ve gerekse Ankara Hükümeti bu yo
lun bir an önce açılmasını isti.yordu. TKT yukarıda belirttiğimiz amacına ulaşmak, 
Ankara Hükümeti'de Bolşeviklerden alınacak yardım için bunu gerekli görüyordu. 
Nitekim Anadolu Hükümeti, Ermeni engelinin kaldırılarak bu yolun açılması hu
susunda. Onbirinci Kızıl Ordu nez.dinde müracaat dahi etmiştir. Azerbaycan 
Nahçivan yolunu açm>k için Karabağ'da bulunan Onbirinci Kızıl Ordu'ya bağlı 32. 
Rus Kızıl Fır-kası harekete başlayarak, 4 Temmuz'da, Görus'a girmiştir. 80 Ayın so-

nuna kadar burada bekleyerek, halkın silahlarını ıoplamak gibi faaliyetlerle zaman 
geçiren Bolşevik kuvvetler, Ermenilerin Nahçivan istikametinde hücumlannı ar
nrması ve Anadolu Hükümeti'nin Sovyet Hükümeti ile Onbirinci Kızıl Ordu 
Kumaııdanlığı nezdinde yaptıkları girişimler sonucunda, nihayet harekete yeniden 
başlayarak 28 Temmuz 1920'de. Nahçivan'a girmiş ve buradaki Türk kuvvetleri ta
rafından çok .samimi olarak karşı.lanmışlardır.81 

Daha Nahçivan'a Bolşevik kuvvetler girmeden önce TKT Nahçivan'da teşkila
tın şubesini açmak, Bolşevik kuvvetler ile Anadolu Hükümeti kuwetleri arasında 

71 Azerb.Cum.SP/HA, F!i44, Op.2, D.14. L65-66. 
78 TKFmn Birinci Kongresi, s.87-98. 
79 Aurb.Cum.SPİHA, F.1, Op.l. D.98, L8. 
8'J ATASE, Al/4282, Kl.586, D.114/35, F.29-1; ATASE, A.l/4282, Kl.~. D.114/35, F.14. 
81 ATASE,. A.l/4282, KL586, D.Jl4/35, F.29-2; Garaı- MEDETOV, Nahçir.m'da S0t7eı 

H.wmiyeıinin Galebesi re Nahçi,'3/l MSSR'i Teşkili, BakU, 1958, s.72. 
Veysel Ünüvar, hatıralarında 28 Temmuz 1920'de, Nahçl\'3.n'a gelen BolşeYik Sü,ffl Alayı ve 

Aı:erbaycan-Nahçiv.ın yoluuuu açı.iması baki.anda ş.unları yazıyor: 
"Halil P~. Mustafa Kemal ~·ıun miilumau ile Moskova'ya gidiyor, Türkiye'~ y.ırdım temin 

ediyor. İli mil}"QQ :altı:n ve yardım işin! tanzim için lıir s.ürii k.omünistle Nabçivan'a harek~t ediyor. 
Gonıs'a geldiği ıaman )"QİUn Ermeni luvvctkr tarafıııdan milı:liğini görüyor. Rusl:.uı:b.n kuvvet istiyor. 
Bir Süvari. Tümeni(?) geliyor. yolu açmak için hare~te ooş.lı)'Qr, Halil Paşa bunları.o barcltiiıbnı bekle
meden, Rııslann isteği ile, .50 bdar süvari ile dağ yolundan Nahc;imn'a hareket ediyor. Ermenilerin r.ıT 
:ı:iyed. anladıklanıu öğreniyor, son .gün ala, yedi saat at koştunwı.k sı,ır('ti Ue Ermeııi kuvvetler.inin bu· 
lunduğu bölgtyi. gcı;ip 28 Temmuz'da Nahçİ\,1.m'a varıyor. Fakat geride gelmekte obn sıiv:ıri alayı atqe 
uğruyor, alon k.ıilçe yüklii ar.ıbabn bırakıp ta.çı.yorl.ır. Ruslar N:abçh'ao'ı Ermenilere vermeyi vadederek 
yolu a~ ile açıyorlar, cünJüı lu'ı'Vetl.eri yoktu." 

Veysel Ünüv.ır, N.ıhçivan yolunun AğımQ11, wnlanna doğru açıldığım da belirunek.tedir. {Veysel 
ÜNÜVAR, İsrit.J:il Harbi.ndeBo~~&kaAy(l920-1921f, İstmbuJ 1948,s.44.) 
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ilişki kurmak amacıyla bir heyeti Nahçivan'a gitmek üzere yola çıkarnnştır." Bu he
yet 18 Temmuz 1920'de, Şahtahtı'ya gelmiş ve buradaki Türk kuvvetleriyle irtibat 
sağlamıştır.M Daha sonra N.ahçivan1a gelen Salih Zeki, Cemal, Hilmi, Hakkı ve 
Nurettin adında beş kişiden oluşan TKT Heyed. burada teŞkil.atın bir şubesin~ aça 

m1ş ve ayrıca İran ve Ermeni Komünist te.şkilatlarıyla ilişkiler kurmak için çalışma
lar- ppmışbr_esı Nahçivan'a gelen TKT Heyeti içerisinde bulunan Salih Zeki'ye ay
nca Erzurum, Sivas, Ankara ve Trabzon'da çalışmalar yapması içinde vekalet veril
rnişti.85 Bu nedenle Salih Zeki Ağustos ayı başında Erzurum'a gelmiş ve 2 Ağustos'ca 
da Kaıım Karabek.ir Paşa ile bir görüşme yapmıştır.86 Bu görüşmede Salih Zeki'nin 
Kazım Karabekir Paşa'dan isteklerinden birisi de fuurum'da gizli veya açık teşkilat 
yapabilmektir. Kazım Karabekir, bu isteğe karşı Erzurum'da teşk.il;it yapmanın 
.şimdilik Ermeni Meselesi yüzünden mahzurlu olacağını anlatarak. yine de bu konu 
da Bakıl'daki kongreye gidebilecek Eızurum'daki Albayrak Gazetesi. Heyeti'yle gö
rüşmelerini ve görüşmeleri de gizli yapmalarını teklif eııniştir."' Salih Zeki bu teklif 
üzerine hemen Ankara'ya gitmeyip, bir süre Erzurum'da k.almışur. Erzurum'da 
A.lbayrak Gazetesi sahibi ve b:aşybirı Mithat Bey'in evinde misafir olınuş ve 
Albayrakçılarla uzun uzun konuşmak imkanını bulmuştur. 

Kazım K.arabekir'in vesBe olduğu bu görüşmelerin TKT ile Albayrakçılar ara
sında bir yakınlaşmanın doğm3Sl11a sebep olduğu ;ınlaşılmakt.adır. Nitekim Kazım 
Karabek.ir Paşa'nın tek.lifinden sadece alu gün sonra Albayrak Heyeti'nden Mithat 
ve Cevat Beylerin Kazım Karebekir'in Hasankale'deki karargahına giderek, 
Erzurum'da "Halk Hükümcci" yapmak istediklerini söylemeleri oldukça manidar
dır.ss Aynca 9 Ağustos tarihli Albayrak Gazetesi'nde Salih Zek.i'nin "Yeni İnkll.lp" 
başlıklı bir-de makalesi çıkmıştır.89 

Michat Bey'in, bundan çok sonra Divan-ı Harpte yargılanması esnasında, 
K.inm K.arahekir Paşa Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetl'ne gönderdiği şifrede, 
Bolşeviklerin memleket dahiline propagandacılar gönderdiği Ağustos ayı başla
nnda Albayrak ya.zan Miıhaı Bey'in gazetesiyle "Halkçılık" maskesi alnnda Bolşevik 

82 TKFmn Birinci Kongresi, s.29. 
83 ATASE.A6/3l52,KJ.880, D.7/28, F.39,39-1. 
s.ı TKFmn Bınnci Kongre,i, $,29, 

M TXFnın Birinci Kongresi. :ıı.29. 
86 KARAREKİR. istiklal Harbimiz, s.. 794. 
87 ATASE, A.1/4282, Kl.586, D.114/S!i., F.24-1. 
88 KARAREKİR. l:süklıiJ Harbimiz. s.. 796. 
89 ~lih Zc-ü, bu ımt.aıesinde, Türl İnkıUpçılarırun kurm]uş için komünizme &a.n.lıruıktan başlı 

çarc]eri olmadığını .şu sözleriyle dile getiriyordu: "T.ıhripia.r is.cilalara karşı Türlr.iye mazlumlanmn hu
kukunu ve ,':.lırlığını korumal için kıyam eden inkılapçılar dahi büyük ve nurlu kommüna ceryammn bir 
ucundan J:.e:ımıU saıninıi.~tle tı.ıtmağa, gaddar A,TUpa emperyalizmi enıri.k.ııılanuın önılne ge,çebilmc-k 
idn ~('!milel İnkılap tqbli.tının sem.ı-vf bderannd:ın .isrihde etmıeğe W" isdhla$ ,;,esahini int.J]:ibın 
bu muauam motoruyla ıahrik euneğe mecburdur." (SALiH ZEKİ. ''Yeııi İnkılap". Aibaynıl. 9 Ağın.tos 
3'16/1920.) 
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propagandası yapmağa başladığını belirtmektedir."' Yıne bu sırada yapılan tedldk 
nctk.efilnde verilen raporda Salih Zeki'nin Erzunım'a gelip. Midıat Bey'in evinde 
misafir kalmasından sonra, Albayrak Gazetesi neşriyatının tamamen deği.ştiği ve 
Bol~vizm propaganclıw yapmaya başlandığı vurgulanmaktadır." 

Salih Zeki. Erzunım'daıı Tı-abzon'a gitmiş ve bir müddet burada kalarak, Bakfı 
Kongresi'ne delege götürebilmek için burada çalışmalar ya.pmışnr. Bak.fi: 
Kongresi'nin toplanmasına çok az bir zaman kalmasından dolayı Ankara'ya gjde
memiş ve tekrar Bakfı'ya dönmüştiit.92 

1920 yılında, TKT tarafından Ankara'ya TBMM Hükümeti ile ilişkiler kurmak 
üzere gönderilen Silleyman Sami'ye. Ankara ve Eskişehir'de bulunan komünist 
grup ve teş.kilitlarla da irtibat kurması görevinin verildiği anla.şılınaktadır ? 3 

Süleyınan Sami'nin Ankara'ya geldiği 1920 Ağustos ayında, Ankara ve Eskişehir'de 
"Ye~.il Ordu" ve "Hafi Türkiye Komünist Fırkası" adıyla komünist teşekküller bulu
nuyordu. 

Yeşil Ordu, 1920 baharında Anltara'da kurulmuş. ve Merkez-i Umumisi'nden 
başka Ankara ve Esk.işehir'de birer şube de oluşturmuştu.94 işin efsanevi yönü bir 
tarafa Ankara'daki Bolşevik hareketin "Yeşil Ordu" adıyla ortaya çıkışı oldukça il
ginçtir. Mete Tunçay "Türkiye'de Sol Akımlar" adlı eserinde bu teşkilatın Yeşil 
Ordu adıyla ona.ya çıkmasının sebeplerini şöyle yazm.aktadır~95 

"O sıralar, İ5,tanbul't1n tutucu çevreleri Milli Mücadele Hareketi'ni 
Bolşeviklikle suçlayarak "kafir" saydırmaya çalışıyorlardı. Bu yüzden Anadolu'da 
halk kitleleri ve özellikle askerler önünde a}'TU silahı kullanarak temize çıkmak ve 
Bolşevikliğin İ:J.3mlığın uygulanmasından başka biq;ey olmadığım söyleyerek, 
Sovyederle yapLlması zorunlu işbirliğine elverişli bir ortam hazırlanm.w amacıyla, 
Yeşil Ordu adında bir dernek kurulmuşnır:· 

Türllye Halk İttirakiyün Fırkası tarafından, Sovyet Rusya temsilcisi U pmal vası
tasıyla. Moskova'ya Komintern'e gönderilen raporda ise, bu durum şöy!e açıklan
mak.ta idi:00 

"Bolşevik hareket ''Yeşil Ordu" terimiyle adlandınldı. Çünkü Türkiye'de ilk 
zamanlarda tabandaki dini fanatizimde büyük rol oynayan zenginler ve mollalar 

90 ATASE. A.1/4283, Kl.1039. D.121/29, F.7•2. 
91 ATASE. A4/6663, Kl.721, D.31/18, F.1·124. 
91 ATASE, A.(j,/2865, &1.:849, 0.2/56, F.32. 
93 Azcı-b.Cltm.EITA, F.28, Op.l. 0.207. L.66; KORNİYENKO, "Zarojdeoiy(! Kooıioistiçesbxa 

lhijeW}'a vTurısü (1918-192ô)", s.32-3.3. 
9~ MusJafa YJLMAZ, Milli Mücadekck Y~şil Ordu, A.rı:kara, 1987, &. n-78; TUNÇAY, Türkive'de Sol 

.AJ:ıaı.lar.l,&.84. ' 
9!i TUNÇAY, TürlJyr-'de Sol Akımlw, 1, s.84-Sı;i,. 
96 Azerb.CUm.ElTA. F.28,0p.l,D.207, L67-68. 
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komünizme karş.ı idiler. Türkiye halk .kitleleri henüz komünizmi tam anlayama
mışn. Bundan dolayı. Türkiye'de komünizme ön ay.ak olanlara, bunlardan tehlike
ler gelebilirdi. Bu da Tür-kiye'de komünist inkılabın daha doğma-dan ölmesine .se-
bep olurdu. Komünistler yalnız Yeşil Ordu ismini almakla kalmayarak, Türkiye'de 
yasat olarak çalışmasına müsaade edilmesi i,;in nizamnamesine bazı ihtiyatlı ve ge
çici pragraflar dahil ettiler. Ve bu tarz siyasetle Yeşil Ordu önemli başarılar dde 
etti." 

Yeşil O.rdu'nun Merkezi Umumis.i'nde, Tokat Mebusu Nazım (Ôztelli), İzmir 
Mebusu Yunus Nadi (Abahoğlu), Bursa Mebusu Şeyh Servet (Akdağ), Saruhan 
Mebusu Reşit (Çerkes Ethem'in kardeşi), Bursa Mebusu Muhittin Baha (Pars). 
İzmit Mebusu Hamdi Namık (Gör), Saıuhan Mebu:su İbrahim Süreyya (Yiğit), 
Eskişehir Mebusu Hüsrev Sami (Kızıldoğan), Eskişehir Mebusu Eyüp Sabri 
(Alc.gül), İzmit Mebusu Sırrı (Bellioğlu), Kozan Mebusu Mustafa {Cantekin), 
Maliye Vekili Hakkı Behiç (Bayiç) ve Sthhiye Vekili Dr Adnan (Adıvar) gibi şahsi
yetler bulunuyordu. Yeşil Ordu katilri uroumiliği görevini de Tokat Mebusu Nazı.rn 
Bey üstlenmişri.9' 

Bu cemiyet gizli bir örgüt olmasına rağmen, Mustafa Kemal Paşa'nın bilgisi dı
şında değikli, zaten onun yakın çevresinden gelen kimseler tarafından kurulmuştu. 
Fakat Çerkes Ethem'in "Yeşil Ordu''ya kanlmasıyla, Mustafa Kemal Paşa'nın da bu 
örgüte karşı tavrı değişmiş ve bu cemiyetin faaliyetlerini dunlunnak. için tedbirler 
almaya yônelmiştir. Mustafa Kemal Paş.a'nın aldığı tedbirler sonucu 1920 
Sonbaharında Yeşil Ordu üyeleri tanıamen dağıhnışlardır. Bir kısmJ Resmi TKF'na 
girerken bazılan da lHİF'na kaalacaklardır. 

Hafi Türkiye Komünist Partisi de 1920 yazındaAnkara'da kuruhnuşıur.98 Daha 
önce söz ettiğimiz THİF'nın raporunda, bu parti '"Türkiye Komünist-Bolşevik 
Partisi" adıyla geçmektedir.99- Bu raporda, TKBP'nin kuruluş süreci Şerif 

Manatov'un İ:s.tanbuJ'dan Eskişehir'e gelerek, burada Bolşevizm hakkında g.ızete
lerde makaleler yazması ve daha sonra Ankara'ya geçerek Millet Bahçesi'nde ko
m(inizın hakkında konuşmalar yapması ile başlau!mışnr. Ankara'da ŞeıifManatov, 
Veteriner Salih (Hocaoğlu) ve Maarif Vekfileti'nde çalış.an Nuri ile tanışmış ve on
larla anlaşarak TKBP'yi kurmaya karar vermişlerdir. Daha sonra durum Vakkas 
Ferit'e açılmış, önce bu işten kd.Çmmasma rağmen sonradan razı olmuştur. Daha 
sonra ise, Ziynetullah Nuşirevan, Ahmet Hilmi, matematik öğretmeni Mustafa 
TKBP'ye girmiş.tir. Bu ar.ada Yeşil Ordu :sekreteri Tokac Mebusu Nazım Bey'le irti
bat kurularak çalışnıala< yapılmış ve 14 Temmuz 1920'de bir beyanname yayınlan-

'f7 ~LMAZ, Milli Müt:ıtdi!lede YcŞiJ Onlu, ı..80-81. Yukarıda baJıs.ettiğimiz THİFmn Komintern'e 
gönderdiği r.ıpottla, Yeşil Ordu'nun Van"a l.adar olan yerler~ ı,eıbiabm ya-ydıgım ve BMM içerisinde 80 
Qdarüyni olduğu belirtilmektedir. (Azerb.Cum.EITA, F.28, Op.l. D.207, L68.) 

% TUNÇı\Y, Türl:iydk Sol Akımlar, I, s.94. 
99 Azerb.Cum.EITA, F.28, Op.1, D.207, L64. 
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mııur. İstanbul'Ja da iliıkiye girerek, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nı'" 
kendisine bağlanuşbr. Şerif Manatov'un tutuklanarak. sınırdışı edilmesi ve Resmi 
TKF'mn kurulması gibi gelişmeler sonucunda bu partiyi oluşturanlarda THİF'nı 
kuracaklardır.101 

TKF tarafından Bakü'dan, Ankara'ya gönderilen Süleyman Sami Ankara'ya 
geldiğinde yukarıda belintiğimiz komünist gruplarla irtibat kurdu. Bunlar, Ankara 
ve Eskiş.ehir'de yapılan görüşmelerde. Süleyman Sami'den para ve Komintem'e 
bağlanmak konuların~ yanbın istediler. Siilqman Sami'de anlan kongreler için 
Bakô'ya davetetti.102 

Aynca daha sonra üzerinde durulacağı üzere Süleyman Sami, TKT'na sızmış 
bir ittihatçı idi.ıo~ Ankara ve Eskişehir'de Komünist gruplar ile yaptığı görüşmeler 
hakkında TBMM Hükümeti'm: bilgi vermesi ve onları ihbar etmiş olması. çok bü
yük ihômaldir. Çünkü Yeşil Ordu ve Hali TKP'nc mensup olan birçok kiıi 1921 y,
lında İstiklal Mahk.emesi'nde yargılanırken, onlara Türkiye dışındaki komünist ôr
giitlerle ilişkileri sorulmut, Süleyman Sami ile yapttkları görüimelerle ilgili olarak 
son derece aynntılı iddialar ortaya ablmış ve Mustafa Suphi örgiitıi ile ilişkileri ol
duğu öne süıiilmiiştür. ıo, 

Süleyman Sami, Baku Kongresi öncesi Ankara'dan ayrılarak Bakü'ya giuniştir. 
Ankara ve Eskişehir'deki komiinist grupların yardım isteğini Musıafa Suphi'ye iletip 
iletnıediğine dair bir bilgi yoktur. Fakat şürası kesindir ki, Mustafa Suphi tara
fmdan Ankara'ya komi'ınİ5t reşkilat yapmak ve buradal<l komünistlerle iliikiye gb·
mekle görevlendirilen Süleyman Sami, Tü.rkiye'ye gelişinden itibaren TBMM 
HUküıncti'nin talimatları doğrultusunda hareket edecek ve bu durum 1921 
Ocağında Mustafa Suphi ve arkadaşlaıının Trabzon'dan :sınır dışı edilmelerim: ka
dar da devam edecekıir. 

ıoo Türltiyc işçi ve Çiftç~ Sı:ııı.yalistFu-kası., 22 Eylill 1919'da, lstanbul'da kurulmuıtur. (TUNCAY, 
Tıiıtiyc'de SolAJ.ımlaı-, I.s.100: Hüsnii H!MMEf(}(;.LU. Kurtulu~ Sanışında istanbul w: fudımlan, il, 
İsıanbul, 1915, s.5!.) Kurucu \'e idarecilerin başında, Ahmed Akif, Ecbem Nejat. lı.maiı Namılr., De.Şefik 
Hiisnü (Dci:111CT), Nifi Atuf (Tansıı) gelmektedir. ~TEVETOGLU, Tüd:iye'de Sosyalist~ Kom'O.uisl .....,...,.,..,.82.) 

101 Azerb.Gum.EYTA.F.~. Op.l, D.207. L64-67 
ı02 Azer.b.Cum.EIT.A,, F.23, Op.l, D.207, L67. 
l03 ATASE, A.5/2793, KI.815, D.11/69. F.7. 
1°" Bu konuda e:eniı bilgi için bakıwz. "Yeşil Ordu C-emiyeU", Y.ıı.kın Ta,ihimi:z, J, ı;.lSS.-13~. 281-

283: Sadi BORAK, Rlnı. TiirkKomiinistleri İstiklal Mahkemesind~'". G!Jnaydm. 'Zl Temmuz 1976. 
Ru esnada. yargılanan k.omUuistlerden biri olan Salih (Hocaoğlu) bu lonuda sorulan bir soruya. 

;oyl.e ceı.'lilıp vermiştir: 
"McınJekc:timiz~n haricindeki tqkilada:rm hiçbirisiyle: doğrudan doğn.ıy.ı. bir ilişkimiz yol.tur, 

Yalım .Bat.ü'da bulunan, iıiııiğinıize göre eairl-erden oluşan bit parti wtrnış. Oradan Süleyman Sami is-,. 
nıinde birisi grlmiş. Onunla gôriıttük. V~ sordu. T,eşk.Wornm ge~ıebWil('k. Lı;in iı:Qtinsızlıl, 
içjnd.c bulunduğum.um ~ maddiyata ihıi)'a,ç olduğunu söyledik. Bununla da matbaalat kurmaya. gazc~ 
tclcr ç1brmay.ı muvaffak olabileceğimiz, ancal bütçe y.ıpmam.ı.zı söyledi. 84de ıanzim euil;," rYcşiJ 
Ordu C:miyeıi", Yakı.o Taıibimiz. l. ıı.283; BOR.AK. '"İlk Tıirk Komüıı~tlc:ri İstikliil Mahkeme.siıuic". 
GUoa)'dın, 27Tcmmuz 197'6). 
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Zonguldak Bölgesi'ne TKT tarafından teşkil3.nn şubesini açmak ve komünizm 
propagandası yapmak üzere Abdurrahman Mesudi ve Ahmet adında iki kişi gön~ 
derilmiştir.105 Bunların çalışma alanı Zonguldak, Samsun ve Vezirköprü'yil kap
samaktadır. Abdurrahman Mesudi, 15 Ağustos 1!)20'de, Zonguldak'tan ve 18 
Ağu,tos'ta Samsun'dau bölgede yapuğı çalışmalar hakkında Bakil'ya aşağıdaki bil
gileri iletecektlr:106 

"Benim bw-aya gelişime kadar İstanbul'un dışında Türkiye'nin hiçbir yerinde 
komünist teşkilan yokru. Ben Zonguldak, Samsun ve Vezkköprü vs. yerlerde görev
lendirilmiştim. Zonguldak'ta ancak gizli olarak çalışmalar yapmak mümkün oldu. 
Çünkü taşkômürü madenlerini Fransızlar korumaktadır. Fransızların sayısı bini 
aşmamaktad,r, Fakat buna karşılık arazi çok iyi tahkim edilmişıir. Zonguldak'ta beş 
aln bine yakın nüfus var. Madendeki işçi sayısı yedi-dokuz bini aşmaktadır. İşçiler 
çok kötü yaşamakt;ı.dırlar. Onlu günde bir lira alıyorlar. Kendi aralarında çok 
dostça geçiniyorlar. Milliyetçilik esasında onların arasında hiçbir münakaşa olmu
yor. Komuniıme kurtarıcı kuvvet olarak bakıyorlar. 15 gün zarfında 130-140 ilye,i 
olan bir şube teşkil edebildim. Zonguldak'ta Mustafa Kemal'in hakimiyeti var. 
İstanbul ile ise hiçbir ilişki bulunmamaktadır. Ankara ile posta ve radyo ile temas 
vardır. Çahşuğım diğer yerlerden Sarrtsun'da parti üyelerinin sayı.sı 50'yi geçmek
tedir. Vezirköprii'de ise 70'e yakındır. Bulunduğum yerlerdeki ahali Antanta'ya ve 
özellikle de İngilizlere çok kızgın ve nefretle bakıyor." 

Abdurrahman Mesudi'nin Zonguldak, Sams:un ve çevresinde yapnğı teşkilit& 
lanma yönündeki faaliyetleri abarttığı anlqılmaktadıt. Zira Abdumıhman Mesudi 
daha Anadolu'ya gelmeden, kendisi hakklnda Şark Cephesi Kumandanlığı tarafın
dau istihbarat alınmıştır. Kizım Karabekir P,ışa, 17 Temmuz 1920'de, Trabzon'daki 
3.Fırka Kumandanlığı'na çelr.tiği bir şifre telgrafta,107 nEsaretten avdetinde 
İştirak.iytin teşkilauna dahil olan tabur imamlanndan Niksarlı Abdurrahman 
Mesudi adlı bir şahsın pek ifratk.31' ve adi bir şekilde telakki ettiği komünist efkannı 
memleketimize sokmak için Trabzon veya h;mtlisine geldiği istihbar edildi" deniyor 
ve geldiği taktirde tevkif edilmesi isteniyordu. 

3.Fırka Kumandanı Rüştü Bey, yukarıdaki yazıya, 18 Temmuz'da,. verdiği ce
vapta.108 AbdWTal:ıman Mesudi'yi Trabzon'a çıkar çıkmaz runıkladığını, kendisinin 
Türk İşıiriliyô:n Fuk.ası'na mensup oJduğunıuı anlaşıldığını, eşaşen medrese tahsili 
almış bir hoca olan Abdurrahman Memdi'n~n fesat ve muhtelif fikirler tesiri al
unda kalması neticesi olarak alc.li dengesinin sarsıldığının müşahade edildiğini be
lirttikten sonra. kendisine gerekli uyanlarda bulunduğunu, memleketine gitmek 

105 TK.Fnın Birinci Kongr-es.j, s..29. 
106 Azerb.Cum.EITA, F.28, Or,.L. D.204. L.1. 
l07 ATASE, A.6/2865. Kl.849, D.2/56, F.24. 
108 AT~ A.6/2865, Kl.849, D.2/56,, F.25. 
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istemesi üz-erine serbest bırakıldığını, ancak Samsun'daki ask.eri ve. mülki mak.am.
lardan, Abdurrahman Mesudi geldiği zaman nezaret alunda bulundurulması v-e 
çalışmalanmn izlenmesini istediğini kaydetmiitir. 

Rüştü Bey, 25 Temmuz 1920'de, 15.Kolordu Kumandanhğı'na çektiği şifre tel
grafta. da1 109 Abdurrahman Mesudi hakkında ayrmulı bilgi vermiş, kendi;sinin 
.saçma sapan konuşttığunu. eğer firsaı bulursa ıneınleke.tte ihtilal çıkarmaya teşeb
büs edeceğinin ihtimal dahilinde olduğunu, bu nedenle gideceği mahallerde göze
tim altında bulundurulmasım gerekli görerek tedbirler aldığını. yazmaktadır. 
Abdurrahman Mesudi bir müddet sonra, Trabzon'a gelen Salih Zeki ile irtibat 
kurmuşıuı ve daha sonra B.ak.U Kongresi öncesi Trabzon'dan aynlmışnr. 

Bu dönemde Bolşevik propagandalarına en çok maruz kalan bölge Trabzon ve 
çem:si olmuştur. TKT tarafından Salih Zeki, Yu,uf Kemal, Baha Ali ve daha birçok 
kişi bu bölgede komünizm propagandası ve teşkilitlanma yapmak, Bak.il Kongresi 
için delege götürmek gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır.ııı 

Azerbaycan'ın Tıflis'deki temsilcisi, 3 Ağustos 1920'de Azerbaycan'a gönderdiği 
bir raporda. bu bölgelerdeki komünizm faaliyetleri hakkında şu bilgileri vermek
tcdir.112 

''Hem proletarlar da ve hem de aydın çevrede Rusya'daki olaylara ve komü
nizme ilgi her geçen gün daha belirli bir foıma alıyor. Türk yoldaşların girişimi ile 
Rize'de bin kadar insamn kaydedildiği komünist zümre teşekkül ediliyor. Bakll 
Kongresi'ne delegeler amk tayin edilmiştir. Çalışmalar çok enerjik ve canlı devam 
etmektedir. Bu bölgderdeki Kemalist hakimiyet organları komünist hareketin ge
lişmesine engel olmuyorlar. Trabzon bölgesinin valisi resmi komünist partisi açıl
ması hakkında Ankara'ya sordu. Bu soruya oluınlu ceVap bekleniyor. Trabzon'daki 
mathaalardan birinde Türk dilinde, çok miktarda komünist parti proğramımn ba
sılması tamamlandı. Şunu kaydetmek ilginçtir ki, bunlar yerel hakimiyetin insiyati
fıy!e yapılmışur. Şimdi Ankara Hükümeti'nden sonraki talimatlar bekleniyor. 
Trabzon bölgesinin Yedek Subaylar Birliği komünist zümreler teşkil etmeye ve kü
tüphaler açmağa girişliler. Türk kitleleri Sovyet Rusya'nın İngiliz-Fransız emperya
listeleriyle mücadelesindeki başarıları coşkuyla takip ediyorlar." 

Aslında yukarıdaki bilgiler aldatıcı bir görüntüden başka birşey değildir. İlk 
zamanlarda bu bölgelere gc:len TKT elemanlarına ve yapukları çalışmalara belirli 
ölçüde göz yumulmuş, ancak kontrolden çıkmaması ve tehlike boyutuna ulaşma• 
ma.u için dikkatle takip edilmiştir. Bilhassa Kazım Karabck.ir Paşa'nın emri ile. bu 

1°' ATASE A.6/2~. Kl.849, D.2/56, F.14. 
ııo AT~ A6/2865, Kl.84'9, D.2/56, F.25. 
111 TKFnın Birinci Koııgreıi, s.29. 
11' Azerb.Cum.EYl'A, F.28, Op.l, D.201, L78-79. 
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bOlgeye gelen KomüniscJere, şiddetli tedbirlerden ziyade ikna yöntemi ile yaklaşıl
ması istenmiş ve ülkenin iç durumunun ihtilalci propagandalara uygun olmadığı 
anlanlmaya çalışılmı-şur. Bununla birlikte hemen hemen komünistlerin her hare
keti dikkatle izlenerek. menfi sonuçlar doğurmaması ve kontrolden çıkmaması için 
gerekli tedbirler alınmışnr. 

Göıüldiığü gibi, TKT 1920 yazında Türkiye'de teşkilidanma ve propaganda 
yöniinde büyü!< faaliyedere girmiştir. Ancak daha sonra üzerinde durulacağı gibi 
TBMM Hükümeti'nin aldığı tedbirler neticesinde bu çalışmalar 1$tenilen sonucu 
vermeyecektir. 

TKT, yalnız elemanlannı Türkiye'ye göndermemiştir. Mustafa Suphi'nin TK.T 
Birinci Kon_gresi'nde belirttiğine göre, İran'da Hintli efrad arasında propaganda 
da bulunmak üzere Sadık. Kuhan. Rostof havalisinde kesif miktarda sivil Türk esir
leri bulunduğu tmlaşıldığından oralara Nakiz3.de Sdahattin, Yuriş ve Çinof 
Yoldaşlar gönderilmiş. ve askeri teş.kilit için binden fazla Türk esir ve askerleri top
lanmışor. mı 

TKT bir taraftan yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunurken, diğer taraftan 
Bakı'.'i'da teşkil3.t elemanlarının yetiştirilmesi için bir parti okulu açmıştır. Bundan 
başka TKT Teşkilat ve Tebligat Şubesi'ne bağlı olarak kurulan Maarif ve Medeniyet 
Şubesi tarafından konferanslar düzenlenmiş., dyatrolar tertip edilmiştir. Bu arada 
teşkil.it bir ''Telif ve Teı-cüme Komisyonu" oluşturarak çeşitli komünist yayınların 
Türkçe'ye çevrilmesini sağlamıştır. Ve en önemlisi olarak Matbuat Şubesi tarafin
dan önceden Moskova, Kırım ve Taş.kent'te çıkan lan Yeni Dünya Gazetesi, Bakı1'da 
çıkarılmaya b~mışnr. 

a) Yeni Dünya Gazetesi (Bakıi) 

Daha önce belirtildiği gibi Yeni Dünya Gazetesi ilk olarak, 27 Nisan 1918'de 
Moskova'da çıkmıştı. 11 -1 Daha sonra Kırım'da ve Türkistan'da Mustafa Suphi tara
fından yayımlanmaya devam eden Yeni Dünya Gazetesi'nin Bak.O'da çıkışına kadaı-, 
48 sayı çıkmış olduğu anlaşılmaktadır.m 

Mustafa Suphi ve teşkilitı Bakü'ya geldiğinde, burada bulunan Türk Komünist 
Şubesi tarafından ''Yeni Yol" adında bir gazete çıkanlmakr.aydı. Bu şube ile ilişki
lere giren Mustafa Suphi, Yeni Yol Gazetesi'ne yazılar dahi yazmışbı-_ll6 Ancak 
Mustafa Suphi Balı.ü'da kendi teşkil.ium yerleştirip, kendisinden önce kurulan 
TKF'nı tasfiye edince, Yeni Yol G:azetesi'ni de kapatarak, yerine Yeni Dünya 

11!1 TKF'ıun Birinci Kongresi, s.29. 

ıı-ı Yeni Dünya (Moskov.ı), 27 Nisan 1918. 
m; Yeni. Dıiuya Gazecesi'nin Bak.U'da ilk sayısının "l (49),. nı.ımro ile çıkman bunun delilidir. "20 

Hazira.n 1920'de çıkan Yeni Düny.:ı'nın bu ilk aSayıst tarafımızdan gö:nüe~IU'. 
llti Yeni Yol (Bakô>. 7 Haziran 1920. 
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Gazetesi'ni çıkarmaya başlam.ı.şur.117 BakU'da Yeni Dilnya'mn ilk sayısı 149 olarak 
20 Haziran 1920 tarihinde yayımlanmıı;nr. Türkiye Komünist Teşkil3.u'nın yayım 
organı olan ve haftada iki defa çıkarılması gcreken118 Yeni Dünya Gazetesi 10 Eylül 
1920 Türkiye Komünist Teşkilitlarının Birinci Kongresi'ne kadar 11 sayı çıkmış
nr.119 15 (63) nolu Yeni Dünya 15 Kasım 1920'de, 17 (65) sayı ise 18 Aralık 1920 ta

rihinde çıktmştır.120 Bundan sonra Mustafa Suphi ve arkadaşlarının Türkiye'yc git
meleri üzerine Yeni Dünya Gazetesi bir süre çıkmamışur. Herhalde Mustafa Suphi, 
Yeni Dünya'yı. Türkiye'de teşkiliunı yerleştirdikten oonra, burada çıkarmak düşün
cesinde olmalıydı. Çünkü şimdiye kadar Mustafa Suphi nereye gitmiş. ise. Yeni 
Dünya Gaz-etesi'ni de orada çıkannışb.. Ancak içinde bulunulan :ş.artlar buna müsa
ade ennemiştir. Yeni Dünya Gazetesi, birisi 26 Ocak 1921'de, "Sayı 18(66)", diğeri 
ise 17 Şubat 1921 'de, "19(67)" sayışı olmak üzere iki sayı d3'ıa çıkmışttr.121 

Mustafa Suphi'nin TKT Birinci Kongresi'nc sunduğu layihadan anlaşıldığına 
göre, Yeni Dünya'nın her sayısından 4.000'den fazla basılmış ve 2.000 adedi 
TUrkiye'ye122 l.000 adedi Azer-baycan'a, 358 adedi Rusya ve İran'a, 350 adedi de 
Tiirkistan'a gönderilmiştir. Ve aynca 400-500 kadarda depoda saklanılmı,nr. 1 2' 

Yeni Dünya Gazetesi'nin baş makaleleri Mustafa Suphi tarafından yazılmakta 
ve ondan başka şu kişiler gazetede çalışmakta idi: 124 

"Ahmet Cevat (Emre} (Komünist), Feyzull3'ı Mirza M3'ızun (Partisiz), Halit 
Sait (Komünist),AhmetHamiı (Partisiz)." 

Halit Sait ve Ahmet Hamit bir süre sonra Yeni Dünya Gazetesi'nden ayrılmış
lardır.175 

Yeni Dünya. Gazetesi'nin BakU'da çıkan ondokuz sa)'lsından, ancak alusı wa

fımızdan görülmüştür. Gazetenin ikinci sayısı "2(50)" numro ile 28 Haziran 

111 Azerb.Gum.SPİHA. F.1. Op.l. D.98, L.l L 
118 Yeni Di'ınya Gazetes.i'nin tra.i tarafında şöyle yazılıdır: "Türkiye lştir:ikiyyı'ııı (Komıinİ.$L) 

TeGkilaıtı Merkezi Hey'eı:i'nin \'c" Baku Koınire:$.i'nin fikirlerini ne$1' cdcr ,-e haftada iki defa çLkar."" ( Yeni 
Dünya (Bak.O.), 28 Hazi.nın 1920) 

Ancat.. Yeni Dünya Gazetes.i'nin düzenli olar:a.k. hafüı.cb .ilı.i defa .;ıkmadtğ:ı anb~kt.adır, 8 aylık 
bir s-UI-ede gazetenin topbm ohırak 19 adet çıkınım bunun delilidir. 

119 TKFrun Birinci Kcmgn:si, s.29. 
120 TUN ÇAY, TürJ.:iye'de Sol .ıU:.ım.lar, il, s.342. 
l:i!l TUNÇAY, Türl:iye'* Sol Atım.l.tr, il, s.342, 

ı:ı:ı 2000 adet Yeni Dünya Gazetesi'nin TürlJye'ye gelip dağıtıldığını tespit eanek oldukç;ıı zQrdur. 
Ancak gazeten.in Erzunun'a geldiği aıılaşılmal:.ın.dır. Şöylek.i En:urum'da çılan Albay.tal:. Gazetesi'nde 
1'.eni Diınp'dan alıntı haberler çık.mıtaı-. C.Albayr:d., 12 Eylül !B6/1920) Aynca Kazım luır:abckir 
"ls.ı:ik.lil Harbimiz" adlı eserinde ''Yeni Dünya Gazeıesi'nden anladd.. ki., İttihat büyüklerinden Cemal 
Paşa. Rahauin Şakir Bey, Bedri Beyler Bakü'ya gdmişler." diye yazmakQdır ki., bu d~ i:'eııi Diin}"il 
Gazeıes.i'nin ErzUTWD'3geldiğini göstennek~ir. (KARABEKİR. İsülJıil Harbimiz. S. 799.> 

liS TKF'nın Birinci Kongresi, s.29. 
ı:.ı. Azer.tı.Cuw.SPİHA. F.l, Op.l, D.98, L.31. 
125 ~rb.Cum.SPJHA, F.l, Op.l. D.98. L.31. 
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1920'de çıkmış.tır.126 Gazetenin baştarafında "Mazlum Türkiye'yi kurtaracak ancak 
Kızıl İnkıliiptır. Kahrolsun buna karşı duran kara kuweder" sloganı yer almakta ve 
Mustafa Suphi tarafından kaleme alınan başmakale "Salıanattan Sonra" başlığını 
ta,ştmaktadır. Mustafa Suphi bu makalesinde,l27 Osmanlı Devleti'nin t..ırihe karış
masından sonra, Türkiye'de nasıl bir hükümet kurulması ~erektlği meselesini, ele 
almışnr. 

Bugün Anadolu'da yeni bir Türk Sultanlığının veya herhangi bir imparatorlu
ğun yeniden kurulmasının mümkün olmadığını bu makalede belirten Mustafa 
Suphi şöyle diyordu: 

"Öyle bir devirde yaşıyoruz ki, padişah ve imparatorların son cihan muharebe
sinden coşan kan deryalan içine yuvarlanmış elmaslı tadannı yerden kaldınp ba· 
şına tak.ac::ak .::üredi maderbazlar meydana atılamıyor. Bu vakitler Avrupa ve Asya'yı 
parmaklannda bir halka gibi çevirip oynatmak isteyen cihangir mareşallar ve kah
raman pa.a)ar, gizlendikleri karanlık kovuklarda kış uykusuna rurulmuı beyaz ayı
lar gibi serilip yatıyorlar. Hayatlarından bile kimseye haber vermiyorlar. Böyle bir 
zamanda ise .Rusya'da olduğu gibi Türkiye'de de yıkılan ıalim saltana.tın harebeleri 

karşısında bizzat halk, amele, rem;berve askerlerden mürekkep milyonluk kitleler 
ayaklanıp kendilerini gösteriyorlar-, fakir, muhtaç ve sefiJde olsalar, kırık dipçikli 
tüfenkleıini kollarında taşımaktan vazgeçmeyerek topraklan. ana ocakları başında 
duruyor, baht ve namuslarını ayaklar ahına diişiinnemek, alın teriyle hak ettikle
rini başkalarına yedirmemek için birleşiyorlar ve musallat cihangirlere karşı, yine 
bütün yeryüzünü saran "alemşumul" bir" mübareze açıyorlar." 

Mustafa Suphi, bu mücadeleyi açan Türk işçi, köylü ve askerinin. savaş so
nunda yine memleketi "müsıebid ağa, paşalardan" oluşan hükümedere btrak.ması

mn mümkün olmadığını, bunun için bugünden yolunu çizmek. ve kızıl bayrağı 
yükselunek mecburiyetinde bulunduğunu kaydederek. makalesini şu sa.urlarla biti

riyordu: 

" ... Bundan sonra Anadolu ve Türkiye'de halkın sırwıda yaşayacak herhangi bir 
hilkümet, hatta cumhuriyet şeklinde de olsa yer tutamaz, yaşayamaz. Yeni hüküme• 
tin bugünkü zahmet ve fedakarlıklara katlanan amele, rençber halkın içinde kuru
lup aşağıdan yukarıya doğru dalbudak vermesi hayati bit .şartbr. Böyle köklü ve te-

melli bir hı1kümettİT ki, yaşamak için mübarezeye ve mübareze iledir ki. böyle bir 
hükümete liyakat hasıl olur. Türkiye amele, rençber ve askerlerinin bu liyakat ve 
iktidarı gösterecekl.eıine eminiz. Onun için yaş.asın Türkiye amele. rençber ve as
kerlerinin hükümet ve cumhuriyeti!" 

126 Yrni Diınp (Bakı1}, 28 Haziran 1920. 
127 MUSTAFASUPHİ, "Saltanattan Sonra", YeniDüny.ı. 28Hııtiraıı 1920. 
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Yeni Düya Gazetesi'nin iltlnci sayısından başlayarak. üçüncü sayıda da devam 
eden. Eş.refl.ızı Nebahat imzalı "Anadolu kadınlığı ve Komünizm" adlı bir yazı bu
lunmak.ta ve bu yazıda: "İnsanın tekamülü karşısında kadın, din, varan. milliyet şi
arlan ve kadınlık. kadının sipsi ve idari haklan, kadınla erkek arasında fark var 
mı? A\Tllpa kadınlığı ve Anadolu kadınlığı, Türkiye'de kadının hali, Anadolu ka
dınlığını kurtaracak. amil" konulan tartışdn:ıış v.e sonuç olarak Anadolu kadınını 
yalnız kızıl inkılabın kurtarabileceği belirtilerek, Türk kadınlarına kızıl ba)Tllk al
unda toplanmalan çağrısında bulunulmuş.tur.1~ 

Bu sayıda İnkılip haberleri başhğı altında ise, Türkiye'deki İnkılap kuvvetleri
nin İstanbul'a doğru yürümekt< olduğu ve Trakya'da Cafer Tayyar komutasmdaki 
İnkılip kuvvederinin büyük başarılar göstermekte olduğu okuyuculara duyurul
makta idi.129 

Yeni Dünya'mn 8 Temwuı 1920'de çık.an üçüncü sayısında, Mustafa Suphi'nin 
"Tarihi Vazife" adlı bir makalesi yer almak.ta. ve Musrafa Suphi bu makalesinde. 
''lürkiye'deki Milli Hareket<" bakış açISJnı ortaya koymaktadır.'" 

"Mustafa Kemal Paşa'nın takriben bir yıl evvel bize, Odesa'da iken bildirdiği 
kıyamcılığa razı ve taraftar olduk. Ve bugün Antanıa yağmacıları karşısında büyük 
bir cephe açan Kuva-yı Milliye Ordulan'nın muvaffakiyetine müzahir oluyoruz." di
yerek, Mustafa Kemal Paşa'nın bir yıl önce kendileriyle irtibat kurduğunu iddia 
ederek makalesine başlayan Mustafa Suphi; Rusya, Türkistan ve !Wkasya'da olduğu 
gibi Tiirltiye'de başlayan mübarezeyi, Avrupa emperyalizmine karşı ve "alemşumôl" 
bir mahiyet ve ınanada anbdlğınt belirtmiştir. Bu hareket, "Milli Müdafaa" şek
linde başlasa bile, dünyayı saran ve zalimler ile çarpışnkça mağdur amele ve renç
ber sınıflarının gökleri fetheden inkı1::ip hareketlerinin az zamanda beynelmilel 
mahiyet olmas.ının zarnri olduğunu, eğer böyle olmaz ise, Avrupa Kapitalizmine 
karşı yükselen herhangi bir "Milli Müdafaa" hareketinin, Beynelmilel yardımı ge
rektiği kadar alamayacağını ve ergeç iflasa mahkum olacağını savunan Mustafa 
Suphi, şöyle de"3Jll ediyordu: 

"Onun için biz Türkiye'de Mil!i Müdafaa. .şeklinde baş gösteren kıyama, müşte
rek düşman tarafından bu hareketin söndürülmesine yo1 vermemek için, her türlü 
yardımı-bu yardım muıaas.sıb milliyetçilere bile olsa-tarihin bize yüklediği bir vazife 
biliyoruz. Hayat ve mübareze ruhunu mağdur halk kidesinde derinleştinn.eğe çalı
şan "İ-şdrikiyy(in" teşkilinnm memleket içinde açllıp. yayılmasma gelince. bu
nunda Kuvi-yı Milliye miidiramnın karşısında duran yine o ehemmiyette tarihi bir 
mesele olduğunu zannediyoruz." 

128 Yeni Düı:ıya. 28 Hazir.ın 1920; Yeni Dünya. 8Temmw 192-0. 
129 Ye.ııi Dıiaµ, 28 Ha:ziHın 1920. Gô:rüJdüğiı gibi, Yeni Dünya Gazetesi, TBMM On:Iuhnm 

"İnlulip Kuvvetleri" olarak adlandmnal:.aıdır. 
1~ MUSTAFASUPHİ. ''T:arib..iVaıife", YeniDüny.ı. 8Teıil.muı 1920. 
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Yine bu sayıda Ahmet Cevat (Emre) 'ın 'Türkiye'nin Taksimi" başlıl<lı oldukça 
uzun bir malcalesi yer alırken, gazerenin baş tarafında şu slogan buhınuyordu:1!1 1 

"Ey Şarkın, garbın ameleleri, rençberleri! Aranızdaki zalim kar.a kuvveti yıka
rak., size doğru yüniyen içtimai inkılibı karşılayınız ve ellerinizi birbirinize uzan
nız." 

Yeni Dünya'nın dördüncü sayısı 12 Temmuz 1920'de çıbnıştır.131 Yıne birinci 
sayfada Mustafa SUphi'nin "Misafir Paşalarımız" adlı bir makalesi bulunmaktadır. 
Mustafa Suphi bu makaleyi, Cemal P34a, Bah,eddin Şilir ve Bedri Beylerin 
Almanya'dan Moskova')-l gelişlerini haber alması üzerine kaleme almıtnr. 

Mustafa Suphi bu insanların geçmişte çok büyiik hatalar yapbğını belirttikten 
.sonra, onlann niçin Rusya'ya gelebilecekleri üzerinde durarak, Musr.a& Kemal 
Paşa'nm İttiha.tçdarla hiçbir alakalan olmadığını il.in ettiğini, bunun için bunların 
Türkiye'deki Milli Müdafaa Harekeıi'nin vekilleri olamayacağım, Aııadolu'ya uğ
ramadan gelmelerinin de bunu ispat ettiğini belirterek, şöyle demiştir: 113 

"Demek ki bunların kıyamcı Türkiye'yi Sosyalist Rusya'ya bağlayacak &iyasi, dip
lomatik bir hüviyetleri olduğundan bahseonek yersizdir. O halde misafirlerimizin 
içtimi.i inkıliba f.ıide ve hizmetleri ne suretle temin olunabilir? A<:aba Cemal paşa, 
Baha ve Bedri Beyler Türkiye'nin felaket kurbanları. amele. rençber ve esir asker
ler veya eskiden Rusya'ya gelip iş o<::aklarında bu inkıli.ba çalışan siyasi muhacirler 
gibi bUtün w.rhklanııı mazlwn in.san.lığın iz.adlığına verebilecek kuvvet ve cesareti 
kcndiJerimk: hissediyorlar mı? Buna muvaffak olmak için onlara yeryüzü proletar
yasının amele ve rençbcrlerinin mü(!terek vatanı olan Rusya Sovyetlec 
Cumhuriycti'ni bütUD mazlum sınıf ve milletlerin miişterek vatanı halinde görmek 
ve ona öylece yapışmak liz.ımdır. Na.sıl Türkiyeli bir işçi veya bir Türk kızıl askeri 
bugünkü Rusya hudutlarını mütesallitlere karşı canı ve başıyla müdafaaya karar 

vermişlerse. onlar da bu kararı vermelidir. Ve bu kararı sözle değil. işle gôstenneli
dir. Cem.al, Baha Şakir ve Bedriler ancak bu yoldaki hizmetleriyle inkılipçı 
Rusy,'d• yer tutabilirler. 

"Bugün emperyalizm Türkiye ve Rusya'yı garpren uzattığı zırhlı kollanyla sıkıp 
öldünuek i,tiyorsa. ş:nkın derin ihtiy.ıçlannı garp emperyalizmine saldırunakta 
bizim vazifemizdir. 

"Bu vazifenin ifasında bize yardım eden her kuvvet dostluğumuza hak kazanır. 
Onun için bu nagehz.uhur misafirlerimize ellerinde bütün manasıyla insanlık ve 
kardeılik meşalclerini yükseltip şarka doğru ilerlediklerini. İran, Hindistan, 
Türkist.n, Çin'dc mllfterek düşmana savledeıini görmekledir ki. 3}'111 zulın ve is
tibdat cephesinde bizimle ittifak. etmiş hakiki inkıl:ipçılard.ır, diyebileceğiz." 

l!ll H!-ni Dünya, 8 Temmuz 1920. 
IS2 Yt-ni Düa,a. 12Temmm 1920. 
ı:!I~ MUsrAFASUPHi. "Misafir Paşalarımız", ~.ni Düıı;m. 1:2-Tı:ıııınuz 1920. 
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Anlaşılıyor ki, Mustafa Suphi, İttihat ve Terakki'nin önde gelen şamiyetlerin
den olan, bu kişilerin Rusya'y.:ı. gelmelerinden oldukça rahatsız olmuştur. Onları 
Türkistan, Hindistan. Çin. İran vs. yerlerde Rusya. inkılibına hizmet için faaliyet
lerde bulıınmak için yönlendirerek, Azerbaycan ve Türk.iye'den uzak tutmaya ça
lışmaktadır. Yani kendi çalışına alanına girmelerini istememektedir. Nitekim 
Mustafa Suphi bir müddet sonra RKPMK'ne bir rapor yazaralc, RUS)'ll'ya gelen bu 
İttihatçıların adlarının Azerbaycan'da ve Türkiye'de macerapereste çıktığını, bun
dan dolayı buralarda iş görmelerinin mümkün olmad1ğım, yalnız bunlardan 
Hindistan, Afganistan, Türkistan, İran vs. yerlerde yararlanılabileceğini, aynca 
Mustafa Kemal Paşa'nın da bu görüşte olduğunu ileri sürmüştür. 13~ 

Yeni Dünya'mn dördüncü sayısında yer alan slogan ise şöyle idi: 1:'15 

"Ey TUrkiye'nin amele ve rençberleri! Şimalde hükümetin bütün kuwet kay
naklannı ele alan yoldaşlarınız imdadınıza geliyodar. On lan inkllip tüdd.'ileriyle 
karşılayınız ve kucaklaşınız, aranızdaki zalim ağalan elbirliğiyle parçalaymız ve bir
birinize dayanarak, içeriden dışarıdan kemirilmekte olan bütün şarklı kardeşleri
nize koşunuz ve kurtarınız." 

19 Temmuz 1920 tarihli Yeni Dünya'run beşinci sayısııun büyük kısmı, Üçüncü 
Entemasyonal'in İkinci Kongresi ve TKT Pani Mektebi'nin açılışı ile ilgilidir. 136 

"İkinci Kongre" başlığı ile Mustafa Suphi'nin kaleme aldığı bir makalede, Üçüncü 
Enternasyonalin İkinci Kongresi'nin Doğu Alemi için büyük önem taşıdığından 
bahsedilınektedir. 1::rı Bu sayıda yer alan slogan ise şöyledir: 

''Ey şarkın ve garbm işçi ve -rençberleri! 17 Temmu:t'da Üçüncü 
Enternasyonal'in İkinci Kongresi Kırmızı Petrograd'da açıldı, Üçünctl 
Enternasyonal bütün dünya inkılıipç.ı işçilerinin kuvvet ve hayat merke:ıid:ir. Ona il
tihak ediniz ve zalim emperyalizm dünyasına bağtrınız ki, Yaşasın Üçüncü 
Enternasyonali'' 

Yeni Dtlnya'nın alnncı sayısında da Üçüncü Enternasyonal'in İkinci Kongresi 
ile ilgili yazılara fazlaca yer ayrılmış ur. Gazetenjn birinci sayfasını, İran, Ermenistan 
ve Türkiye Halklannı. Bakı.i'da yapılması k.ararla.ştınlan Doğu Halklannın Birinci 
Kongresi'ne davet eden "Üçüncü Entemasyonal'in İran, Ermeoistan ve Türkiye'nin 
mazlum ahalisine beyannamesi" tamamen kaplamışnr. Yine bu kongre için 
TKTMK tarafından "Türkiye Zahmet.keş Ahalisine Davetnimen- başlıklı bir bildiriye 
gazetede yer verilıniştir. 138 

Lk Azerb.Cu.m.SPİHA. F.I, Op.l, D.98, L.ıU:t 
\35 Yeni Dünya, 12Temmuz 1920. 
1!16 Yt-ııiDıü.ıya. 19Tcınmuz 1920. 
u 7 MUSTAFASUPHİ, "İlinci.Kongre", Yeni Dünp, l9'T~mmuz 1920. 
138 Ye.ui Dıioyıı, 22Temmuz 1920. 
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"AnadDlu Ahvali" b°'lığıyla çıkan bir yazıda da, Anadolu'd.ıki Mustafa Kemal 
Ordularının Marmara kıyılan.na dayandığı haber verilerek, Türkiye'de artık şehir

lerde şuralar teşkil olunduğu, köylerden birçoğu iştirak ve ıasarrufat usulüyle idare 
edildiği ve komünist fırkasının gün geçtikçe daha kuvvetlendiği belirtilerek, 

Türkiye'nin yavaş yavaş komünizm yolunda ilerlediği hissi uyandınlmaya ç:;ılışılı
yordu.1!lJ.I 

Yeni Dünya Cazetesi'nin yedinci sayısı 26 Teınınuz 1920 Pazartesi günü 
çıkmışnr. B°' tarafta yer alan "Şimalde yanan inkılap ateşi kök saldı. Alevleri etrafı 
aydınlatıyor. Bu alevler Üçüncü Enternasyonal'e .iştirak eden vekinerin memleket

lerini de bütün kızılhğıyla saracak ve bütün dünyanın kara kuvvetlerini yakıp kavu
racakur ." sloganından hemen sonra, Mustafa Suphi'nin "Emperyalist ingiltere ve 

Sosyalist Rusya" adh makalesi bulunmaktadır. 1* 

Mustafa Suphi, bu makalesinde İngiltere ile Sovyet Rusya arasında bir süredir 
yapılmakta olan müzakerelere .kılıfuydunnaya çaba göstermektedir. Kendilerini ve 
bütün Doğu Alemini İngiltere'ye karşı isyana teşvik eden ve mücadeleye çağıran 
Sovyet Rusya'nın. İngiltere ile müzakerelerde bulunmaslnı "bir adım geri atarak 
hız kazanmak" şeklinde değerlendittrek,141 kendi kendini kandırmaktadır. 

Ayrıca bu sayıda Alımet Cevat'ın da "Hükümeı Nedir?" baılıklı uzunca bir ma

kalesi vardır. 142 

Yeni Dunya'nın bütün bu sayılanndan an~lacağı üzere. gazetede Türkiye ve 

Türk Halkına yönelik propaganda türünden yazılar oldukça fazladır. Zaten gaze

tenin çıkarılış amacı Türkiye Halkına komünizm propagandası yapmak ve onları 

Rus İnkılabı'na yakınl°'nnnaknr. 

Bakı.i'da, Türkiye Komünist Teşkilatlarının bütün masraflarının Azerbaycan 

Komünist Partisi Merkezi Komitesi tarafından kar.şılandığl düşünülürse. Yeni 

Dünya Gazetesi'nin mali kaynağının da, yine aynı kuruluı olduğu açıkça görülebi

lir. Ancak AKPMK, bu yardım ve teşvikleri yaparken bu gazetenin yayınlarını da 

konu-ol altında nıttuğu ve gerektiğinde çıkan yazılardan dolayı TK.T'nın dikkatini 

çektiği anlaşılmaktadır, Şöyleki, AKP Merkezi Komitesi 26 Eylül 1920'de, TKP 

Merkezi Bürosu'na Yeni Dünya Ga:u:tesi'nde çıkan bazı yazılar hakkında ihtar edici 

mahiyette ~ğtdaki yazıyı gôndermiştir:m 

ı:ı.ıı Yeni Dün.J'll, 22 Ten:anıUz 19'20. 
ı,w Yeni Dıinya. 26 Temmuz 1920. 

Bl MUSTAFA SUPHİ, '"Emperyallit İngiltere ve ~t Ru8ya". Yeni Dünya, 26 Temmuz 1920. 
lft Yeni V-Jny,ı. 26 Temmuz 1920. 
H' Azerb.Cum.$.PJHA, F.l, Op.ı. D.98, L.30. 
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"Türkiye Komünist Partisi Bürosu'na 

26 Eylül 1920 No.54&1. 

"Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesi Yeni Dünya Gazetesi'ni nü
fuzdan düşüren malumatların gazeteye dahil olması sebebiyle Yeni Dünya 
Komünist Gazetesi'nin redaks.iya üyeleri hakkında etraflıca malumat verilmesini is
temektedir. 

AKP Merkezi Komite Sekreteri" 

Bu yazıya Mustafa Suphi, 5 Ek.im 1920 tarihinde cevap vermiştir: l-H 

"Azerbaycan Komüni:st Panisi Merkezi Koınitesi'ne 

5 Ekim 1920 No.3271. 

''Sizin 26 Eyliil 1920 tarihli mektubunuza cevap olarak TKP. Yeni Dünya 
Gazetesi'nde şu anda görev yapaıı emektaşların lis.te.sini size gönderiyor.Şu anda 
Mustafa Suphi, Ahmet Ceva< (Komüruş<), Feyzullah Mirza Mahzun (Partisiz) gaze
tede görev yapmaktadırlar. Halit Sait (Komünist). Ahmet Hamit {Partisiz) gazete
den aynlımş.hrlar. 

"Gazete emekıaşlannın tamamen Merkezi Komite'nin rehberliği alanda çalış• 
ağını. Yeni Dünya Gazetesi'nin çıkmış billün numaralarının bulunduğunu ve 
bunlarda gazetenin itibarını düşüren herhangi birşey bulunmadığım Merkezi 
Komite size bildirir. 

Mus<afa Suphi" 

AKP Merk.rıi Komiresi'niıı yukarıdaki ihtar meknıbunun Yeni Dünya'da çtkan 
hangi yazılardan dolayı gönderildiğini tesbit eUnek oldukça güçtür. Ancak 
Komünist lidederin, B.akU'da yapllan kongrelerden sonra Mustafa Suphi'ye karşı 
dawanışlannda eski sıcakhğın bulunmadığı hissedilmektedir. 

Yeni Dünya Gazetesi gibi, Mustafa Suphi'nin şahsiyeti ile bütünleşmiş bir gaze
tenin, Mustafa Suphi'nin öldürülmesinden sonra çıkanlmaması da oldukça ilginç
tir.14ll Eğer Mustafa Suphi'ye çok büyük değer veriliyordu ise, onun adı ile bütünle
şen Yeni Dünya Gazetesi neden yayın hayatına devam ettirilmemiştir? Bu durumu 
TBMM Hükümeti ile Sovyet Ruşya arasında imzalanan Dostluk An~ası'na ve 
Azerbaycan Sovyeı Hükumeti ile TBMM Hükümeti'nin kurduğu iyi il~kilere bağ
lamak hatalı ohnasa da, eksik bir açıklama olacağı kanısındayız. 

1t4 Aı-l"ID.Cum. $PIHA,.,.l, Op.J, :0.98, L31. 
1~ Y,cııi Dun,a Gazeteai'Dirı. son sa)'\$' Mwstıda 8-ııphi'nin ölUm'lindcn ya.Ua,şı.k 20 :gün sonnt. çıb,.. 

nlınııor. Ancal bu ıa:rlbıc henüz Mustafa Supbi'nin öldıirül.dü:ğii. Bakıl'da bilinmemekreydi. 
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b) TKT Pard Meku:bi'nin Açılmas, 

Tiirlüye Komünist Teşkilatı Bakiı'da, teşkilaımı genişletıneye başlaınıştı. Üye 
sayısL da gün geçtikçe artmaktaydı. Ancak tcşkil3.ca sempatizan olarak kazandınlan~ 
lann ve Bakü'da bulunan çoğusu askeri esirlerinden olan Türkiye vaıandaşlarınm 
komünizm hakkında bilgileri son derece mahduttu. Bunun için teşkilat elemanla~ 
nnı daha bilinçlendirmek ve yeni kazanılacak. üyeleri de komünizm ruhunda yeciş.-
tirmek amacıyla bir parti okulu açılması gereği düşünülmüştü. Mustafa Suphi, bu 
mektebin açLl~ş gayesini şöyle dile getiriyordu: 1-ı6 

"Bu mektepten maksat, amele ve .asker arasında içtimai inkılibın esasatına 

vakıf yold3ilar yetiştirmektir.·• 

İşte hu amaçla Türkiye Komünist Teşkilatı Baktı. Komitesi tarafından, 17 
Temmuz 1920'de, Muhtarov'un evinde TKT Parti Mektebi açılmıştır.147 17 
Temmuz günü büyük bir törenle açılan Ha TKT Parti Mektebi, 18 Teınınuz'dan 
itibaren teşkil.it talim kurulunun düzenlediği proğram gereğince de:rslere 
başlamıştır. ı,eg 

Bu kurslara kaulan kursiyerler, diğer işlerinden kurs müddetince izinli sayıla
caldan gibi, hu süre içindeki maaşları ve diğer bütün masrafları TKT Baktı 
Komitesi'nce k.arşılanacaku. Kurslan bitirenler Bak.O. reşkilauna dahil edilerek on
lara çeşitli görevler v.erilecekti..100 

Alu haftalık kurslar şeklinde düzenlenen proğranıa göre, kursiyerler günde 6 

saat olmak üzere toplam 114 saat (36 iş günü) ders göreceklerdir. Bu okulda oku· 
tulacak dersler aşağıdaki şekilde teshil edilm~tir:tıH 

•·ı- Sosyalizm ve Enternasyonalizm wcihi, Sosyalizmin muhtelif suretlerle tayin 
ve tarifi: Erken Sosyalizm, Ütopyacı Sosyalizm, Hükümet Sosyalizmi. Sosyalizmin 
gayesi. 1864 Birinci Beynelmilel Ameleler İttifakı, Fran~-Prusya Muharebesi, 

1-16 TKFnm Birinci Kongresi, s.29. 
ı.ı, .Au-rb.Cuı.ı:ı.5PİHA. F.I, Op.l, D.98, L.20; leni Dünya. 19 Temmuz 1920. Musıa:fa Suphi'nin 

TKT Birinci Kongres1'ne sunduğu nıporda, Parti Okulu'nun açılış. tarihi 17 Haziran 1920 o1aral. belir• 
tilıniştir .{ TKF'nuı Birinci Korıgresi, s.29.) Ancak tıu tarihin tutanaklara r,ınJışlılda 17 Haziran olarak ge
çirildiği anJaşllmaktadır. Parti OtuJu'nun açılışı 17 Haziran değil, 17 Temm.uz'dur. Açılıı için l7 
Temmuı uırihi ôzeHUtle seçilmiştir. Çünkü ayın gün Ü~üncü Enternasyonalin İkinci K.ongr-es.i 
Petrograd'da açılacaltı. Böylece hem bu kongrenin açılqı tebcil edilmek ,-e hemde f'.ırıi Okulu'nun açı• 
lış gıinüne im:I bir ~nb.m lazandınlmaJ. istenmiştir. ( Yelli Dünya. 19 Temmuz 1920.) 

HS Açılıp AKPMK. A:zerb.ıycan İnLl:§.p Komitesi, XI.Kml Ordu ıemsikileri de da,·ec edillllli 
(Az,:rh.C~m.SPİHA. F.l, Op.l, D.98, L20.) ve 200 den farla kiş.i hazır bulunınuştur. (Yeni Dünya. 19 
Temmuz 1920.) 

1-1!1 ~ni D.ıinya. 22'Tem.ıımı 1920. 
l!ıll Yeni Dünya. 19 Temmuz 1920. 
151 }bu" Dünya, 19Teınınuz 1920, 
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Birinci Beynelmilelin İnıiha.sı, 1889 İkinci Beynelmilliyeı, 1914 yılı Muharebesi, 
Bem Konferansı. Fransa, Rusya Menşevizmi. Müş.takil Amele Fırkası, İngiltere bir 
tarafta., Rusya Bolıevizmi diğer tarafta, İkinci Beynelmilel'in ölümü {Brest-Lltovsk, 
Versay), Teşrin-i ewel İnkılabı, 1919 Üçüncü Beynelmilel. 

"2- Garpte İnkılap Hareketinin Tarihi: Husüsi toprak mülkiyetinin zuhuru, 
Feodalizm, Feodal istihsalatının usulü, Üçüncü iinvan asalet, 18 asırlık irfan-ı mef
kure, 1848 Fransa'da Kapitalizm İnkılabı, 1871 Faris Kommünası, 1918 Almanya ve 
Avusturya-Macaristan İnkılibı, Ahval-i Hazıra. 

"3- Esnaf Harekitı: Amele ittifakları, Kurün-ı VllSta çıraklar teşkilatı, 

İngilterc'de ünvanlann sıfat-ı tarihiyesi. Staçka, Almanya'da amele hareketleri, 
İnhl3.b-i Sendikalizm, Fransa'da yeni amele hareketleri, Mesai Birjası, Umumi me
sai konfedarasyonu, Fransız sendikafuminin nazariyat ve ameliyatı, Parlamen 
Sosyalizminin tcnk.idi, amele ittifakı prolecaryanın yegane sınıfı teşkilio, proletarya 
mübarezesinin metodu. Sendikalizm üzerinde tetkikat. 

"4- Rusya Sosyalist Federalist Amele Şüri Cumhuriyeci'nin Kanun·ı &asiyesi: 
ŞU.ri hakimiyeti, prolet.arya diktatörlüğünün kurulması, amele iştirakiyfın fırkası 
org.ınlanyla şfu3 müesseseleri arasındaki münasebet • Yoldaş Tro. 

"5- Türldye'de İnkılap Harekeü'nin Tarihi: 1908 senesine kadar Türkiye 
Konstitüsyonalizmi, Siyasi Fırkalar, İttihat ve Terakki'nin rolü, Bu fırkaya tenkit. 
Hal-l haıırdak.i Mustafa K.cmal'in Müdafaa-i Milliye hareketi. Bolşevik. propagan
dası, gizli faaliyet, Türkiye'de Bolşevik hareketi hakkında münazara, 
Kapitülasyonlar, Şark Meselesi, Tiirldye'de toprak meselesi, Türl<lye'de şehir ve köy, 
ünvanlar ve sınıflar. Türkiye'de maarif.medeniyet işleri mektep ve onun dünya 

mikyası. 

"6- Kooperasyonlar ve İstihlak Cemiyetleri: Kooperatörlerin iktisadi tabiyetleri 

ve onların tasnifleri, hür kooperasyon, himayevi ve cebri kooperasyon, istihlak ce• 
miyeti, iıibari kooperatörler1 köy tasamıfat kooperasyonJarı, kooperasyonlar ve Sİ· 

yasi fırkalar. kooperasyonlann hal-i hazır vaziyet ve temayülleri. 

"7- Rusya'da İnkılip Hareketinin Tarihi; Rusya tarihinde Novogarod sefahatı. 
Moskova'da Moskova grandük ve çarının hakimiyet teşkil.iu hakkında zıddiyetler, 
köylünün toprak üzerinde kuvvetlenmesi, Kazak hürriyeti, köylünün b.ir mülk.dar
dan diğer bir mülk.dara geçmesi, Ru.s halk kahramanları. İdire-i muti.akanın inki
şafı, İkinci Katerina zamanında asilz.ideg.ine ihsan, Boğaçev isyanı, 
Krepostniçestva'nın (en büyük. halk. tasarrufu) :sukutu ve sebepleri, Dekabiristler, 
Petroşevler. halkçılık, Rusya'daki siyasi fırkalar, 1905 inkılabı, Rusya 
Konstitüsyonalizmi. 1914 Avrupa Muharebe:s.i, Şubat İnkılibı, Rusya İnkılibınm 
daiıııi bir halde duran safhası, Teşrin-i evvel inkılabı, Üçüncü Beynelmilel. 
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"8- Kırmızı Ordu TeşkHau; Çar Ordusu'nda kışla inziban, Komiloflar, Kırmızı 
Ordu teşkilatının birinci safha-i tarihiyesi ve onun inkişafı. ikinci safha-i tarfüiye-
1908 sene-. Yoldaş Troçk.i'nin tezisleri, Kırmızı Ordu'nun kuruluşu ve onun hayat-i 
dahiliyede teşkilitı, terbiye ve siyasi murakabe, Milisya sistemine geçişe dair müna
zara. 

"9- Fırkada Tebligat ve Teıkilat Faaliyeti: Tebligat usül ve rabııalan, müsahabe
ler. mitingler. uıuh.ı.zaralar, musiki, teğenni. tiyatro, kıraat ve bunların ne suretle 
tanzim ve tertibi, fırka hüccderinin teşkil ve onların fırka dahilinde faaliyed. fırka 
hücresi azilannın içtimai meseleleri, Rayon içtim.filan, fırka t.alimatrıfunesi, fırka 
inzibaunın ehemmiyeti ve ş(ı.ıi hakimiyeti derece-i metanetiyle amele komünişt 
fırkası derecc-i metanetinin yekdiğeriyle münasebeti. 

"1 f).. İktisadiyat ve Tarih-i Medeniyetle Münasebeti: Halk tasanufau, ilmi iktisat 
dersi almak itibarıyla nedir? Merkantilizm (Ticari menfaatpereslik). Fizyokrat 
Klasik Mektebi, Adam Simit, Rikardo'nun tasarrufatta sosyal nazariyesi, Sosyalizm 
ve sermayedar ıasarrufaunın tenkidi, Kari Marks'ın "Kapitali", Engels taksim-ime
sai, makineler, istirkib, inhisar, iktisa.diyatda tevhid sistemi, istihsalat, mübaddat. 

tevziat. sermayedar ıasamıfau. 

"11- Medeniyet Tarihi Umumiye:ı.i: İbtidai insanlar tagaddi, telebbüs, mesken, 
cemiyet. aile, mülkiyet-i hususiye, hükümet ve mahkeme1 medeniyet-i ruhaniye, dil, 
kitabet. hesap. meı.hep ve esatir, taş, tunç, demir asr-ı hazır medeniyeti. rosyal-ah
laki fikirlerin inki$dı,, sosyalist medeniyeti münazaralan. 

"12- lşıirakiyün Fırkasının Programı: Bunlardan başka Yoldaş Bubarin'in kita
bına göre coğrafya, coğrafya-yı umumiyenin asıllan, inkılap tiyatro.su, Türkiye ve 
şarkın fiziki ve siyasi coğrafyası, tarih, kadim. VllSta, yeni ve asr-ı hazıra, Osmanlı 
saltanaunın tarihi, Garp medeniyetinin tarihi, Türkiye ve şarka dair tarihi münaza
r.ılar gibi dersler okul ders proğrarnında bulumnaktadır." 

Türkiye Komünist Teşkilitı Parti Mektebi ilk. kurs devresinde 50 talebe ile 
tedrisata devam etmiş ve 4 Eylül'de soııa eren bu ilk dewede 43 kişi kursu başarıyla 
tamamlayarak komünist şahadeuıame alm1şnr.152 

Bu okulun Türkiye Komünist Fıtkası'nm kurulmasından sonra komünist 
gençler yetiştirmek için kurslara devam edip ennediği hakkında elimizde belge bu
lunmamaktadır. 

c) Maarif ve Medeniyet Şubesi Çalışmaları 

TK.T'nın Teşkil.it ve Tebligat Şubesi'ne bağlı olarak kurulan Maarif ve 
Medeniyet Şubesi'nin Müdürü Abdurrahman Mesud.i'dir. Şubenin görevi. Tiyatro 
grubu oluşnırmak, teşkilat üyelerini yeriırinnck için okullar açmak, halk musikisi 

M't '.lKF"ma Birinci Kongresi, :ı;.31. 
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tertip etmek ve haftada iki veya üç defa siyasi ve ilmi konferanslar vermek şeklinde 
öz:etlcnebilir.1!S3 

AKPMK'si t.arafından TK.Tna. konferanslarda k.ullamnak amacı ile tahsis edilen 
Bak.U'dak.i Muhtarov'un evinde hafta.da iki defa olmak üzere ilmi ve siyasi kon· 
fer.ıns1ar vcrilmiıtir. Te.şkiliı Uyelerinin kablmasının mecburi olduğu bu konfe
ranslara isteyen herkeş ittirak edebilirdi.Hı~ 16 Haziran tarihine kadar dört konfc,,, 
rans verilmiştir. 13!1 

Birinci Konferans; "Komünist Proğramı" hakkında Salih Zeki. İsmail Hakkı ve 

Mehmec Emin tar.\fından, 

İkinci Konferans: "İçtimai İnkılap Hareketi" hakkında Abdülkadir, Yakup ve 
Mwrafa Suphi ı.arafindan, 

Üçllncü Konfcran:ıı; "Şuralar Hükümeti ve Kızıl Asker Teşkilin" hakkında 

İsmail Hakkı, Abclt..ırnıhim ~ Mehmet Emin tarafından, 

Dördüncü Konferans ise; "Komünizmin Tarihi ve Esaslan" hakkında Ahmet 

Cevat (Emre) tarafından verilmiştir. 

Propagandalann yalnız, halkın anlayabileceği sade bir Türkçe ile y.:ı.pılabilece· 
ğinj çok iyi kavrayan TKT,156 Türk diline önem vermiş, çıkardığı Yeni Dünya 
Gazctesi'ndc mU.mkO.n olduğu kadar sade bir TU.rk.çe kullanırken, Mairif ve 
Medeniyet Şubesi tarafından 1 Temmuz 1920'de "Türk Dili" hakkında ilmi bir 
münabşa tertip edilmiştir. Bu toplannda "Harflerimizin fenni olarak düzeltilmesi, 
imlamınn ıslahı, dilimizin sadeleştirilmesi" konularında Dr.Rcşit tarafından konfe-
rans verilııüıtir_l&7 

d) Telif ve Tercüme Komisyonu 

TKT Matbuat ve Tebligat Şubesi'ne bağlı olarak "Telif ve Tercüme 
Komisyonu" oluşturulmuştur. Hiıı Bu komi3YOnun görevi, gerekli komünist materyal· 
lerini Türkçe'ye çevirerek yayımlamaktı. Bu komisyonun TKT Birinci Kongresi'ne 
kadar yapıığı çalıımalıır hakkında Mu&tafa Suphi şu bilgileri vermektedir:"' 

153 Azerb.Oım.SPIHA. F.1. Op.l, D.98, L.5. 
l'" Yen.i Dıin)'2, 28 H:\zir:ı.ıı 19!:!0. 
l:55 Arerb.Cum.SPİHA, F.l, Op.l, D.98, L.5. 
l!ı6 Musıaf:a Suphi ııuafından AKPMK.'ne 21 Haziran 1920'de yazılan raporda~ denmektedir. 

RŞ3rtJaı- Jı.esinliJd.e T\id:ler .;ı.~ propaganda ve diğer inkılibi illerin yalnız Türk di.lindc yapılabil-e· 
ccğini talep e&Jnektedit." (Nerlı.Cum.SPİHA. F.l, Op.l. D.98. L.9.). 

1"'7 Ye-.ııi'Düı::ıp:,28Hazinıın 192-0. 
l!S TKF'ıııIJ Birinci Kongresi, s.30. Kıiçılk Talat (MuşkaraJ TKT'nın Telif ,T Tcı-cümc 

Komi.syonu'nu kendisinin )'Oneuiğini, 8 Eylül 1920'de Cemal Pap'ya gôııdeı-diği meknıpta be~kıe
dir. (TatWl.22Subatl947. TefıibNo.1.35}. 

139 TKF'.nıD .BJıiııcl Kongresi, s.30, 
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"Kamin-ı Esasi, Komünist Fırkası Proğramı, Lenin'in Terceme-i Hali. Lenin'in 
Buıjuvazya Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü hakkındaki Tezleri, Komünist 
Proğramının Şerhi, Komünist Beyannfunesi (Manife.st), Siy ve Sermaye, Bolşevizm 
Nedir? Şftri Hükümeti Nedir ve Nas1l Teşkil Edilir? Kırmızı Ordu Kııaau, Fırka 
Hücreleri Talimaın3.mesi, Çocuk Dostu, Mektebe Kadar Terbiye Müesseseleri, 
Talimauıime ve Proğramlan namıyla on iki adet kitap tercüme edilmiş.tir. Lcnin'in 
Terceme-~ Hali. Şuralar Hükümeti Nedir? Komünist (Bolşevik) Proğramı, 

Burjuvazya. Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü namındaki kitaplar tabedilmiş 
ve diğerleri tabedilmek üzerediı-. 

"Bunlardan başka Komünizmin Elifbası, Hükümet ve İnkılap, Aluna İbadet, 
Büyük Başlangıç. Enternasyonal Tarihi, Mahkeme ve Sosyalizm, KanU:n~ı Esasi ki
tapları da kısmen tercüme edilerek yakında ikmal edilecektir." 

!l. TKT"mn Aakeıi Faaliyederl 

Önceki konularda. Ekim İhtilali'nden sonra Rusya'da bulunan Türk esirlerin
den bir kısmının Kızıl Ordu'nun Enternasyonal kuvvetleri arasında yer aldığı hak.
kında bilgi verilmiş ve Türkiye Komünist Teşkilatı'nın daha 1918'de, Kazan'da, 
Türk Kızıl Bölüğü ıeşl<ili için yaptığı çalışmalar anlattlmıştı.TKT, Bakii'ya gelip bir 
tar.aftan teşki]itını yerleştirirken, diğer taraftan da Bakll'da bulunan Türk askeri 
esirlerinden bir "Türk Kızıl Alayı" oluştunnak h;in çalışmalara girişecektir. 

Aslında 1918'de kurulan Türk Kızıl Bölüğü ile Bakti"da kurulacak Türk Kızıl 

Alayı. kuruluş amacı açısından birbirinden farklılık göstermektedir. 1918'de Rus 

Sovyct devrimine katılmak. ve onun düşmanlarına karşı mücadele etmek esas iken. 
şimdi Bakü'da olu.şturulmaya ça.bşılan Türk Kı;z;ıl Alayı'nm gayesi Türkiye ile ilgi

liydi. Şöylel<i bu kuvvet hem Türl<iye'yi işgal eden emperyalist ve kapitalistlere karşı 
kullanılabilir, hem de Türkiye'ye Sovyet rejimi yerleştirmekte önemli rol oynayabi

lirdi. Mustafa Suphi, T~kenı'e geldiğinde, bir taraftan buradaki Türk askeri esir
lerinden Türk Kızıl Asker Kırası teşkil etmek faaliyetlerinde bulunurk.en,100 diğer 

taraftan da Bakti'ya propaganda ve teşkilat işleri ile meşgul olmak üzere gönderdiği 

Abid Alimov, 'BakO:'da bulunan Türk askeri esirlerinden bir "Komünist Kıta-yı 
Askeriyesi" oluşturmak için çalışmalarda bulunmuştu. 161 

160 Azerb.Cum.SPJHA, F.1. Op.l, D.98, L.ll; TKF'ma Bbmci Kongr<!Jİ, s.25-26. Zeki Velidi 
Togan'ın ''Velido,,.. i.DWts.ıyla Lcnin'e ı;ektiği telgrafta; Türkistan'da Fruıu:e'ye bağlı olarak Mustaf.ı. 
Suphi trmıfmd3n Tllrk askeri es.irleri arasmdan "Tiırl KızıJ Kır.ası" hnılduğu belirUlmektedir. 
(8AŞLAMIŞSABOLEV, ~Belgelerle Osmanlı Rür. lıişlileri". Milliyet 16 Haziran 1993.} 

161 TKF'mn Bklttd l\<ongresi, '5.33. 3 Haziran 1920'de Süleyman Nuri'nin Şuşa'daı:ı 15.Kolordu 
Kumandam Kizım Karırıbclir'e gönderdiği mektuptan :uıbpldığımı. gOre, 1920 Mayıs ayı başbnnda 
&kıl'daki Türklerden oluşacak. bir ııih""a:ti ı:nüfrcıesinin kurulması kararla}tın)rwı,tır. Bu môfrezenin bU· 
tün leı.-azımanm 11 .Kml Ordu rerecek \'C Anadolu ile ini.bat ,-e alakayı temin eylemekte kuHıımlaı:aktır. 
(ATASE, A.1/4282, Kl.586, D.No.l 14/:':H-, F.8'i'.) 
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Türkiye Komünist Tcşkilib, Azerbaycan'ın sovyetleştirilmes.inden sonra, 27 
Mayıs 1920'de, Bakıi'ya gelerek, Bakô ıeşkil8um oluşturmuş. ve Abid Alimov 
tarafından kurulmaya çalııılan askeri kıtayı da kendi idare.sine alarak, TKT Kızıl 
AMler Kıtası'm, TK.Tnın Ask.eri Şubesi'ne bağlı olarak meydana geôrmiştir. 162 TKT 
Merkezi Bürosu, Askeri Şube Müdürlüğü'nc ve Kıtayı Askeriye Müdürlüğü'ne Abid 
Alimov'u getirirken,1133 Kızıl Asker Kıtaau Siyasi Komiserliği'ne de Süleyman Sami'yi 
seçmişıir.15-1 

12 Haziran l 920 tarihinde Merkezi Büro'ya, TKT Bakô Komitesi tarafindan 
sunulan raporda, bu tarihe kadar Kml Asker Kııaan'na 250'den farla ..J<er toplan
dığı bildirilmişıir. 165 Muscafa Suphi'nin belirniğine göre, "Her teşekkül eden askeri 
kıranın bir kumandanlığa merbutiycti lüzumuna nazaran, bu kılanın da Onbirinci 
Kızıl Ordu Kumandanlığı'na merbutiyeti" :sağlanmıştır.166 Yani TK.T Kızıl A:iker 

Kıtaan Rus On.birinci K.ız.ıl Ordusu'na bağlı olarak, onun emrinde faaliyette bulu
nacak.tı. 

Bu arada, askerin eğitimi için bir mektep açılmış ve askerin siyasi terbiyesiyle 
Süleyman Sami'nin ilgilenmesi kara:rlaş.tınlınışa.r. m Bu mektepte Türk askeri esir
lerine "Kızıl İnk.ılip Terbiyesi" verilerek, 168 Türk ask.erindeki esld "Cihangir Ordu 
Zihniyeti"nin boz.ulmasına çalış.ılınışur.l69 Askeri talimin de öğretildiği bu mektep
ten başka. aslc.er arasında fırka grubu (Yaçka} teşkil edilmiş ve kıraathane, k.itaJ>" 

hane ve tiyatro ihdas olunmuştur.ıro 

Osmanlı Ordusu'nun eğitimini almış ve sonra Birinci Dünya Savaşı'nda 
RllSlara esir düşe.tek, şimdiye kadar bUyük zorluklar içcri:sinde yaşamış bu askeri 
esirlerin ne şekilde eğitilerek, onlarda komünist bilinci meydana getirilmeye çalı
şıldığını daha iyi kavramak için, askeri kıtanın kumandanı olan Abid Alimov'un 
Yeni Dünya Gazetesi'nde yer alan ve karşıhklı soru cevap şeklinde düzenlenmiş 
mülakabnı vermekte yarar vardır. 26 Temmuz 1920 tarihli Yeni Dünya 
Gazetesi'nde çıkan bu mülakat aşağıdadır:171 

"- Kıtaya inkılap ruhunu muvafık surette yerleştinnek İçin ne gibi terbiye w.ülü 
kullanıyorsunu:ı? 

152 ı\ıerô.Cum.sPJHA. F. 1, Op.l, D.98, L.5. 
100 Azem..aım.SPJ& F.l, Op.I. D.98. L.S. 

~: Azerb.O.,ın.SP~HA,. F.1. Op.l. D.98, L.6 
Azttb.Cum.SPIHA, F.l. Op.1, D.98. L.!ıı. 

166 TKFmn Birind~.ı.33. 
l6"a Azerb.Cıuıı.SP}H-4, F.l, Op.l. D.9B. L..5. 
168 Yc-ni Dü.oy.ı (.Bakü), 28 Haıiraıı 1920. 
169 Yıtııi Dünya (&kü). 26Temmıız 1920. 
170 AzelD.Cum.SPİHA. F.l. Op.l, D.98, L.5. 
171 l'elliDıltırcı: (Bakıl}, 26Tenımıız 1920. 



118 TÜRKİYE KOMÜNiST FlRKASI VE MUSTAFA SUPHI 

"(Alimov)- İlk evvel askerin içindeki saltanat taraftarı zabitlerin zihniyetini ta

mamen değişcinnek. askerin emperyalist ruhundaki terbiyesi yerine, içtioı.ai: inkılap 
esaslannı kurmak lazımdı. Bu yolda uğraştık. 

''Birinci olarak şimdiye kadar emr ii kati sayılan müstebid zabitlerin, paşa ve 
beylerin aleyhinde propaganda yapmak ve askere hissiyat-ı insaniyenin ne oldu
ğunu ve insanlann her hakta rn0.sa\o1 olduklarını anlamk. Neticede yumrukla, kır

baçla yürütülmüş olan inzibatın mahv olunduğunu ve inkılap ruhuyla yeni bir inti

zamın teessüs ettiğini gördük. İşte böylece ask.er, inkılibın birinci devrini geçirdi. 

Hatta şunu diyebilirim ki; Halil Paşa Moslc.ova'dan geldikten sônra bazı Türkiye 

Komüni:st Te:şkilitı'yla münasebetini işiten askerler bir içtimida bize birkaç sual 

sordular. "Siz P:aş.alarla elbirliğiyle çalışacak mısınız? Bizi yine Paşaların ellerine ve

rerek kul yaşamamızı devam ettirecek misiniz? Onbeş senedir muharebelerde bu 

paşaların beylerin menfaatleri için kan döktüğümüzü anladık. Artık istemiyoruz. 

Eğer Paşalar başımızda yine dunu-farsa silahımızı bırakıp dağılacağız" dediler. 

"Cevaben biz askere vaziyet-i hazıra ve beynelmilel İnkılip için İngilizlerin yı
kılması lazım olduğunu, zabitandan bazı paşaların da İngiliz düşmanı olduklarını 
:anlattık. Sözümüz tesir etti. 

-" Eski Türkiye Ordusu"nun bal<.ayasında bir Kızıl İnkılap Ordusu için lazım ge
len istidadı buluyor musunuz? 

'"(Alimov)- Eski emperyalist ruhuyla terbiye olunan ordular, herhangi sınıftan 

toplamış olursa olsunlar kırmızı inkılibın muhafız ve müdafii olamazlar. 
Binaenaleyh ilk evvel askerin yine asker tarafından terhisine başlanır. Bunun 
içinde askerin içerisinde komiteler vücuda getirilir. Ve evvel emirde yalnız dahili iş

lerin idaresi sonra zabitler ve umumiyetle siyasi vaziyet hakkında ask.ere malumat 

verilir. Bu suretle eski Cihangir Ordunun zihniyeti bozulduk.r.an sonra kendilerinin 
inkılipçı istidad görülecek kısımlarından Kırmızı Ordu teşkiline başlanır. Ve içti

mai inkılaba hidmct edecek ordular yetiştirilir. 

~" Türk. Ordusu eski terbiyeye göre fazla inzibatçı idi. Bu hal müretteb askeri
yenin ilgası teşebbüsüne mani olnıaı mı? 

"(Alimov)-Türk Ordusu'nun eski inzibatı, yani zabitlerin askeri kul, uşak te

lakki etmesi askerin ruhunda nefret doğurmuştu. Asker için en evvel bu zabitan~ 
dan, bu tazyik ve tezm cenderesinden kurtulmak lizLmdı. Bunwı için zabit ve aske

rin yekdiğerine olan vaziyeti .askere anlauhrsa inkılabın intişarına hidmet edilmiş 
oluyor. 

"-İnkılıip terbiyesi verilen Türk askeri inı.ibat.fikrini fazla kaybeuniyor mu? 
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"(Alimov)-Kızıl Ordu'nun içerisindeki inzibcıc ve intizam Kızıl Ordu'mın nasıl 
zihni bir inkılaba mazhar olduğuna muayyer nııulabilir. Eski inzibat lağv olunduk
tan bir ay sonra disiplin hakkında söz söylettinneyen asker, bugün ruhu inkılap 
ateşleri ile dolu olduğu halde bizzat askeri inzibau hakiki manasıyb tebkki ederek 
istiyor. Bu askerin umumi vaziyeti pek güzel anlamağa b~ladığını gösteriyor. Asker 
diyor ki, biz empcryalistleiin tanzim kerdesi olan ordularla muharebe edeceğh. 
Bunların eski inzibanna karşı bizde şiddetli ve inkılapçı bir inzibab kendimiz anla
yarak ve isteyerek, göstereceğiz. Öylece ilerleyeceğiz. Şüphesiz ki eski inzibat ile bu 
inzibat arasında dağlar ltadar fark. vardır. 

_H Kıtada eski zabitler var mıdır? Ve bu ı.abitler yeni ceryana uyabiliyorlar mı? 

" (.AHmov)- K.ttayı askeriyede eski ı:abitlerde vardır. Fak.at bunlar :;ıskerin coş
muş inkıl3.pc:ı ruhu karşısında zabitlik vaziyetinde duramadılar. Askerin bu yeni 
ruhunu iyi hi~ttiler. Ve onlarla yold.aşçasına miinasebete başladılar. Esasen bun
lar küçük rütbelerde zahider olduklarından eskiden de askere d;ıima yal-.ın bu
lunmuşlardı. Şimdi ise bu zabi eler, esl<lsi gibi muılakiyetle iş görecek mevkiler işgal 
etmediklerinden ve esas itibarıyla fukara çocukları olduklarından Sindi ceryanlar 
onların arasında da intişar ermektedir. Binaenaleyh Anadolu rençberleri içinden 
yetişerek halk için yaşamak ve ölmek isteyen zabitan-ı anasırdan f.ıydalanmakta in
kılaptan .sonra birind plana koyulacak derecede m.fıhiın bir meseledir." 

Bu sırada Türkiye'de gelişen olayları dikkate alan TK.Tnın. ask.eri çalışmalara 
daha çok önem verdiğini ve Türk Kı:zıl Asker K.ıtası'ndaki asker sayısını artırmak 
için tedbirler aldığı görülmektedir. Önce Türki.stan'daki Kızıl Ordu Komutanı 
Frunze'ye emrinde bulwıan Türk Kızıl Asker Gruplarını Bak.ii'y.ı göndermesi için 
rica ile müracaat edilmiş.tir. m: Bundan başka Kafkasya'nın her yerine, Karadeniz 
sahillerine ve Orta Rus.ya'ya elemanlar gönderilerek buralarda bulunan Türk askeri 
esirlerinden ve geçici olarak bu yerlerde yaşayan diğer Türklerden kızıl asker grup
larının en kısa zamanda Bakll'ya getirilmesine çaba gösterilmiştir. m Ayrıca 

Azerbaycan dahilinde bulunan Türkiyelilerin seferberliği ilan ettirilmiş ve "Türkiye 
Kızıl Birinci Nişancı Alayı" adıyla bir alay teşkil edilmiştir. Kısa süre içerisinde bu 
alayın asker sayısı 700'e çıkarılmıştır. 1'N Daha sonralan bu sayının bini aştığına dair 
bilgiler vardır. m 

TKT. Rusya'nın ÇeJidi bölgelerinde bulunan genelde Türk askeri esirlerinden 
meydana getirilmi$. Türk Kızıl Asker Gruplarına ulaşmaya ve onJarı Bak:ıl'ya getir
meye çalışırken, Rusya'nm çeş.itli bölgelerine dağılmış bu grup\ann da TK.T ile irti-

lT.! Azerb.Qım.SP/HA, F.1, Op.1, D.98, Lll. 
173 Azerb.Gıım.SPİHA. F.l, Op.1, D.9&, L.ll. 
114 TKFmo Birinci Kcıngr.oi, ıı..33. 
mi ATASE,A.l/4282:, Kl.588., D.ll8/3,6,F,4ô-4;KARAREK.iR,. /.stit.JaJ Harbimiz,s.811. 
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bata girmek için girişimlerde bulundukları anlaşılmaktadır. Nitekim bu anıaçla, 
Paltratski Şehri'nde bulunan kızıl k.ıtanın askeri komiseri Ömer Lütfü TKT'na şu 
mektubu göndermiştir:176 

"Baku Türk Komünist (İşıirakiy(in) Fırkası'na 

"Muhterem Yoldaşlar-! 

''Çok zamanlardan beri şark maz.lumlannm kurtuluşu için takip ettiğiniz aziı 
idealimize bugün nail olmak üzereyiz. Müjdeler olsıın ki, o büyük bayramın arife
sini yaşıyoruz. Paltratski Şehri'nde teşkil ettiğimiz Türk İştir;ikifUn K.ıta-yı 
Askeriyesi'ne. Sibirya'daki Türk üse~ı kafile kafile iltihak etmekte ve kıtamız bü
yümektoo.ir. Müfrezemiz piyade. süvari, topçu kısımlarına ayrılnuşa.r. Askeri teşki
laumız Türkiye teşkil3.rı esasına mebni, talim ve terbiye TUrkçe'dir. Bizimle tesis-i 

münasebete son derece ehemmiyet vermenizi rica ile hürmetlerimizi takdim eyle
riz. Sevgili arl<adaşlar. 

Hususi Be)'Delmilel Li= Nişancı 
Alayı Harbi Komiseri ömer Lütfü" 

TKT Askeri Şubesi, AKPMK ve Kızıl Ordu ile ilişkilere ayn bir önem venniştir. 

AKP Merkezi Komitesi'nin isteği ile Süleyman Nuri ~kanlığında askeri işler için, 
teşkilıion askeri şubesinden on kadar tecrübeli eleman AK.PMK emrine gönderiJ
miştir. m Türkiye İnkılipçı O:phesi'nden Ba.k.ı'.i'ya gelen temsilcilerle, Kızıl Ordu ve 
parti elamanlarının ve hatta Sovyeı Azerbaycan ve Rusya ile Türkiye arasında irtibat 
ve ilişkileri sağlamak için TKT Merkezi Bürosu'na bağlı olarak ''Askeri İnkılap 
Komitesi" kurulmuştur. Bu komite AK.PMK'den se.çilmiş iki üye ile birlikte 

Süıeyman Nuri, Abid Alimov, Cemal Önder, Mustafa Maksut ve Bagirov'dan mey
dana getiıilmiştir.11.e: 

Türkiye Komünist Teşkiliu Kızıl Asker Kıtas, &kerleri, 2 Temmuz 1920'de, 
Abid Alimov başkanlığında bir toplanu yapmış ve bu toplanuda aşağıdaki karan 
alarak nan euuiş:tir: 1 7'il 

"Bütün Dünya'da başlayan amele inkılabında, sennayedarlan, emperyalistleri 
ölüıne :nıahkU.m eder-ken ilk saflarda mübarezeye hazınz. Bu gibi vakitlerde asker

lerin kıtayı bırakıp gitmeleri hütün dünya fuka.ra--yı kasibesine hainliktir. Düşmanı 
mağlup etmek için asker arasında şiddedi rabıta ve tanzimat bizim birinci vazife
mizdir. 

L76 Yeni.Dılny.ı 22Temmu:ı 1920. 
~;~ A2erb.Cuır,..5PİŞ-fl\ F.1, Op.l, D.98, L.15. 

Ncrb.Cum.5PIHA.F.1, Op.l, D.98, L.8. 
l'r,l, Y~ai Düı:ıya. 12 Temmuz 1920. 
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"Yemin ediyoroı; ki, dünyada hiçbir sermayedar emperyalist kalmayıncaya ka
dar elimizdeki silahımızı ve mukaddes kırm~zı sancağımızı bırakmayacağız. Ve bu
nunla İngiltere ve diğer müstebidlerin ayaklan altında inleyen biçare mazlum 
Türkiye ile İ-ran'ı ve bütün şark memleketlerini azadedip fukara-}'l kasibe ve köylü 
hakimiyetine yardım etmiş olacağız. 

"Yaşasın bütün Cihan İnkılibd Yaşasın Kızıl Ordu Tanzimatıl Yaşasın 
Türkiye'de amele, fukara ve köylü hakirniyeıil 

Türkiye 4tiriikiyün Kıta.sı Kumandanı Vekili 
Fahri" 

Türk KızLl Alayı'nın propaganda amacıyla kullanıldığı da anlaşılmaktadır. 
Şöyleki, Baku Kongresi sonrasında yapılan büyük şenliklere Tiirk Kızıl Alayı da ka
ulmış ve Türk bayrağıyla bir resmi geçit yapmışlardır.1.&0 Her halde bu durum, 
Tiirkiye'nin emperyalistlere karşı verdiği savaşta, Sovyetlerin onları desteklediğini 
göstermek ve böylece sadece kongreye kaulan Türk delegelerine deği[, aynı za
manda diğer Müslüman delegelere de Sovyet Rusya'nın onlann dostu olduğu ima
jını vermek gayesine matuftu. 

Türkiye Komünist Tcşkilau (10 Eylül'den sonra Fırka), Kızıl Asker Kıtası'ndaki 
askerlere gerekli .siyasi ve askeri eğitimi verdikten sonra, onları bir an önce 
Türkiye'ye göndermeyi tasarlıyordu. TKTMB daha 1920 yılı Haziran ayında, olu~ 
turulacak kıtanın Türkiye'yc gönderilmesini düşünmüş ve çalışmalarım bu doğrul
tuda sürdürmüştür. 25 Haziran 1920'de TKTMB'nun AKPMK'ne gönderdiği ra
porda, "Türkiye Kızıl Askerlerini Türkiye'ye göndermek 1,:aınanı geldiği" belirtile
rek. bu amaç etrafında tedbirler görüldüğü ve yeterli miktarda savaşçı güç birik
mesi halinde tcşlcilatlandınlarak, Anadolu'ya gönderilecd<leri bildirilmekteydi.1:111 

Bunun baş.aıılabilmesi için bir hareket üssüne ihtiyaç olduğu hissedilmiş ve bu üs 
için en uygun yerin Nahçivan olduğu görülerek, Nahçivan'a önceden TKT eleman
lan gönderilerek bu yönde çalışmalar yapılmış.ur. 182 Mustafa Suphi, TKT Birinci 
Kongreşi'ne $Ullduğu layihada Kızıl Asker Kıc.aao'nın Türkiye'ye gönderilmesi hak
kında şu bilgileri vermektedir:1M 

"Birinci Alayın mevcudu az müddette tezayüt ile yediyüze kaıib bir hale geldiği 
ve seferberlik muvaffakiyecle devam ettiği sıralarda, Mosko-va'daki Anadolu elçiliği
nin vekili olan İbrahim Tali Bey'in Onbirinci Ordu Kumandanı ve Merkezi Hey'et 

160 Dop H.alklannıa Birinci Kongr,esi Filmi. {ÜçUncü Entı:::nıasyonal, Eylül 1920'd-e, Bakı1'da yapı• 
lan Doğu Halkbnnın Birinci Kongresi'ni \'e sonrası. yapılan törenleri fihne çektirmiştir. Sesa.i:ı: ve şim
diye lı.adar oldukça iyi ınubafaza edildif.i görülen bu film. Doğu H.ılk.Jannın Birinci Kongresi hakkında 
-en ôn-erııli kaynahıx .) 

:: Azef'b.Cuııı.SP!HA. F.l. Op.1, 0.98, L.8. 
Azerb.Cum.SPIHA. F.I. Op.l, D.98, L.R 

183 TKF'mn Blıb,ci .K.Q1Jgresi, s.Sf. 
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ile mülakatında "Türkiye'nin adama ihtiyacı yoktur, ancak esliha ve cephaneye İh· 
tiyaç vardır" yolunda vaki olan ifade!!ii üzerine ordu kumandanlığı tarafindan sefer
berliğin durdurulması husU5Undaki istif.sara tarafımızdan cevab-ı muvafakat verile• 
rek seferberlik durdurulrnuşrur. Böylece onbeş yirmi bin kişilik müsellah bir kuvve
Un müstevlilere karşı gönderilmesinden, maahazi Anadolu kıyamcılanyla arada bir 
suitefehhO.m vücuda getirmemek maksadıyla sarf-ı nazar olunmuş ve mühim bir 
fırsat elden kaçınlmışur. Şimdiki halde mevcudu bine yaklaşan alayın iki haftaya 
kadar Anadolu'ya sevki hazırlıklarıyla uğraşılmak.tadır." 

Gerçekten Mu,şt.;ıfa Suphi, Azerb.aycan'daki Tiirkler arasında seferberlik ilin 
ettirerek, Tiirk. Kızıl Alayı'nın asker sayısının arunlması için çalışmışur. Ancak 

TBMM Hfıkümeti'nin Moskova'daki temsilcisi İbrahim Tali :Sakıi'ya gelipte, 
Azerbaycan'da Türkler arasında seferberlik yapunldığını görünce derhal Kızıl 

Ordu Kumandanlığı ve Eliava nezdinde girişimlerde bulunarak, seferberliği lağvet

tirmiıtir. 1 Ekim 1920'de, Moskova'dan Kazım Karabekir Paşa'ya gönderdiği ıif

rede, İbrahim Tali konu ile ilgili şu bilgileri vcnnektedir:184 

"Maksad-ı mahsusla Azcrbaycaıı'd.a Türklere seferberlik yapnrıldığını gördüm. 
Türk KomU.nist Fırka.sı'nın buna salahiyatta.r olnıadığını anlat.arak seferberliği lağ
vettirdim. Bunda muğberr olan parti güya Tıirkiye'ye insanca muavenete lüzum 
yoktur, demişim gibi işü.tta bulunduğunu gördüm. Bunu şifahen ve tahriren red 
ettim." 

Bununla birlikte sayısı 800'ii bulan Türk Kızıl Alayı'nın Türkiye·~ gönderil

mesine İbrahim Tali Beyinde muvafakat verdiği anJaıılmakıadır. 165 

Mustafa Suphi, Türk. Kızıl Alayı'mn Tiirkiye'ye gönderilmesi hakkında Kazım 

Karabekir Paşa'ya 19 Eylül 1920 tarihli bir mekrup gönderir. Mekrupı.a şöyle de
mektedir:1116 

"Rusya'da kalmış olan esirlerimizin Türkiye'ye izamı için ehemmiyetle çalışıl

makrad.ır. Keza esirlerden mürekkep bir kirayı askeriye teşkil edilip. silah ve cep

hane ve her turlu levazım.ada teçhiz edilmiştir. Bu kır.ayı askeriye Nahçivan tarikiyle 
Anadolu'ya kariben gönderilecek ve Kazım Karabekir Ordusu emrine verilecektir." 

ltı-ı AT~A.l/4280, Kl.549, D.16-A/4, F.61-1. 
lM İbnıhim Tali. Mustafa Suphi ile Babi'da üç kez gönişmuş.tür. Ru göıılijıı:ıeler ı:s.nasmda Türk 

&.ı:.ııl Alayı'ıun Tııirkiy,e'ye gönderilmesi. kcnnı.unun. da ele ahndı.ğt \-c bu konuda ayın fi kire gdind.iği an
la,5Llmaltıd.ır. Niıd:im yubnda belirttiğimiz I Ekim 1920 c:arihli ıifrı: de, İbrahim Tali "Eliaw., ı l.Kwl 
Ordu Kumandanlığı ve Azerbay<:an Hükümeti nezdinde ~ırılerde bulunduğunu w: mevcudu 800'ü 
asan TUl"k. esirlerinin ikişc:r tufe:nk l't bcşyılı fiş,enkle ı.eçhiz edilerek. Türkiye'ye gônderilmesi için teteb
büılerde buluDduğunu V<' kabul edildiğini, belirtmckıcdir.(ATASE, A.l/4280. K.1.549, D.16-A/4, F.61-
1.) 

166 ATASE, A.1/4282, Kl.588, D.118/36, F.27. 
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Türk Kızıl Alayı Türkiye'ye gönderilmeden evvel, 8 Ekim 1920 Cuma günü ka
rargah ve mitralyöz süvari bölükleri ile bir resmi geçit düzenleyerek, Bak(ıtda bütÜn 
.şehri müzika eşliğinde dolaşmışur. m Türkiye Komünist Fırkası İstihbarat Şubesi ta

rafından Türkiye'ye gönderilen bir raporda bu merasim esnasında Bakü. halkı Türk 
Kızıl Askerlerini her yerde alkışlamış. ve bu alay Onbirinci Kızıl Ordu 
Kumandanlığı ErkatN Harbiyesi ve Siyasi Komiserliği tatafindan teftiş edilmiştir. 
Sonra ise Kızıl Ordu Klübü'nde bir toplanu yapılmış ve burada Kızıl Ordu adına 
Taçkovve TKF adına Mustafa Suphi tarafından nutuklar söylenmiş ve Ethem Nejat 
ı:arafından okunan kararname bütün ask.er tarafmdan .kabul edilmiş.tir. 

Bu 'k.atarrı.aDle özet olarak şöyledir:l88 

"Rusya'da, Sovyet Hükümeri ve Kızıl Ordu Rusya'yı nasıl düşmanlar ve Avrupa 
Kapitalistleri elinden kurtardı ise, bizde Türkiye'ye gittiğimiz ıaman Türk.iye prole
taryas.ı, işçilerini ve çiftçisini memleketimi~ musallat olan Yunanlılar- ve Taşnaklar 
elinden kurcara.cağız. Kırmızı Rusya ile Tüı·kiye arasındaki kardeşliği dah.a ileri gö
türerek silahımız, hayatımız ve bütün varlığımız ile bütün dünya emperyalistlerine 

ve ekspluvaııosyonculaıına karşı harp edeceğiz." 

Alınan bu karar TKF İstihbarat Şubesi tarafından Türkiye'ye bildirilirken, bu 
karardan bir hafta sonra Türk Kızıl Alayı Türkiye'yc gitmek üzere yola çıkarılacak
tır. Birinci Türk Kızıl Nişancı Alayı, Kızıl Ordu'nun yardımlarıyla teçhiz edilerek, 
14 Ekim 1920'de, Bakii.',dan Zengezur'a ha.-eket eder. Buradan Nahçivan'a geçile
rek Türkiye·ye gitmeleri planlanmıştı. Ancak bu Alay'ın Zengezur'da Taşnak 
Ermeni 0rdU$U tarafından önü kesilmiş ve burada Ennenilerle yapılan mtlsade
mede 60 ölü ve yaralı ile fazla zayiat vererek geri dönmek zorunda kalmışnr. 189 

1" ATASE; A.6/28'35, Kl.851. D.lt/!>4. F.95. 
188 ATASE. AG/2865, KJ.851. D.13/M. F.95. 
189 Bak.U'Wl TBMM T~msildsi'nin r~k.atinc mem\11" edilcıı. \'uıh.qı. Ömer L"Ut.fü Bey, 24 Kaşım 

1920'd,c, Kazım K.u'abd:.ir Pqa'ya gönderdiği raporda şoyle yazmaktadır: 
"lbı$-~'mn muh1cel.i.f maullerinden gelen üseramııdan Bakü'datJ Türk Komünist Fırkası Birinci 

K.ızıl Nİfancı Ala)'l namıyla bir alay tetlif ederek. ce:ıli ve teçhiz etcikien sonnı. Tqrin-i ev\·elin ondör• 
dimd~ &.k.u'dım 7.engez1ll'ıı, hare~\ ~tmitlen:lir. tl.u ;ılay Zengewr'da harbe gi.rerek a!tm.ış bd-'f te~f 
ve yaralı ile fazlaca zayiat venni:ı ve mevcudu iıçyiıze tenzil etmiştir." (ATASE, A.1/4283, KL614. 
D.203/108, F.15"1,15-2. 

~t yazarlar. TKP'ıtin bu ~mi. Türkiye'deti. Milli Miıcadele'yc yardım etmek gayesiyle yapb
Jlw belirtıne~ler.Sofiy.ev~y.nrm\~dır: 

"Türki)'e'de ııı.illi atatlık haı'eketiııe emeli yardım göstermek için Tfukiye Koııriinistleri lizınıi ıed• 
birler gördüler. Mesıe-1:ı, Tıirkiye Komtinisderi Rusya arazis.:ind-e olan Türk harbi C$İrleıinden 80() kişilik 

bir nişa.o;:ı alay ıqt:il edip, onu Türkiye)'(- gönd-erdiler. Lahn Errncn~tuı arazisinde (Görüs'ta) Taşıı.ak 
Ordu:su Alay'm önuıı.ii. l:.cscrek. onun Türki~ ar.ızisinc -g~mesine i.m.lirı vermemişw" .M (M.M.SOFİ\EV, 
"Milli Azadbk Harel:aa Ylllaruıda E.m.pecyaliz:m Aleyhill,e Türk.iye K-omüni&t Parô.yasııuu Faaliyeti (1918--
1923}", Yakın w Orta ŞarJ: Ülklerind~ SJrufl ~ -'m:ıliil.u Pro9eS (ilmi Eserle.riıı Menu Mecınua.ı.ı), 
BakU, 1989, s..13.) Aynca bkz. (15'ler Hatmw, Tıirkiye Komıinis.t Parôsi'nin aıımıı\wca ôldtırfilen önderi 
Mustafa Suphi ve arb.daşbnoa icm.f, Mosl:.ova, 1936, ş.64-65.) 
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Göıüldüğü gibi. daha TKF Merkezi Heyeti Türkiye'ye gelmeden ônce,190 onon 
tarafından teşkil olunan Türk Kıztl Alayı Türkiyc'ye gönderilmiş, ancak. Ermeni 

Ordusu'nun yolu kesmesi üzerine büyük zayiat vererek, Bak.Cı'ya geri dönmeğe 
mecbur olmuştur. Bu sıı-ad:a gerek Ermenilede savaşta verilen zayiat ve gerekse 
başka sebeplerden dolayı Türk Kızıl Alayı'nın asker sayısı 350'ye inmiştir.191 Daha 
sonra üzerinde durufacağı gibi. bu alay Mart l 921 'de Türkiye'ye getirilecektir. 

TKT, Askeri Şubesi bünyesinde bir de ''Esirler Şubesi" oluşturmuştur. 

Rusya'nın çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye gitmek üzere Bakü'ya gelen Türk harp 

esirleri ile ilgilenen bu şube, bir yandan bunları TKT Kızıl A.tayı'na dahil eunek 

için çalışmalar yaparken, diğer yandan askerlik yapamayacak durumda bulunanlar 

arasında Bolşevik propagandası yaparak, Türkiye'ye göndenniıtir. Mustafa Suphi 
TKT'nın Birinci Kongre:si'ne sunduğu layihada bu şubeden şöyle bahs.etmekte

dir:192 

"Harbi şube yanında bir de "Esirler Şubesi" açılmış ve Rusya'nın muh~lif yer

lerinden gelen esirlerden askerliğe giremeyenler arasında teşvik.at işlerine germi 
verilerek., bir taraftan da iaşeleri temin edilmiş ve şimdiye kadar Bakü'ya gelen 1099 
esirden 349 kitilik iki kafile Türkiye'ye gönderilmiştir." 

Rusya'nın çeşidi bölgerinden perişan bir halde Bakii'ya gelen Türk haıp esirle
dnin, burada sığınabileceği, müracaat edebileceği TBMM Hükümeti'nin bir tem~ 
sikiliği bulunmuyordu. Bu nedenle Bakô'da toplanan esirlerin kaderi tamamen 
TKT'nın elinde idi ve TKT, onların Türk Kızıl Kıtaatı'na katılmasını arzu edi
yordu.19~ Bu kıtaya dahil olmak istemeyenlere ise türlü zorluklar çıkanlıyordu. 
Kazım Karabekir Paşa tarafından, Bakıl Kongresi'ne karılmak üzere Bakiı'ya gön~ 
derilen Binbaşı Arif &ey, dönüşte verdiği raporda, 194 Bakü 'ya gelen esirlerin kızıl k1-

190 Aslında TKF Merkni Heyeıi de, kongreden hemen sonra Türkiye'yı=- gitmek isciyordu. Fakat 
daha sonra açıtJayacağııwz bazı sebepl-erderı dolayı. bu hareket ertelenmiştir. 

191 ATASE, A.l/4282, Kı.590, D.126/11-1, F.115. 
192 TKF'ıu.a Bm.ad Kongresi, s.34 
193 Halil Paşa , 13 Ağustos 1920'de, Şark Cephesi Kumandanlığına gôııderdiği şifre-de ıöyle y.wn:ık

mdır. 

"Rusya'nın muhtelif nubnndan B:.ııkü'ya gelecek Türk esir efradının kiffes.inin T-.irk Bolşevik 
Kıwı·na idhallerioi riyisetinde Mustafa Supb.i Yoldaş bulunan Bakü"dalti TW'k Komünist Fıı-k.w. ı.ale-p 
ve uzu etmişôr. Buna karşı atideki ıekliftc bu!undum. 

1- Malıilln beb.eın.ııh.ıl Türüye'ye gönderileı.:el:.tir. 
2- Ge-kcek Üııeradıın Bo~vik olmak uzu edenler vı=- Azerbaycan veya Rıısy.;ı.'da kalmal i:so=yenler 

&kô'da.ki Bo4evik kıta.sına d:ıhil ol~br. Fakat isı:erneyenler behemalıal Türt.iye'ye scvkotunacakur. 
Bunıı nza göstermiş oldular. Şu kadar varki, .komünist fırknı siya.si bir fırbı olduğundan bitt:ııbi muay• 
yen ve ıml'Um olan ke:ı:mi proğramı dahilinde bulunmal.annı tercih edecektir. Diğerleri büyüt bir mUŞ.
.kil3.t içinde kalııcaklıı.rdır. BakU'da bu işleri Hiikiimeti Osmaniye'nin bir mfınıeuili. resmisi saf.an ile idare 
edecek ne bir hey'eıi asleriyc ve ne de sefaret ,oeya masbhaıgüzar \-eya.hut da mülDCS3ili ast.en ve siyasi 
Jne\l(Uttur." (TEVETOGI.U, Türliye'dtSosr,ilist ~'t Komütml Faallyeder,:s..293-294.) 

194 ATASE, A.1/4282", Kl.588, D.118/36, F.40; Cwuhıırbaşk:mlığı ~ııi. Alll-7-b, D.20, F.21-8. 
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taya tazyik ve tehditler ile dahil edildiklerini. bunun esirlere bir hakaret olduğunu 
ve bunlanrı komün1$rlik fikriyle terbiye ettirildiklerini belirterek, şöyle diyordu: 

"Şarkın en mühim bir merkez~ olan Bakı1'da şimdiye kadar Türk bir mümessil-i 
siyasinin bulunmaması. firar vesair bir .suretle oraya giden her şahsın Türkiye nam 
ve hesabına çalışması ~yan-ı dikkat ahvalden olmakla beraber, Bakiı'ya toplan
makta olan esir zabit ve efradın sefalet ve periş.aniyetleriııe ve bi-n-netice arzulan 
hilafına Kızıl kıt.aya dahil olmağa mecbur bırakılmışrır. Binaenaleyh kızıl kıt.aya 
dahil olmayan üsera gıdasız ve taşlar üzerinde ölüme ve sefalete ınahkümdur." 

1). GENCE OlA\'LARI VE TKT 

Kızıl Ordu'nun Azerbaycan'ı işgali üzerine ilk isyan Gence'de başlamışnr. 
Bolşevikler tarafından anti inkılipçı güçler olarak adlandırılan Azerbaycan Milli 
Ordusu'nun Gence Alayı, 26 Mayıs 1920 tarihinde, Gence'de, :Bolşevik Ordu$u'na 
karşı isyan başlatmıştır. İsyan bir hafta kadar devam etmiş ve Bolşevik Rus 
Ordusu'na büyük kayıplar verdirilmiştir. Bo]ş.eviklerin ek kuvvet göndermesi ve 
Gence'de bulWlan Ermenilerin ayaklanarak Azerbaycan isyancı gruplarım arkadan 
vurmalan neticesinde Gence Şehri Bolşevik kuwetlere teslim olmak zorunda kal
mışur. Şehre giren Bolşevik Orduşu çoğu kadın ve çocuk oJmak üzere binlerce ki· 
şiyi katletmiştir .1% 

Gence'den başka Tcrter, Ak.dam, Şuş.a, Karabağ, Lenkeran, Kuba, Şek.i ve 

Zakatala'da da :Bolşeviklere karşı isyan başlanlmıştır. Bu isyanlarda Gence isyanı 

gibi çok kanlı şekilde bastınlmışıır. Gence ve Karabağ'da çıkan, Bolşeviklere karşı 

isyan hareketine Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa'nın da faal olarak kauldığı helir
tilmekredir.196 

Bolşevikler bir tarafta isyan hareketlerini çok kanlı bir şek.ilde basnrırken, di
ğer taraftan bölge halkı arasında propaganda faaliyetlerine girişmişlerdir. TKT'nın 
de bu faaliyetlerde rol aldığı anlaşılmak.tadır. TKT Merkezi Bürosu ta.rafından RKP 
Merkezi Komitesi'ne yazılan bir raporda, 'TKT Merkezi Bürosu, Başkan Mustafa 
Suphi'nin şahsında, Gence olaylarını incelemek ve bu bölgede bulunan Müslüman 
ah;aliyi barışçı Soryet ıarzı yaşama çağırmak üzere yapılan çalışmalara, faal olarak 
iştirak emıiştlr" denmektedir.197" 

ı% Tıflis'te ÇW!ın Yeni Dıi.nya Gazetesi, Gence'de BoJŞC'\.ik kuTiretlerin onbinden fazla Mlisliiman 
kııııleuiğini \'<:' Bol.ş.evik as.kerter ıarafi.ndan bin beşyuzden fazla Mıislü.man kadının tecavüze uğradığını 
yazmaktadır. (Yeni Dünya (Tifüs), 18 Haziran 1920.) Aynca balınız. Nes.iman YAKUBLU, Mehmed 
Emin ksulz$dı:, -'"aku.1991, $.158-159: MİRZA-BAUı., MiJli Azerbaycan Ha.re.l:eti, s.214.) 

196 K.K.ırahekir'in yazdığına göre, "Nuri Paşa Azerbaycan'da .Akdam :ırn,,·liinde 9 Haziran'd.ı 
Bolşeviklerle muh:;ı.r,ebe etmiş, Cence ve k.arabağ'da ahali aya.klanma)an olmuş. ve ahali m.ükc.mm~I bir
sam- y.cmişler. Nwi Paş.a'da nıa'ğlup olarak Ar.ıs boyunda Hudafrin'C" çekilmiş." (KAR.ABEK.İR, l.sôkl.aJ 
J-hrbimiz, s.771.) 

ıv;ı Aze:Tb.Cum.SPiHA. F.l. Op.l, D.98, L.12. 
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Aynca aynı raporda belirtildiğine göre, Mustafa Kemal Paşa'ya bir mektup ya
zılarak, Kanlı Gence olaylarına Enver Paşa'ıun kardeşi Nuri Paşa'nın kanldığınm 
hatırlarda olduğu ve bu macerapere-stlerin gelecekteki anti. inkıl3.pçı hareketlerinin 
ilişkileri felce uğraulabileceği bildirilmiştir. 198 

Mustafa Suphi Gence'de yapuğı incelemelerde. Gence Olayları esnasında. 
özellikle Bolşevik Ordusu içerisinde yer alan Ermeni askerlerin Müslüman ahaliye 
karşı cinayet ve tecavüzlerde bulunduğunu tespit ederek, bunu bir raporla bildir
miş ve bu rapor üzerine Görus ve N ahçivan istikametinde hareket eden 11.Kızıl 
Ordu'nun 32.Fırkası'nda bulunan Ermeni askerler bu fırkadan çıkarılarak, Ermeni 
askerilerinden .sade<:e Ermeni mınukalannda yararlanılınak üzere ayn bir kıta teş
kil edilmiştir. l9'l 

198 Azerb.Gmu.8PIHA. F.l, Op.l, D.98, L.12. Mwıtafa Kemal Paşa'p böyle bir mektup geld~ğine 
dair bir belge elimizde olmalllilsınıı. rağmen, Genc.e ve Kar.ıbağ'da meydana gelen bu olaylardan sonra 
.Anadolu'nuo bu dW'Um kaqaırıd.ıki twn. ı))dukça ilginçtir. 

Nuri Paşa wc birçok Türk Subayı'nın &lpik]ere karşı hareketinin Anadolu'da büyük heyeaın ya
ratağı :antaşıbı::ralwa ~ bu ~re~tiıı. 801.şevi;lderde TUTltiye'ye bfll şı1p.be uy.mdı.rac.:ığı relaşı içine dü
şüldüğü görulmcktcdir. Kiz:ı.ıu Karabc.kir Fa.µ, Kurmay Başkanı Al.bay Kazıın Bcy'c (Nııri Paşa'mn 
Eniş.tcsi) şu emri verir; "Derhal Nuri Pi.şa'y.a yaz. eğer elinde kUV\'Ct:lcrk bana gelir l'C Y3puğı cinayederi 
id~k edC'l'$e kurtulm, Aksi ~ide vaı.:ı.n aleyhinde d~ıımnlar:ımu.la h~ket edi.yor ı;Ul'miyle ınıçbmnak
tan kendini kimse ku.-taraoıaz" (KARABEKİR. lstildal Harbimiz, a.772.) 

Bir t.ı.raft:an Nuri P.ışa'y.ı mektup yazar.ık, kendisine gelmesini isreyen K.Kar.ıbelir, diğer taraftan 
24.6.1920'de &kiı'da bulunan Halil Paşa'ya çektiği ıifre ı:elgnfıa şwı)an yazar. 

" ... Bugün her İşten \'e her teybbfısk:n evvel milletimize şark;a Bolşevik. ve Müsliıman yolunu aç• 
mabdır. Para, siUh \le ceph:me ihtiyacımız malum11nuzdur. A.na,'atana şerlıı11 bir yol açmada.o Irat \'C 
Hint seferleri bizden ziyade başkalannıu nefine olur. Ne yapıp yaparak araınızdali ınallianın kınlrıh\fil 
ve bize :şark yolunun :açılmasını temin ediniz. Bu ınıni:ı m:a:ateessüf en esaslı olar.ık yine kendi asler ve 
.uıhide:riınlıiıı, ~(a Nmi ~ old;.ığu h:aldc Kara.bağ'da &lşevilı.lere kar;ı muharebe etmrleri ile W,cııt 
bul~nır. Bürün me.&ai ve ar:mlanmu hilafına olan bu hadİıiat-ı mücssifcden dolayı Bolşevikler nez~ 
dinde h:akkımızda ŞU.phe ve tereddüt haSJ:I olıruıması.m temin ve kendlleriyic birgun ev,.'el birleşmemiz 

i,çirı her yerde bizi: d(i.fü:ıımenizi. nüfuz ve lsuvvcti.nizi istimal buyurmanızı milletimizin JDC\'(Udi~t \'C 

bt-ka$i ı:ıamına :istirham ed-criın. ~ın."(KARABEKIR. lstiklil Hacbimiz. s.714-775.) 
Kazım Karabelür Paşa, 3 Temmuz 1920'dc Mus.tafa Kemal Paşa'y:ı. çekaği tclgrnfta, &lşcviltlere 

kaqı Genci'! ve Kanıbağ'dali ol:aylara katılan Nuri Pap ''I'! birçok Türk. :subşyı hakkında ne yolda mu
:amcle ıasavvur buyurduğunu roruyor ve bu durumun "Bolşevik Ordusu'yl:ı itıisaliınize mani old\lğu, 
8.o)şe\il. Or-dw.u'nu mUŞldl duruma dıişiirdüğünıl ve Bolşem;.lcrde Türk. Subaylarına karşı 'bir-iıiınadsız
lık hissi uyandtnlınasına sebep olduğunu bclincrelt, bu o4ıyl.:ıra btilan 8ab.aedctin'iu tutuklanarat di· 
ır.ın-ı harbe verilmes.ini v.e Nuri Paşa'nm da E.rzı.ınıDl';ı. getirilerek nezaret altında bulundurulmasını uy
gun gördüğünü kaydcrmifıir.(ATASE, A.1/4282, Kl..586-, D.11:>/S!'>, F.3--1.} 

Mustafa Kemal hşa, Kizım Kanı.belli Pışı'mn yubndaki y.ız1&1.na ŞQ c-cvabı 5 Temmuz'da vermiı-
tir. 

"Şark Cephesi Kumandanhğı'na 
"Bolşe\ikler aleyhine isyan ı;tkanınık wzi.yetiımi işl\i] etmiı olan Bahaeddin. ,o:e Nwi Paşa .hakkında 

i.ş'ar-t alileri. vechile tevkil ve nczar-ct ıatbU:i mu"fflfıl:.tıı:, 

(ATASE,A.l/4282',Kl.586, D.115/35, F.3-1.) 

B:MMR,eW 
M\uWtı K.cwal" 

l'il'!l' Bu bilgi. Bdiı'dan Nalıı;ivan'a gOndcrllcn beş lişilil. Tüı:üye Komfuıist Teşl:ilin H.~'ndea 18 
Temmuz l 920'dc, Şahmhn'Wl alınmıştır. Kizım .Kanı.belir P-aşa., 19 Temmuz 1920'd-c bu durumu &kan
ı liarbiyc-i Umumi Rfyis,eci'nc ş.ifr~ ile bildirrı::ıiştir. (ATASE,A.1/4282.Kl.586.D.115/35, F.14,14-\.) 
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E- ÜÇÜNCÜ ENTERNASIDNAL'İN İKİNCİ KONGRESİ VE TKT 

Üçüncü Enterna.syonal'in İkinci Kongresi 19 Temmuz 1920 tarihinde, 
Petrograd'da açıldı. Kongre daha sonra 23 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında 
Moskova'da devam etti.200 37 ülkeden 67 örgüt, 217 delegenin katıld1ğı kongrede 
Komintem'e üye olacak partilerin kabul eunesi gereken ve Lenin tarafmdan ka
leme alınan "21 Şart'' olarak bilinen kararlar kabul edilmiştir :201 Bundan başka 
kongrede 17 maddelik temel ilkeler belirlenmiştir. Bu, Dünya Komünist Partisi'nin 
içtü-züğüdür. Statünün birinci maddesine göre, Komintem, yani ulusfarın işçi bir
liği, tek bir amaç peşinde koşacak, çeşitli ülke proletarlanmn ortak eylemlerini ör
gütley~cck, komüni-s.t toplumun ilk aşaması olan smıfları yok edecek, sosyalizmi 
uygulamak için kapitalizmi yıkacak ve proletarya diktatörlüğü ve uluslararası bir 
Sovyet Cumhuriyeti kuraealm."" 

Bu kongrede Tfırkiye'yi ve TKT'nı yakından ilgilendiren konu. sömürgeler ve 
geri kalmış ülkelerle ilgili Lenin'in tezleri idi. Kongrece kabul edilen bu tezlerde 
Türkiye'yi yakından ilgilendiren husus ıu idi: 

Sömürge ve geri kalmış ülkelerdeki Demokratik Burjuva kurtuluş hareketleri 
bütün komünist parıileri tarafından desteklenecek. ancak geri kalmış ülkelerdeki 
Demokratik•Burjuva kurtuluş. hareketini, bir komünistlik hare.keti olarak nitelen

dirme teşebbüslerine karşı mücadele edilecektir.'°' 

Lenin'in "Devrimin Merkezi Baudan Doğuya kaymaktadir"20-i sözü bu kongre
nin ve hunCU.n sonraki Doğu Halkları Birind Kongresi'nin dayanak temeli 
olacakur. 

Mustafa Suphi, Üçüncü Ememasyonal'in İkinci Kongtesi münasebetiyle Yeni 
Dünya Gazetesi'nde "İkinci Kongre'' başlığıyla bir makale yaz:mJş ve bu makalede 
Üçüncü Enternasyonalin İkinci Kongres-i'nden Türk Komünistleri olarak beklenti
lerini şu şekilde dile geıirmişcir;W5 

200 Soıyttskay.ı RGıı$;$iy.ı i Kapitaliçcd:iy Mir 1' 1911-1923, Moskova, 1957, :s.448. 
201 Saıyrts.bpı Rossipı l Kapitaliçes.kiy Mi,- y 1917-1923, s.448. Bu kararlar Komintem'e dahil parti

lerin özerklik. ve bağııııın:bkhu-.lQl ortaıb.n ~ldınyor ve bu partileri Moskova.'nın robotu haline getiri· 
yordu. ("Enterna&yoneUer-K.ongrelcr'', BTID.,S, 16. {Haziran 1986),.:ı, 77.) 

M "Entcnwyonelk:.--Kongı·dcr", BITD. S .16. (Haziran 1986;. s..77. 
203 Walfrang LEONHARD, Bugtinlıi Sı;ı,y~t İdeo/()jişj, il, Çeviun: Cemil Ziya Şambey, İstanbul, 

1980, ı.95. 
Lenin'in Sömiırge ve Ged Ka1m.ış Ülk..:\(rİl ilgili tezleri halı:ınd!o!. bkz.( Şad: 1H, Sayı: 1, (Bu sayı. Şut 

Kurultayı'm ınabsustu.-.), ('ı.9 'fcşıin-i s.ioi 1:336/Kasım 1920}. B.ıl:U,:s.50-51.) 
w,,ı "Entemas:yonellcr·Kong,-eltr'', lJTTD. S .16, (Haziran lJ86), s.73. 
~ MUSTAFA SUPHİ, "İkinci Kongre11, Yrllİ Diinya, 19 Teı1~ıtıw: 1920. 
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"Üçiincü Enrernasyonal bir nice yıllık hayan faaliyetinde Avrupa ve Amerika 
amele ve rençbcr inkılap kuwetlerini Sosyalist Rusya eırafında böyle(':e toplamaya 
ve hali hazırda Avrupa'da, İnkılabi olduğu kadar siyasi bir amil olarak meydana 
çıkınağa muvaffak oldu. Şimdi Üçüncü Enternasyonal karşısında duran mühim 
mesele, g,ırp proletaryası gibi şarkın derin karanlıklarında mazlum ve fukara halk
larından yükselecek büyük. bir yumruk hazırlamağa muvaffak olmalıdır. Birinci 
Kongre'den beri enternasyonalin aile efradından sa.yılan Türkiye, İran ve Rusya 
içindeki Türk-Tatar komünist teşkilitlarının ikinci yıl içinde bugün faaliyet ve kuv
vetlerini birleştirerek bu maksadı temin etmeleri tarihin kendilerine yüklediği bir 
vazifedir." 

Bu arada Lenin'in "Şark.ta inkılip, Şark Komünistlerinin bilavasıta kendi işleri 
olmalıdır" sözünü haurlatan Mustafa Suphi, .. Şarkta inkılap hareketlerinin nabzın
dan anlayacak, yine şarklıdır" 206 diyerek. bu görevin kendilerine verilmesi gereğini 
vurgulamaya çalışmıştır. 

Komünist Entemasyonal'in İkinci Kongr-esi'ne Türkiye Komünist Teşkil3.n iki. 
elemamnı göndererek iştirak enniş,<17 ve aynca Bakll'da Kongre'nin açılışı şerefine 
bir toplantı düzenlemiştir. Enternasyonal Marşı ile açılan 200'den fazla kişinin ka
tıldığı bu toplantı da~ kongrenin açılış günü tebcil edilmiş ve Üçüncü 
Enternasyonalin İkinci Kongresi B~kanhğına, Hinsanlık aleminin zulümden kur
tulması yolundaki mücaheditında muvaffak olmalan teınennisini ve bu hususta 
son nefese kadar fedakarlıkta bulunacakları hakkındaki azim~erini bildirmeye ka
rar vermişlerdir."~ 

Konıinternin İkinci Kongresi'ne Türk.iye Komünist Teşkilatı adına kaulan de
legelerden birisi İsmail Hakkı'dır. Diğerinin ise bu kongrede Türkiye'yi. temsilen 
Komintern İcra Komitesi'ne seçilen, Baluk Bölgesi'nden Yahudi bir Leton 
Komünisti olan, Lazar Shat.5kin olması muhtemeldir.m TKT adına kongreye katı
bn İ,mail Hakkı, kongre<le aşağıdald konuşmayı yapmışur:210 

"Yoldaş L<:nin'in tezleri, özellikle İslamizmle ilgili bölümü daha yakından ba
kılmayı gerektirir. TCirkler Suriye ve lrak'l ele geçirdikleri. İslaıtım kutsal yerlerinin 
yolu ellerine geçtiği andan itibaren, Türk hükümdarlan Doğu'nun Afıika'nm ve 

206 MUSI'AFASUPHI. 11 lkinci Kongre", Ye.n.iDiiup, I9Temm~ )92(). 
207 Mustafa. Supbi RKPM Komites.i'nt- yazd1ğL bit raporda, Komintern İkinci Kongresi'ne 

Teş,lilitfarmın iki delege gönderdiğini belirtmiş, ancak onlanQ isimlerini .ı.nmamEitlr. 
(Azerb.CU.m.$PİH4, F.l, Op.l, D.98, L.114 12.) 

208 Yt"nİ DünJ'll, 19 Temmuz 1920. 
209 Le~QLlyalı Kom-Unist Lazar Shatsl:.iıı Türkiye adına İcra Komites.i'ne seçilmiıtir. 

("Entetna5yoneller-Kongr-eler", BITD. S.16, (Haziran 1986), s..77). F.Tew-toğlu, TKT'ı:ıı ıemş,il ~endi
ğer kişinin Mabıy...tı Hüseyin H;,iımU olduğunu belirtmektedir. (TEVETOGLU, Tüı:kiye'de ,Sosy.ımt ıe 
KomülWt Faaliyeder, $.265.) 

210 TlJNÇAY, Tiirldft!'de Sol Akmılıv, 11, s.200. 
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başka yerlerin Müslüman olan bütün halklarını birleştirmeye çalışmışlardır. Türk 
$Ultanliı.n Pan-İslimizmi yaymak için her türlü girişimde bulunmuşlar ve Doğu'nun 
ve Afrika'nın bütün Müslüman ülkelerini olduğu gibi. bütün ulusal grupları 
Türkiye'nin çevresinde birleştirmek istem•şlerdir. Fakat 1908'de Genç Türk 
Devrimi'nin patlamasıyla. hükümet Genç Türklerin eline geçmiştir. Devlet gücünü 
ele geçiren genç burjuvazi. hall<lan kaynaşurmak için yeni yo1lar aramaya başlamış
ur. Bu sırada Rwya'da çeşidi ulusal gruplar Çarlığın boyunduruğu alunda inli

yordu. Tatarlar, Türkistan ve Başkırdistan uluslan, Katkas Türkleri ve daha birçok 
başlıları, işte Pan-Türkizm filuinin bu zamanda ortaya ablma.sının nedeni budur; 
bu, Pan-İsl3IDizm fikrine karşıtu. Pan-İslarnizm çeşitli diller konuş.an çeşitli ulusal 
grupları birleştirememi.şti. Öte yandan, Genç Türklerin savunduğu Pan-Türkizm 
fikri, Kaı.an'dan Kafkas'a. Türkistan, Türliye'nin tümü ve İran'ın bir kısmı dahil 
bütün Türk ulusal gruplarım, birleştirmeye çalıştı. Pan-Türkizm fikri bütün bu ulu
sal grupları birleştirmeye çalışn. Fakat bütün bu hayaller kağıt üstünde kaldı. Rus 
devriminden sonra, Türkiye'nin Avrupa kapitalistleri tarafından bölüşülmesinden 

sonra. Türk halkı İngiliz ve Fransız kapitalistlerinin gerçek yüzünü görünce, bu 
andan itibaren Türkiye'de yeni bir hareket b;ışlamaktadır. bir kurmluş hareketi. 

Şimdi demokratik partilerin önderlik ettiği Anadolu Hükümeıi, Türkiye'nin 
Antanta tarafından uğrauldığı hayasız sömürüye en iyi cevapur. İstanbul'un işgali, 
bardağı taşıran son damla oldu ve harekete hız verdi. Bütün Antant düşmanı güç
leri çevresinde toplayan emperyalizme karşı ötedenberi, oldwn olası nefret duygu
larıyla. dolup taşan Anadolu'daki devrimci hükümet, şimdi Avrupa Emperyalizmine 
karşı bir savaşıma girişmeye hazırlanmaktadır. Türk.iye'nin emekçi kitleleri. bir 
daha Antant'ın baskısına boyun eğmeyeceklerdir. Emekçi Türkiye'nin en iyi dostu 

olan Rus Devrimi sayesinde Türk ulusu kısa zamanda tam özgürlüğe kavuşacak ve 
öteki ülkelerin işçi kitleleriyle birlikte dünya emperyalistlerine karşı güçlü bir sava
şıma başlayacakur." 



m.BôLOM 

DOGU HALKLARININ BİRİNCİ KONGRESİ VE TÜRKİYE 
KOMÜNİST TEŞKİLATI 

1920 yıh içeri5-inde. birisi Mosk.ova'da diğer ikisi Bakü'da olnıak üzere 
Türkiye'yi yakından ilgilendiren üç kongre yapılmışnr. Birincisi Moskova'da yapı
lan Üçüncü Entemaşyonal'in İkinci Kongresi, ikincisi Bak:U'da yapılan Doğu 
Halklarının Birinci Kongresi, sonuncusu ise yine Bakô'da yapılan Türkiye 
Komünist Teş.kil.atlarının Birinci Kongresi'dir. 

Türkiye Komünist Teşki1atı'nın bu üç kongre ile de az veya çok ilişkisi vardır. 

Daha önce üzerinde durulan Moskova'daki Komintern'in İkinci Kongresi'ne iki 
üye ile katılan Türkiye Komünist Teşkilatı, Doğu Halklarının Birinci Kongresi'nin 

hazırlık çalışmaları içerisinde faal olarak bulunmuştur. Diğer kongre ise zaten 
Türkiye Komünist Teşkilitı'nın kendi düzenlediği kongredir. Türk.iye açısından 

bakıldığında, bu üç kongrede birbiriyle bağlanulı, aynı hedefe yönelen halkları 
oluşrurrnaktadrrlar. 

Konumuzu çok yakından ilgilendirdiği için. burada üzerinde önemle durula
cak kongre, Doğu Halklarının Birinci Kongres.i'dir. Çünkü bu kongre ve daha 
sonra yapılan Türk.iye Komünist Teşkilatlannın Birinci Kongresi, Sovyetlerin 

Türkiye ile ilgili siyasi yaklaşımlarının bir ürünüdür. Bir farkla ki, TKT Birinci 
Kongresi yaln12 Türkiye ile ilgili iken, Doğu Halkları Kongresi genel bir lı.ongre idl. 
Yani büıün Doğu lıalhlarmı kapsamakta idl. Ancak Türkiye açısından olaya bakıl
dığında, her iki kongrenin de Türkiye'ye Sovyet rejimini ve Sovyet haklıniyetini ya
kınlaştırmak için planlanmış kongreler olduğu açıkhkla görülecektir. 

A-DOGU HALKLARININ BİRİNCİ KONGRESİ (1-7 EYLÜL 1920) 

Bolşevikler 1920 yazına doğru Rusya içerisinde duruma tamamen hakim ol
maya başlamışlardı. Artık dış dünyaya da inkılabı ihraç etme zamanı gelmişti. Bu 
nedenle Bolşevikler propaganda ve teşkil3.tlanınalarını Bau ülkeleri ve Doğu ülke
lerine yönlendinne çabasma girişeceklerdir. 

Ancak Ban ve Doğu'nun yapısı birbirinden çok farklı idi.. Dünya pazarlarına 
hakim ve sanayileşmiş olan Bau'da büyük bir iş.çi kadrosu vardı. Sosyalist Pardler 
Bau'nın her tarafında mevcuttu ve bunların mücadele. bilgi. nazariye ve örgütleri 
güçlü idi. Bu durumda, Sovyctlerin Bao 'ya yönelişleri; bu partileri demokratik, ev
rimci ve pasif cephelerinden kopararak, ihtilalci bir cephede birleştirmeye 
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çalışmak ıeklinde olacaktı. Bunun için 1919'~ Moskova'd.ı Üçüncü Enternasyonal 
Merlezi lumldu ve. Bau'ya el auldı. 1 

Doğu'da ia:e bunlann hiçbiri mev<:ut değildi. Yani burada ne saııa}i. ne prole
r:ırya. ne sendika, ne parti, ne örgüt. ne de sosyal bilinç ,·ardı. Sm,yNlt'.'rin güçlük 
çektiği taraf bu idi. Bu yüzden yeni yaklaşım ve politikalara ihıi)·aç \'ardı. İşte bu 
yt:ni politilcaları belirlemek için, Doğu Halklannın tentsikilr-tin.i bir ar-.ı.ya getirerek 
ve onlara Sovyet Hük'Umeti'nin emperyalistlere karşı verilen s;;ıvaşta. yanlarında ola· 
cağını gösterecek. bir kongre düzenlemek isteği Moskm-a'da konuşulmaya başla· 
mışrı.t Böyle bir girişimle Sovyet Hükürnerj, lıir yandan BaulJ Devletlerin en zayıf 
oldukları, Doğu'daıı gdccdt tc:hdidcrl<- onları korkuunaya çalışırken, öte yandan 
da İngiliz-SO'\')'et ticaret anda,masını en iyi şekilde gerçekleştirmeyi ve Doğu 
Dünyasını kendisine müttefik yapmayı planlıyordu.' So\'}'Ctler, aı·uk yalnız Doğu 
halklarının Batı C"mpcryaliım-ine lc.rulı başkaldu·ma girişimlerini tebrikle yetinmekle 
kalmayıp, bu harekec1eri biz:z.at teşvik eunek istiyorlardı.~ Bunun ilk adımı da bir 
kongre dö.zeıılcıneklc aulabilirdi. 

Böyle bir kongre düzenlemdde Sovyetler neti amaçlıyoıfardı? A.F.Cebesoy 
"Moskova Hauralan" adlı eserinde, Komint.crn'in, Doğu Halkları Kongresi'ni çağır
makla neleri aınaçladıkl.annı şu şekilde özetlemektedir:::. 

1- Cepheden ve gaıp hudutl;ınndan Avn.ıpa'ya sirayet ertiril~meyen inkılip h;ı.
reketini Şarktan ve müsremlckelerden sokmak. 

2- Üçüncii Enternasy'Jnal'in İkinci Emernasyonal'e mukabil köylü ve amele 
hukukunu tanıdığını cihana ilan etmek. 

3- Şark Milletlerinin kendileriyle beraber olduğunu Amıpalılara göstermek. 

4- Şark Millet1erini ihtilile, kıyama da\•et \'eya mecbur eunek. 

1 Ş.S.AYDEMİR,. Mak.edooy.ı 'dan Orta Asy.ı:va Enı,e,,- P.ış;ı, İsıanbul, 1972, C.3, s.Mı. 
2 18 Haziran l920 tarihli Konı:intern icra Komiıe&i toplaaıtmndıı. Radd.. "Moolow mahfilleriııde 

bir ı.ürcdir Doğu Hallduını.n temsilcilerinin ba.lacağı bir kongrenin yapılmasımn koı:n.ıtulduğum.ı" bı:
lirUDektedir. (Azc-rtıı.CUm. SPIHA. F.495, Op:1, D.I, L.67) Zinm·jyc'ı' Doğu Halklarının Birinci 
K.ongresi'ııde y.ıpağı. konuşmada bu durumıı doğrulaınak.ı.adır.(Pen'İy Siyezd Narodav Vıısıol:a, fu.kiı, 1-
8 Sentiyabır (Eylül} 1920. (Slenoğrafiçe:ili otçeb), Petıograd, 1920, s.36). Kongı-e tutanallinnuı yer al
dığı bu c::scr 1920'de Pettograd'da Rusça olarak basılıu~ı;ur. 19::!'1 y:ılınd;ı da yiııe Peuograd·d:ııı 
f'nımıızca'y.ı çewilerelı.. yayınlanllUitı.r. (L'lnıernaliı::ın.ıle Comınaıniı!iıt' ec la Liheı;;,ıcion de l'Orient. Le 
fulruıer Cıuısrc.s Des Peuplt"s De L'Oıient &.koy 1920, Peuodrad, 1921.); Bakiı Kongresi tutan:.ı:klan 
Frans:ızcı:ı'smdan .ilk. olarak 197!i'ıc Tiı:rkç,e'ye çevrilmiş,~ 1990 yılında ilı.iDci basklSI yapılını.ıstır. (Birind 
Doğu Ha.Wan Kuı"Ultıır, Bakü, 1920. Tıirkçci; Ali AIC\·, İsbıııbuJ, 1990.) Ancak bu Çôirlcl.e, Rusça ;aı.lı 
ile brşılaı,tınldığında bazı kiıçiik hatalar olduğlı görıiıl.1J1Ckıedir. 

s ~ CHAQUERİ (Hiiıırev Çalcri). B.d:ii Kongresi, Çeviri: Y11bığ Tekln Kurat, Anbrn., 1984, 
ı.1. 

-ı. Romintcrıt İcra Komitesi toplanbsınd:a. R:a.dek bu durumu .ıı;ıklıkla dile getirmiştir. 
(A2erb.Cum.SP1HA. F.495,0p.l, D.l, L.6"9.) 

~ CEBE.SOY, Mo.t.lcm-ıt Hatııabııı, &.39-40. 
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5- Enver Paşa ve arkadaşlaıuun kendileriyle müşterek çalışuğını göstererek, 
bıaın milletleri arasında emniyet ve nüfuz kazanmak. 

6- İnkılapçı Türkiye'nin kendileriyle dost ve siy.ı:,etlerine zahir o•duğunu İslam 
alemine göstermek suretiyle Türkiye'nin İslam alemj üzerindeki nüfuzundan fayda~ 
la.nacak. Avrupalıların aleyhine ihtihüler çıkartılmasını teşvik, ınazJum Ve ınağdur

lara yardım mask.esi alnnda İslam memleketlerine huliil ve nüfuz eunek." 

Sovyerler, bütün bu istek ve planlarına işlerlik kazandırmak için bir kongre 
düzenlemek. ve burada Doğu politikalarım açıklanıak gereğini düşündüler. İşte bu 
kongre 1-7 Eylül 1920 taıihlerinde Bakı'l'da yapılacak olan Doğu Halklarının 
Birinci Kongresi'dir. 

Üçüncü Enternasyonal tarafından çağrılan Doğu Halkları Kongresi, aslında 19 
Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında yapılan Koıninternin İkinci Kongresi'ne bir 
ilavedir.6 

1, Doğu Halklan Kongresi'nin Yapılman Ne Zaman Kıırarlıqtınldıl 

Doğu Halklarının temsilcilerini bir araya getirecek bir kongrenin yapılmasının 
ne zaman re nasıl kararlaştırıldığı konusuna. açıklık getirmekte büyük yarar vardır. 
Şimdiye kadar bu konu ile ilgili verilen bilgiler iki noktada toplanmaktadır. 

Birincisi genellikle AF.Cebeooy'un "Moskova Hanralan" adh eserine dayanıla· 
rak ileri sürülen. "Doğu Halkları Kongresi'nin, Üçüncü Enternasyonalin İkinci 
Kongresi'nde ka.-ad.aştınldığı" 7 şeklindeki bilgiJerdir.8 Diğeri ise Cosroe Chaqueri 
tarafindan ileıi sürülmüştür. Chaqueıi, "Kongrenin, yapılması 29 Haziran 1920'de 
Halk Komiserleri Konseyi toplantısında kararlaşunlınıştır" demektedir.9 Ançak 
Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki eski Komünist Partisi Arşivi'nde rarafıınızdan yapı
lan araştırmalarda Doğu Halklarının Birinci Kongresi'nin Üçüncü Enternasyonalin 
İkinci Kongresi'ndenıa ve 29 Haziran I920'de yapıldığı belinilen Halk Komiserleri 
Konseyi toplantısından daha önce kararlaşnnld1ğ:1 anlaşılmış ur. 

Doğu Halldan Kongresi'ni toplama fikri, Üçüncü Entemasyonal'in İkinci 
Kongresi hazırlıklarının yapıldığı ve çeşitli yerlerden bu kongre için delegelerin 
Moskova'ya geldiği sıralarda ortaya atılmıştır.11 Moskova siyasi pladonnlarında ol
gunlaşmaya başlayan bu fikir. ilk olarak Komünist Enternasyonalin icra 
Komitesi'nin 18 Haziran 192<, tarihinde yap1lan toplanusında12 ele alınmış ve 

6 Şark.JH,l'i.4, 
7 CE.B.FSOY, Mod:oıaa H:ı.tınılan, ,:21. 
8 SAYILGAN, Türki~'cJe Sol Hareketler, s.124: Birinci Doğu H:alkl.an Kurultap. lb.kô, l!ınJ, :s.5. 
!I CHAQUERJ , .Bak!] Kongre.s.i, s..2. 
ıo So,yet:wya~ iKapit/WçewyMiı'v 1917-1928,s.448. 
11 Doğu Halklarının Kongttsi ~mısında Zinoviyev y:,ııpuğl konuşmada, bu durumu açıkça_ ifadt

ctmiıııir. (Peniy Siye-al NarodO'I' Vastok.a:, s.36). 
1'2 Aztrlı.Cum.SP1HA. F.495, Op.1, o.ı. L.67L11. 
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Bakfı'da Doğu Halklarının temsilcilerini bir araya getirecek bir kongre yapılması 
kararlaınnlmışbr. Bu toplannya ait tur.anaklardan durumu tespit etmek mümkün
dür. Konunun daha iyi kavranabilmesi. için bu toplantı tı.nanak.Jan.ndan bilgiler 
vermek gereklidir. 

Komintern İcra Komitesi'nin 18 Haziran tarihli toplantısında ilk sözü alan 
Kari Radek. Komintern Beynelmilel Kongresi'nden sonra. Yakın Doğu. Kafkas, 
Tiırk.iyc. Ermcnistan ve İran'ın inkıliipçı teşkil:itlanndan Bakıi'da bir kongre top
lanmasını teklif etmiş ve Moskova'da bulunan İngiliz. Fransız yoldaşların da bu 
kongreye katılmalanrun çok olumlu olacağı, görü.şüniı ileri sürmllştür. Ona göre, 
Fransız v.e İngiliz yoldaş.lann Ruslarla birlikte Doğu Halkları temsilcilerinin topla
nacağı bir kongreye kaulmalannın çok büyük önemi vardır ve böyle bir hareket 
onlar üzeriruk büyük bir tesir bıraka.cak.tır.13 

"Dünya emperyalizmi ile isyancı Doğu kit1deri arasında başlayan mücadelede, 
yalnız telgrafla selam ve ıebrik gönderen değil, aym zamanda t~ı merkezi ol
malıyız" dİ)'f'.'n Radek, şimdiki zamanda I13!ııl bir yol izleneceği konusunda, bir tek.lif 

ileri sfınneycceklerini. bunu tespit etmenin kongrenin bir vazife.si olacağını vur
gulay.ı.nık.. heınen bir komisyon oluştunılarak, kongre için hazırlıklara başlanma& 
sını istemiştir.ı-.ı Kongre}'i Moskova'da değilde, Bakü.'da toplamayı teklif etmelerinin 
sebebini de Radek şöyle açıklıyordu:" 

"Biz kongre için Moskova'yı değil. Bakiı'yu teklif ediyoruz. Çünkü Doğu tem
silcilerinin Mo:s.kova'ya gelmesine nispeten, biı.im Bakıl'yagitmenıiz daha kolaydır. 
Aynca Bakü, Doğu'nun asıl merkezidir." 

Radc::k'ten sonra söz alan Dışişleri Komiseri Çiçerin'in Yardımcısı Karahan, 
Radc:k'in tek.liflerini olumlu lwlıladığını, bir an önce komisyonun oluşturularak, 
çalışma1ara başlamasının gerektiğini belirterek, kurulacak komisyonun kongrenin 
zamanını, kongrc::nin kaidelerini ve hangi ülkelerin davet edileceği gibi konularda 
çalışmalar yapmasını istemiştir.1 1i 

Tutanak.laıdan Komintcrn İcra Komitesi Baş.kanı Zinoviyev'in biraz kararsız 
olduğu anlaşılmaktadır. Zinoyev, "bazı arkada.şlann önce Lenin'in tezleri ile tanış 
ohnak. istediklerini ileri sürerek. bu konuda kesin bir karar çık.a.nlmasım talep et
mediklerini" söyler.17 Ancak Radek, tekliflerinde kararlıdır. Zinoviyev'den sonra 
tekrar söz alarak, bazı hususlan açıklamak ihtiyacını duyar:ts 

1!1 A.zcrb.D.ım.SPİHA, F.495, Op.l, D.1. Lı67. 
:~ Azc-rb.Qım.SP~ F.4-95, Op.l, D.l, L.68. 

Azerb.Cum.SPIHA. F.495. Op.l, D.I, L69. 
16 Azerb.Cu.m.SPiHA. F.495, Op.l, D.I, L69. 
:: Azerb.Cum.SP~HA. F.49.5, Op.l, D.I, L69. 

Azertı.Gum.SPIHA, F.495, Op.l, D.l, L?0-71. 
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"Doğu'daki bu ve diğer meselelerin formülleştirilmesinde mukavele olmaması 
mümkündür. Ancak esas hazırlansın. Eski Sosyal Demokratyada böyle i~lerin esası 
vardu. Şöyleki, eski enternasyonal kongre çağırdığında, ne yapmak 13.Zlm oldu
ğunu biliyordu. Türkiye ve diğer meseleler üzerinde kararlar kabul ediliyordu. 
Hana bu ülkelerin bağımsızlık uğrunda verdikleri mllcadde hakkında önceden 
fikrini söylüyorlardı. Kurulacak komisyonun vazifesi prensip hazırlanması hat
kında değildir. Prensipler daimidir. (Hal.klann Dünya emperyalizmi aleyhine mü
cadele yapması v.s.) Ôyleki Serotti, Kvelç, Kaşen gibi adamlar, bizim İtalyan, 
İngiliz, Fransız emperyalistleri aleyhine Türkiye'de, İran'da ve Mezopotamya'daki 
emekçileri desteklememizden şüphe etmiyorlar. Onlann bağımsızlık hukukunu. 
oolann elde silah Avrupa kapitalistleri aleyhine rnüc;ıdelesini r.anımak birinci me
seledir,'' 

Konıisyonun v:ızifesiıtln "hatu izah etmek değil, bilgi toplamak olacağını" vur
gulayan Radek, kongrenin gündeliği hakkında, şimdiki zamanda ancak şunları söy
leyebileceğini bclirtir:19 

"İlk olarak; Doğu Halklarının Avrupa Kapitalizmine karıl mücadelesi, ikinci 
olarak, bu halklara, birbirinizi ôldünneyin, kendi zulumkar feodallerinizi, Avrupa 
kapitalistlerini öldürün" diyebiliriz. Kongrenin üzerinde durabileceği diğer bir ko
nuda ı.ı.rım me:selesidir. Bütün doğu ülkelerinin temsilcilerine gelin bu mesele 
hakkında oturup konuşalım deriz. Bunun için hiçbir karar kabul etmek lazım de
ğildir. Çünkü bizim ezilen halklara ilişkilerimizde kUçük.te olsa hiç.bir fikir aynlığ1 
olabilmez." 

Radek'in bu açıklamalarından sonra Başkan Zinoviyev ikna olmu$ olacak ki, 
kongre hazırlıklanna hemen şimdiden başlanması gerektiğini belirterek, şunları 
söylcmi:ttir:20 

"Preıuip oluak kongreyi çağırmayı kabul eunemizi tekJif ediyorum. Bizim bü
roya Moskova'da bi.r müşavere çağırması icin emir verelim. Moskova'da Doğu 
Halklarmın çoğunun ıemsildsi vardır. Bu meselelerle ilgili olarak, bizim büroyu 
İngiliz, Fransız, İtalyan temsilcileri ile Yoldaı Marhle,ıski ve Km-ahan'ı dahil etmekle 
genişletebiliriz. Bu komisyonun işi yürütebileccğiııi düşünüyorum. İtiraz yoktur. 
Demekki, kabul ediliyor." 

Görüldüğü gibi Komintem İcra Komitcsi'nin 18 Hazinuı 1920 tarihli toplantı
sında, Doğu Halltlannın Birinci Kongresi'nin BakU'da yapılması kararlaştırılmış ve 
bir de komisyon oluşturulmuştur, 

Doğu Halklarının Birinci Kongresi'nin Komintem İcra Komitesi. tarafından 
karar]aşunldlğı, Komintern İcra Komitesi'nce sık sık vurgulanacaktır. 2.5 Ağustos 

: Azerb.Gam.5P~HA. F.495. Op.l, D.l. L.71. 
Aze.-b.Cum.SPTHA, F.495. Op.l. D.1. L71. 
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1920 tarihinde, Kominıem icra Komitesi adına Zinoviyev, Stasova'ya çektiği 
telgrafta şöyle diyor:21 

"Kongre Komintem İcra Komitesi tarafından çağrılmışur ve onu başka kimse 
açabilmez." 

Yine kongreye çağrı bildirilerinde bu durum açıkça ifade edilirken,21 1 Ağustos 
1920 tarihli Kommunist Gazetesi'de Kongre'den "Komintem İcra Komicesi wafm
dan çağrılan kongre" diy,, bahsetmektedir." 

Sütun belgeler bu durumu açıkça onaya koyarken bir hususu gözden kaçır~ 
mamak gerekir. O da Sôvyet Ru:sya'daki bütün kuruluşların olduğu gibi, 
Komintem İcra Komitesi'nin de Rus Komünisl Partisi Merkezi Komitesi tarafından 
yönlendirilmesidir. Nitekim Zinovi~, Swova'ya gönderdiği 25 Ağustos 1920 ta

rihli telgrafta.2~ verdiği emirlerde, RKP Merkezi Komitesi ile razılaşoğmı belirtmek 
gereğini hissedecektir. 

Kominrcm icra Komitesi, Kongrenin yapılmasının kararla.ş.unlmasından sonra 
hemen çalışmalara başlayarak, kongre hazırlıklannı yapmak üzere bir Teşkil.it 
Bürosu oluşnınna çabasına ,girmiştir. 

2. Doğu Halkları Kongreoi Teıkilit Bürosu'nun Kunıluıu ve Kongre ile İlgili 
Aldığı Kararlar 

Komintern İcra Komitesi, kongre hazırlıklannı yapmak üzere bir Teş.kilit 
Biirosu kurulması için harekete geçerek, bu işle Stasova ve Ordjenikidze'yi görev
lendirecek.tir. Bu konuda Komintern İcra Komitesi adına Karl Radek 6 Temmuz 
1920 tarihinde, Stasova'ya aııağıd:aki direktifleri verir.li 

"Yoldaş Stıısova'ya 6 Temmuz 1920 
Moskova 

"Komintern İcra Komttesi, sizi Yakın Doğu'nun işçi ve köylü teşkililtlarının 
kogresinin teşkili için kendi vekili tayin ediyor. Kominıem İcra Komitesi, Vf}ld;1.: 
Ordjenikidze ile birlikte Doğu ıeşkilitlarının nüfuzlu temsilcilerinden (Tfırk, 

Ermeni. Gürcü, Tatar, İranlı) ibaret bir organ meydana getirmenizi siz.den rica 
ediyor. Kurulacak bu organ Yakın Doğu'nun halk kitleleri ile irtibat kursun ki, 
kongreye, yalnız tanınmış komünist reşk.ilatlarımn temsilcilerini değil. Doğu'nun 
bütün tep.ilitlannı ve Antanta ve kendi istimıarcılan aleyhine mücadele veren bü-

11 Azcrb.Cum.SPİRA. F.544, Op.2. D.6, L.126. 
22 Konııuunbrçeskü lncenıwional, 1920, No.12, s.2259. 
23 Kommuııisr(Ba.kü), ı Ağustos. 1920. 
2" .4rJ-b.Cum.SPIHA. F.544. Op.2, D.6, L.126. 
25 Azrrb.Cum.SPJI-IA. F.64, Op. 1, D.20, L.99. 
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tün tarafsız işçi ve köylü kitlelerinin temsilcilerinin iştirakinj temin etsin. Bu malcsat 

için aşağıdaki hususları rica ediyoruz: 

1- Bütfı.n Yakın Doğu dillerinde Komünist Enterasyonal'in Yakın Doğu'mın işçi 
ve köylülerine müracaannı neşredin ve kendi agentleriniz vasırasıyla her tarafa ya
y,n. 

2- Buralarda (Yakın Doğu' da) milli komünist t.eşkilitlannın neşir faaliyetlerini 
destekleyin. Bwılar kongrenin vazifelerinin izah edilme.sine yardımcı oJacakur. 

3-- Yakın zamanda size göndereceğimiz broşürleri Yakın Doğu dillerinde neş
redin. 

"Biz size bu ülkeleri çok iyi bilen yoldaşlardan bir grup oluşıunnanızı ıeklif 
ediyoruz ki. bu atk.adaşlar Komünist Enternasyonal i,;in aşağıdaki konularda bildi
riler hazırlasın: 

1- İran'ın zirai durumu ve onun vergi ve idare sistemi. 

2- Muharebe zamanı ve İngiliz-İran mukavelesi imzalandığı zamanda İran'daki 
partilerin mücadelesi. 

~ Ermenilerin sosyal vaziyeti, Taşnak Parti.si'nin işçilere. köylülere. Antanta ve 
Sovyet Hüküıneti'ne karş.t münasebeti. 

4- Anadolu'daki zirai vaziyet. Şimdiki zamanda Anadolu'da mülkiyet sahipleri 
ile köylüler arasındaki anlaşmazhklann azaldığma dair haberler alınıyor-. Budu
rum ne kadar doğrudur. Tasdik edin. Kemal Paşa'nın Hükümed kime güveniyor. 
Bu hükümet köylülere münasebette, Gene Türkler hükümeti'nden ne derece 
farklıdır. Anadolu'da herhangi bir müstakil köylü hareketi var mıdır? 

5'- Komünist Partileri awyla meydana gelen İnkılapçı teşkilatların reşkilati gücü 
nasıldır? 

6- Mezopotamya'da İngiliz işga1cileri a1eyhine Arapların parıizan mU.cadelesi 
hakkında hangi malumatlar vardır. 

"Siz ve Yoldaş Ordjenikidze'nin kongrenin hazırlık.lan için nüfuzlu bi:r te:}k.ilit 

meydana getireceğinizi Komintern İcra Komitesi ümit ediyor ve slı:e bu te.ş.kilatın 
ıerl<.ibini btediğiniz ıckilde değiştirmeniz İçin her türlü yetkiyi veriyor. 

Komünist &lamıyla 
Komintem İcra Komitesi Sekreteri 

K.Radek" 

Yukarıdaki belgeden anlaşılacağı gibi, Komintem İcra Komitesi. Kongre haztr
lıklaıım yapmak İçin Stasova ve Ordjenik.idze'yi Doğu Komünist Teşki!itlan ele
manlarından bir teşkilat oluşturma'lı için görevlendinniş.tir. Bu reşkil:it kongre için 
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lıazırlıkhu yapac::::ak ve yukarıda istenilen bilgileri toplayarak, Kominte:rn İcra 
Komitesi'ne sunacak.ur. Bu emirler doğrultusunda Doğu Halliarı Kongresi hazır
lıklarını yapmak üzere Teşkil.it Bürosu oluşnırulur. Teşkilit Bürosu şu şahıslardan 
meydana getirilmiştir." 

Stasova 

Ordjeoikidze 

Nerimanov 

Sait Gabiyev 

Mikoyan 

Daha sonralan bu teşkilinn bazı toplanulanna Mustafa Suphi, Eminov. 
Hüscyinov, Kara.yev ve Midivani'nin de kauldığı, bu teşkilitrn toplannlannın tuta

naklarında görülınekt.ed.ir.27 

Doğu Halklarının Birinci Kongresi'nin hazırlıklarını yapmakla görevli Teşkilit 
Bürosu derhal çalışmalara başlayarak, ilk toplannsını 19 Temmuz l920'de yapmış 
ve bu toplannda, kongrenin carihi, kongreye hangi ülkelerin davet edileceği, ne 
kadar delege ile temsil edilecekleri ve diğer bazı meseleler hakkında kararlar al~ 
mışnr. Bu toplanunın tur.an.aklan oldukça önemlidir ve şimdiye kadar bilinmeyen 
ve üzerinde fikir yürütülen birçok konuya açıklık getirmektedir. Bu nedenle 19 
Temmuz 1920 ta.rihli Teş.k.il3.c Bürosu t-Oplanusımn protokolü aynen aşağıda veril
mişti.r:?8 

"Doğu Halklarının Kongresi Teşkilit Bürosunun I.Toplannsının Protokolü 

19Temmuz 1920 

"Tophı.ntıya katılanlar: Stasova, Ordjenikidze, Narimanov, Sait Gabiyev, 
Mikoyan. 

nscasova'nın kongrenin yapılma amacı, kongrede halledilecek sorunla:-, kong
renin yapıhna tarihi hakkında -verdiği malıimatlar dinlenildi ve aşağıdaki kararlar 
alındı: 

1- Kongrenin çağrılış tarihi bakında; 

Karar: Kongrenin toplanma zamanını 15 Ağusws olarak muhafaza etmeli ve 
bu sü:re içerisinde Komintern Merkezi Komitesi'ne, kongrenin işi ve onun 25 
Ağustos'ıa yapılmasının malı.sata daha uygun olacağı hakkında bilgi verilsin. 

~ Azerb.Cum.SP~H,,\ F.544, Op.2, 0.5, L.1-2. 
Azerb.CUm,SPIHA. F.544, Op.2. D.5, L.l. 

28 Azerb.Cum.SPJHA, F .M4, Op .2. D.6, L.l-2. 
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2- Kongrenin terkibi hakkında: 

Karar: Kongreye aşağıdaki ülke ve halklar davet edilsin: İran, Türk.iye. 
Ennenist2n1 Giirci:u.an, Azerbaycan. Sovyet Türkistan, Hivc, Buhara, Afganistan, 
Çin Türkistanı, Şimali K.afkas Dağlıları, Kazan Tatarları, Başkırtlar, K.almıklar, 
Kırgızlar. Kının Tatarları ve Hintliler. 

3- Temsilcilik normla:n hakkında; 

Karaı-: 25 bin ahaliden bir temsilci. 

4- Her bir ülkeden ve halktan ne kadar temsilci karılacağı hakkında: 

Karar: Turkiye 400, İran 300, Ermenistan 100, Gürcistan 150, Sovyet 
Türkistanı 400, Azerbaycan 450, Hivı: 200, Buhara 200, Afganistan 200, Çin 100, 
Dağlılar 450, Kazanlılar 20, Başkırtlar 20, Kırgızlar 100, Kının Tatarları 20, 
Hintliler 50. Toplam: 3280 delege. 

5- Gençler Teşkilitlarının Temsilciliği hakkında; 

Karar: Geneler Birliği olan ülkelerde delegelerin onda biri gençlerden teşkil 
edilsin. 

6- Büro üyeleri ile Doğu Halk.lannm d1, tqkilitları arasındaki iş bölümü hak
kında; 

Karar: 

Mikoyan: Gürcistan ve Ermenistan ile, 

Stasova ve Orjenikidze: Türkistan ve ko'°'u devlederle. 

Sait Gabiyeıı: Kuzey Kafkas Dağlıları ve Kalmıklarla, 

Azerbaycan Komünist Partisi Mcrke:zi Komitesi (şahsen Nan,cyşvili): 

Azerbaycan'la, 

İran Bürosu: İran'la, 

Türkiye Bürosu: Türkiye ile, 

Doğu Halklannm Merkezi Büro.su; Tatarlar, Ba.şkırdar ve Kırgızlarla, 

Stasova: Teşkilat Bürosu'nun mali işleriyle, 

Ordjenikidzc ve Karayev: Teşkilat Bürosu'nun tasarnıfat meseleleri ile ilgile
nec::ckıir." 

ll. Kongrenin Tarihi Haltlınıda 

18 Haziran 1920 ıarihli Komintern icra Komitesi toplantısında, Doğu 
Halklarının Kongresi'nin Bakii'da. yapılması kararlaı;urılırken. kongrenin hangi 
tarihte yapılacağı hazu-lık çalışmalarını yapmak için kurulacak Teşkilat Bürosu'na 
bırakılmıtn, 29 

29 Azı::J·b.Gum.SPJHA, F.4%, Op.l, D.l, l..'71. 
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Teşkilat Bürosu 19 Temmuz 1920'de yapuğı ilk toplanusında. Kongre açılış 
tarihini 15 Ağustos olarak muhafaıa etmeyi ve bu müddet içerisinde Komintem 
İcra Komiıesi'ne kongrenin 25 Ağustos'da yapılmasmın maksada daha uygun ola
cağım önermeyi k.ararlaş.tım'l.1Ştır. 110 

Kongre'nin 15 Ağustos. 1920 tarihinde açılmasının kararlaştırıldığı kesindir. 
Su konuda daha birçok belge mevcuttt.ır. İran, Türk.iye ve Ermenistan'ın ezilen 
hail< kitlelerine yapılan kongreye çağrı bildirisinde, "Komintem İcra Komitesi 1920 
yılının 15 Ağustos'unda. BakO'da İran, Emıenistan ,•e Türkiye işçi ve köylülerinin 
kongresini geçirecektir" denilmekte ve bu halkların temsilcileri Bakll.'ya davet 
edilmektedir.51 

Yıne Sultan Galiyev, 20 Temmuz 1920'de Neriınanov, Mustafa Suphi ve Sultan 
Efendiyev'e gönderdiği telgrafta, Yakın Doğu'nun İnkılapçı Partilerinin Ağustos'un 
l5'de Bakı1'da bic .kongre toplayacağı belirtilerek, yapacakları çalışmalar hakkında 
onlara bilgi verilmektedir.32 

Bu sırada gazetelerde de, kongrenin 15 Ağustos'da yapılacağı. hak.kında ha
berler çıkmıırır. 1 Ağustos 1920 tarihli Kommunisı Gazetesi bu haberi, "Kongreye 
Haıırlanın" başlığı alunda şöyle duyurmakıa.dlr;" 

"15 Ağustos'da. Bakı'i'da, Üçüncü Emema.syonal İcra Komitesi'nin çağırdığı 
halk temsilcilerinin kongresi olacakur" 

Ancak Doğu Halklarının Birinci Kongresi 1-5 Ağustos raıihinde toplanamaya
caktır. Gerekli hazırlık.lann zamanında tamamlamunamasından dolayı olacak ki. 
yukarıda belirtildiği gibi, Teşkilat Bürosu, kongrenin 15 Ağustos'dan. 25 Ağustos 
tarihine ertelenmesini Komimern İcra Komitesine teklif euneyi kararb.şurmış.cı. Bu 
durumun Komintem İcra Komitesi He Teşkilat Bürosu arasında görüşülerek bir 
k.>rara bağlandığı anlaşılmaktadır. Komimem İcra Komireoi Ağustos ayının ilk haf
tasında Stas-ova ve Ordjenikidze ile görüşerek, tekliflerini ele almış. ve bu görüş,. 
metle Kongrenin 1 Eylül 1920'de açılması kararlaş.unlrnış3-ı ve Doğu Halklarının 
Birinci Kongresi l Eylül 1920'de, BakU'da açılınışbr.M 

"'.v,rb.Cum.Sl'lHA, F.544, Op.2, D.5, L.O 
81 Kommunistiçe:ıkii iııtematsiona/, Moskova, 1920. N-o.12, s.2259; Y~ııi Diinya (Balü). 22 

T~mmw 1920. 
32 Aze.rb.Gunı.SPJHA F.&44, Op.2, D.6, L.ll. 
fili Koıumuniu (Bat.ü), 1 Ağustos 1920. 
!H KOtıp-'Cnin I Eylul l920'de açı1masuun .Ağustos lll)'IWn ilk haftasında Konıintcnl İcra Komitesi 

ile StaSO'\'ll ve Ordjen.i.kidze ııınwnda yap.ıbn göri\şmede t.e&i.ııleştiği, 25 Ağustos 1920'de- Kon:ıintern İcra 
K.om.ilW Başbnı Zino\'İ)'C'ı'1in StaMM!ı'ya-çektiii ~ğıdah Eelgrıııftııın açıkça anbş.ı1w..lciıdır. 

25 Ağustos 1920 
"StasO\-a'ya. 

"Kongre K.omintcrn tar.ıfmdııın çağnlııuşur v,e onu başt.a hiç ltiııue açamaz. Kominıern kra 
Komitesi daha 3 hafta em:L Orjenikidz,e w: Staıo,-a ile görüşmesinde- Kongrenin ı Eylll1'de açılmasını 
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4. Kongreye Kauhm Meıelcsi 

Doğu Halkları Kongresi hazırlıklannı yapmak için kurulan Teşkilat Bürosu, 19 
Temmuz 192-0'de yapuğı ıoplanuda36 Kongre'ye, hangi ülke ve halkların davet edi
leceği ve bu ülke ve halklardan ne kadar delegenin kongreye katılabileceği hak
kında kararlar almıştır. Bu toplanuda aşağıdaki ülke ve halkların kongreye davet 
edilme,! kararlaşurılmııur: 

"İran, Türkiye, Ermcnistan, Gürcistan, Azerbaycan, Sovyet Türkiscanı, Hive. 
Buhara, Afganistan, Çin Türkistanı. Kuzey Kafltas Dağltlan, Kazan Tatarları. 
~kırdar, Kalmıklar, Kırgızlar, Kının Tatarlan ve Hintliler." 

Burada açıklığa kavuşrunılması gereken önemli mesele, bu ülke ve halkların 
kongrede kaçar delege ile temsil edilecekleri ve bu delegelerin nasıl tespit edile
ceği konusudur. Şimdiye kadar yapılan araşurmalarda bu durum bir sonuca bağla
namamıştır. Mesela. Cosroe Chaqueri şöyle demektedir:!!' 

",,Milletlerin kaç delege ile temsil olunacaklanna le.arar verildiği belli değildir. 
Ölçüt olarak nüfus mu alınıyordu? Kesinlikle hayır." 

Chaqueri'nin, bu fikirleri Heri sürerken Kongreye kanlan delegeleri göz önüne 
alarak yorum yapuğı anlaşılmaktadır. Halbuki gerçek böyle değildir. 19 Temmuz 
192-0 tarihli yukarıda belirtilen toplanuda, bu meselelerle ilgili de kararlar ahnıruş
tır. Yani hangi ülke ve halkın ne kadar delege ile temsil edilecekleri k.;ırarlaştırıl
rnıştır. Cosroe Chagueri'nin dediğinin aksine bu sayı belirlenirken nüfus ölçiit 
alınmış ve 25 bin ahaliden 1 delegenin kongrede t.eınşil edilmeşi karan alınmış
b.r.38 19 Temmuz tarihli Teşkil.it Bürosu nıtanaklanna göre, hangi ülke ve halkın 
ne kadar delege ile temsil edilec-ek.leri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;~ 

"Türkiye 400 delege 

iran 300 

Ennenistan 100 

Gürcistan 150 

bnırbqormıştı. I Eylfıl'de Kornint,em ttmsilcileri BalU.'da olacaktn. Zinın;~. Buharin, Kun, fngilizler, 
fran.mlar 26 Ağm~'ta Trenıe Mosk~'dan hareket edccdıir. Rus Komfuıi.st Partisi Merkezi Komites.i. 
bu direktifle ranlaşmıştır. 

{&~rb.Cum,SPİHA. F.544, Op.2. D.6, L.126.) 
3!> Pt!:11.;yfilyezd Narodın•Vastt;lka, rı..'.tl. 
:JGT~tBüroou'nu 19Temmuz 1920 tarihli ıoplantısın:aı,Stuo,'3,0rdjenilidze, Nerimanov, Sait 

Gabiyevve Mil.oyan k:aulmışlardır. Toplımu pmu,tol(İ için bakııuz. (Azerb.Gum.SPİFL4. F.544, Op.2', 
D.5,Ll.2,) 

37 CHAQUERİ, Bakü Kongresi, s.4. 
şs Aıerb.Cum.SPİHA, F.544, Op.2, D.5, L.2. 
39 Azerb.Cum.SPIHA. F ..544. Op.2, D.5, L2. 
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Sovyct Tüı:l<lsıanı 400 

Azerbaycan 450 

Hivc 200 

Buhara 200 

Afgarustan 200 

Çin 100 

Dağlılar 450 

Kazanlılar 20 

llaşkırtlar 20 

Kugızlar 100 

Kının Tatarlan 20 

induslar 50 

Toplam 3280 delege"° 

Görüldüğıi gibi Doğu Halklanndan kongreye toplam 3280 delegenin kaalması 
öngOriilmılştür. Fakat kararlaştınlan sayıda delegenin kongreye kanlımı sağlana
nıaınııtır. Zamanın d~hğı ve Doğu'nun o günkü vaziyeti gözönüne alındığında, bu 
dıınım ga,ct normaldir. 

Acaba kongrede yalnız doğu ülkelerinin komünist pani ve gruplarından tem
silciler mi bulunacakb? Bu soruya Radek'in Sıasova.'ya çektiği 6 Temmuz 1920 ta
rihli tdgrafla cevap buluyoruz. Radek, bu telgrafla Stasova'ya ~u emri veriyor:" 

"Kongrede yalnız tanınmış komünist teşkilatlarmı değil, Doğu'nun bütün teş
kilitlarımn. Antanta ve kendi istismarcılarına karşı mücadele veren bütün ta.rafsız 
iıçi ve köylü kirlelerinin kaulımını temin edin." 

Kongre resmi tutan:aklanna göre. kongreye 1891 delege iştirak etmiştir. 
Bunlann 1273'ü komünist. diğerleri ise partisizdir. 266 delege milliyetini bildir
ınt:miş, lOO'den fazlası da soru kağıdı doldurmamıştır. 42 

4(1, Yukandalıi rakamhu' toplandığında Sl6Q etmektedir. Ancak yukanda adi ge,ı;.en K.almıklar\n 
blltada adı geçmemektedir. Belıeyc unutularak dahil edilmemiş olması bü)uk ihtimaldir. KaJmı.ldann 
120 delege ile temsil edikcekkrl şeklinde listeye eklt!cdiginıle, 3280 rabroıua ulapbili.riz. Ancak bu 
d'l1şU.nceyi doğnılaya.cal bir belge elimizde me'l'C:Ut olmadığı gibi, Kalmıklatda.n. 120 delegenin 
bclitlenıtıe&i de pek miimlun görulmemektedir. 

,ıı Azerb.Cum.SPİHA. F.64., Op.l, D.20, L99 . 
.ı:t Bu tuı:anaklara göre kongreye btı..lanlann :ınilliycderine göre dağılım.J. iııe ıöylcdir: Poloııyah.S. 

Macar-!. Alman-3, Rus-104, Uhaymı.h-1. Lcoonyah•l, Çek-1, Y.ahudi-41, Gürcü-100, Emıeni,.157, Öı:bel:.-
15, Türkmen&i, Tiid:.-235, İranlı ve Fars-192,Başkırt-1, Arap-S, Kalııu.k-3, Haıarh-11, Kıirt-8, Lezgi-25, 
CcZlliİ,t-12, Kaçar-10, Sart-10, Kırgız-47, Tacil-61, Hintli-H-. Hımat•i, K.uııuk..33. Oset (Rtısy.ı-Gurcisun)· 
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Kommunist Gazetesi, 1 Eylül 1920 tarihli nüshasında "Kongrenin açılışında 
1891 delege vardı" haberi ile resmi tutanak.lan doğrulamaktadır.-ıs Sorkin ise, kon
grenin basılı olmayan belgelerine dayanarak, 2050 delegenin lis(ede adı olduğunu 
yazmaktadır.H Kongre sonuçlan ile ilgili bilgiler veren 10 Ey]ül 1920 tarihli 
Kommunist Gazetesi-ı.ı, ve Pavloviç'in kongreden .sonra yazdığı bir raporda da-56 
Kongreye 1891 delegenin kanldığı belirtilmiştir. Kongreden hemen sonı-a, Doğu 
Halkları Kongresi Propaganda ve Hareket S<>vyeıi tarafından çıkarılan "Şark İli" 
adlt dergide ise bu kongrede Dogu Halklarımn 1902 vekil ile temsil edildiği kay
dedilmi.ştir :17 

Doğu Halklarının Birinci Konge.si'ne, Sovyet Rusya Hükümeti çok büyük 
önem vermiştir. Doğu Halklarının emperyalizme kaşı mücadelesini destekledikle
rini göstermek için Komimern İcra Komitesi Başkanı Zino'\Iİ.yev ve sekreteri Radek 
Kongre için Bakü'ya gelirken, 18 Haziran 1920 tarihli Kontlntern icra Komitesi ka
raı:-ına uygun olarak.<\JJ Kominternin İkinci Kongres.i için Moskova'ya gelmiş bu]u
nan Avrupalı ve diğer birçok ülke temsilcilerinin kongreye kaulımı sağlanmıştır. 
Zinoviyev ve Radek'le birlikte, 1 Eylül 1920'de, Bakfı'ya gelerek kongreye İştirak 
eden bu kişilerin listesi aşağıdadu:49 

Şablin İvan Petroviç (Bulgaristan) 

Skot Çarl Yansen (Amerika-Şikago) 

Rid Con (John Rttd) (Amerika-New York) 

Grasio Romen Merino (İspanya-Madrid) 

Kvelç Tom (İngiltere-Londra) 

Yansen Y. (Hollanda) 

Şteyngart Kari (Avusıurya-V,yana) 

Rossmer Alfred (Fransa-Paris) 

Toro Yaşihara (İosigaro) (Japonya-Tokyo) 

Merejits Abram (Moskova Yahudi Şubesi) 

12, Abaz~2. Çioli...S, Koreli-3, A\u-7, Tekclili (Kazalcisıan)-2', Çe.';erı(Doğu Kaftasya)-82', Kabartay(Kuzey 

!Wbsya)-9, İnguı (Kaflwy.,)-13. (PeıviySiy,,d NmdorVastoka.,.5). 
43 Kommunis.t(Baltu), 1 Eylül 1920. 
H G.Z, :$0RKİN, Puıiy .$yezd Narodov V.ı.uoJ..-a:. M.asltoı,'a, 1961. :a..21. Azerbaycan est.i ı.omp.:ı:rt.İ 

Ar:şhi.'nde Kongre kayıt deftederini inceleme inıkamı:u hul,duk. Oldukça 'b.nşık ,-·e birçok defterden 
oluş.an b" t.ayıtlan.ian han!Ji. ülkeden ııe lada.- delegenin kongreye kanldığını teıpi1 etmelt oldukça 
zordur. ÇUnkı.i ban dekgekrin adı Ut birlikte ülkesi d~ y.wlıd.tn, bir çoğu y.tlnu isiw olanııt. b.pdanı. 
gecmişUC. 

<tı. Komınunist (Bakü). 10 Eylill 1920, 
ffi Azel'b.Cum.$PİHA,. F.644, Op.2, D.14, L.67. 
,ı,7 Şark iu. s..4. 
i3 Azerh.Cwn.SP1HA. F.495,0p.l, D.l, L7l. 
49 Azeı-b.Cuıu.SPİHA. F.7. Op.l. D..3-1, L.153; Aıerb.Cıım.SPİHA, F.7, Op.l, D.12. L78-79. 
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Aynca şu hususu da ifade ecmekte yarar vardır. Kongre hazırlıklannı yapmakla 
görevli Teşkiliat Bürosu, kongreye gelecek delegeler için h.a.rcır.ah ayırdığı gibi, 
Bak.ü'ya. gelecek delegelerin geride kalan ailelerinin bakımlar-ırn da düşünmüşıfi. 

Bu amaç ve degelerin seyahati için 2.420.000 ruble aynlmışur." Bu paranm delege
len: nasıl dağıtıldığı hakkında bir belgeye :sahip değiliz. Ancak Trabzon'dan 
Kongre için B:akU'ya giden delegelere bir miktar paranın verildiği, Tarakçıoğlu ta.

rafından bildirilirken/ll Erzurtım'dan kongreye katılan Salim Cimilli, "Ruslar, Doğu 
Cephesi Komutanlığı'ndan 1 Eylül l 920 de toplan;lcalt, BakU Kongresi'ne delege 
gönderilmesini rica eunişlcr ve her delege için 10 lira yollarnış.lardı"demektedir.Mı 

Kongreye Kazım Karabekir t.arafmdan gönderilen Erzurum'lu İsmail Rey ise 

Kongreye kendi parasıyla gittiğini, hiçbir harcırah almadığını 1926 yılında İstiklal 
Mahkeıneşi'nde yargılanırken ifade euniştir.S3 

5. Kongreye Türkiye Adına Kablanlar ve TBMM Hülr.ümeti 

Doğu Halklannın Birinci Kongresi'ne Türkiye adına 235 delegenin kauldığı. 
kongre resmi tutanaklarında bclircilmiştiT.)-1 Fakat Azerbaycan Cumhuriycti'ndeki 
eski Komı1nist Partisi Aqivi'ndc, kongre: kayıt defterleri üzerinde taTafımızdan ya~ 

pılan çalışmalarda bu sayıya ulaşılamadı. BU.tUn çabalarımıza rağmen. ancak 163 
kadar delegenin Türkiye adına kongre kayıt defterine geçtiğini tespit edebildik." 

Sovyctlerin, Doğu Halkları Kongresi'ne Türkiye'den delege gönderilmesi için 
TBMM Hükümcti'ne resmen müracaat etmediği. doğrudan doğruya halka müra
caat edildiği anlaşılmak.ta.dı.ı:-. !o6 Türk halkının kendi seçtiği temsilcilerden oluşan ve 
Türkiye'yi temsil eden TBMM'nin, devre dışı bırakılarak, doğrudan halka çağrı ya
pılması TBMM Başkanı Mustafa Kemal Pa,ıa tarafından tepki ile Jı.arşılanmışbr. 

00 ~rb.CUııı..SPiHA, F.S5-4-, Op.2, D.5, L.l. 
rı.ı Musta:faRqitTARAKÇIOÖLU, Tnıbzoıı'un liıbn Tarih.i, Trabzon, 1986,:ıı.62. 
M: Süreyya H. ŞEHİDOGLU, Epirl 1920 Bakıl Kurulıap. ıee Milli Mikadele'ye Sıığcfan ııe Soldan El 

"°>= Çabalan, 19'75. ,.6. 
53 A.nbnı fsriklil Malı.kemesi Zııbıtlan l92ô. Hazırbyan: Ahmed Nedim, İstwbul, 1993, s.208. 
M hrviy SiJ'ezd NArodfJl' Va.itoh, ~.5. 
55 Azerbayçan Cuınhu.riyed eıki komüni&t Partisi Arşhi'nde bulunan oldukça kan~ık \'C birçol ayrı 

deft.erden olu&,an k.angreye katılanların kayı.tlanndan teapit eckbildiğimiz Türkiye adına kongreye kan
.lan delegekrin lisı.esi ekte sunulmuş.tur . .Babmz.E.k. .3. 

56 Ill.En.ıecwı:syoıı.al İcra K.omite&i'nin Yalan Doğu Halkla.mu Kon~ çağn bildiriııi, Ağwtos 
1920'de, Tnı.bzon'a ulapnışı:ı:r. Bu bllduide TBMM HUkümeti'ne bir reşıui daveı olmayıp, doğrudan 
Tiirk. lialkma sesleııilmiiti, BuıvJ;ı.n bafka ili.Enternasyonal lı:ra Komitc&i tarafından TBMM 
Hüt.U.mcti'ııe herhangi bir dal'etname gôııdcrilmeıni:şriı:. Bu bildiri 8 Ağw.toıı. 1920'de, .3:.Kafkn Ful:.asl 
Kwmndanı Rüştü Bey tarafından Mustafa Kemal Pap'ya gOnderilmİşli.r, {ATASE, A6/2, 865, D.2ı56, 
Kl.8'9, F.23-2.) 
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Mustafa Kemal Paşa'nın bu durumu içine sindiremediği 14.8.1920'de, TBMM'de 
yapbğı ıu konuşmadan :mbşılmaktadır:" 

"Son günlerde Bakü'da beynelmilel bir kongre yapılmaktadır. Resmi ve gayıi 
resmi vukubulmalı;ta olan müracaatlarda bizden de oraya murahhaslar davet edi
yorlar. Bu davetler doğrndan doğruya halkımıza vuku buluyor. Trabzonlular'a. 
Errurumlular'a, her tarafa bir takım daveuıameler geliJIOr, gönderiliyor. Aldığımız 
malU.mata göre bazı yerlerden bilhassa. hududa civar yerlerden bazı zevat bu 
kongreye icabet etmiştir. 

" ... Binaenaleyh falan yerde, falan, filan ve filan yerlerde yapılan kongreler. 
Filan. filan, filan münferiden davet olunurlar ve bunlar oraya gider ve orada mcv
zubahls olan esasab kabul eder, memleket içinde tacbik ermeye başlarsa bu, doğru 
bir istikamet olamaz. Biz kongıı:lere de gideriz. Her tarafa gideriz, her-şeye iştirak 
ed~ri.z. Yalnız biz ederiz. Millf't gider, yani yalnız milletin mümeslileriııden mürek
kep olan Meclis gider ve yap1lması 1:izım gelen §CYi o yapar ve ancak Meclis-i ilini
zin salahiyetini haiz olan memurların herhangi bir mahalde, herhangi bir cemi
yette, herhangi hükümette yapacağı temas. söyleyeceği söz, vereceği imza makbul 
ve muteber olmak lazım gelir. Herhalde biz bugün için kendi noktai nazarlarımıza, 
milletimiz • halkımızdan aldığımız hakiki noktai nazarlara tabi olarak hareket et
m<kteJliz." 

Bu arada Karahisar Mebusu Hulusi Bcy'in "Paşa Hazretleri Bak..ü'dal<l kongre 
resmi mi, gayri resmi midir?" sorusuna Musr.afa Kemal Paşa !ill cevabı verir:58 

"Gayri resmidir efendim. O resmi olsa idi, tabii Millet Meclisi'ni davet ederdi." 

Mustafa Kemal Paşa'mn bu sözlerinden anlaşılacağı gibi, TBMM Hükümeıi bu 
kongreye resmen davet edilmemişti. Bu durumda TBMM Hükfuneti'nin kongreye 
resmen delege göndermesi düşünülemezdi. Nitekim TBMM Hükümeti. kongreye 
resmi olarak delege göndermemiştir. Yalnız TBMM Hükümeti temsilcisi o]arak. 
Moskova'da bulunan Dr.İbrahim Tali Bey, Türkiye adına kongreye gözlemci olarak 
k.a.tılmaya memur edilmiştir.Mı 

Ancak Türkiye'nin çok gi.İç şartlar içerisinde bulunduğu bir zamanda Doğu 
Halklarııu ilgilendiren bir kongreye ilgisiz kalması söz konusu olamazdı. Çünkü bu 
kongre. diğer bütün Doğu Halklarından çok Türkiye"yi ilgilendirmekte idi. TBMM 
Hükümeti, Sovyet Rusya ile iyi geçinmek. ondan maddi yardım almak ve onu ken
di&ine dost yapmak :istiyordu. Kongrede olup biteni ve Sovyet siyasetinin ne yönde 

!i' TBMM Zabıt Cerideü. C.m, (H.8.1336/1920), s.210: Atatütk'ıiıı Söylev ı't Demeçleri-1-111, 
Ankar:ı., 1989, s.102. 

!iS TBMM Zabıı Ce:ridt!d, C.tn, (14.$.1:536/1920), s.211: Aıarıi.rk'ıiıı Söyler- 1'C Demeçleri-1-111, 
s.103. 

59 CF.BESOY, Moslov.;ı Ha.tıraJan, ,.22. 



TÜRKİi'E KOMÜNİST FIRKASI VE MUSTAFA SUPHİ 145 

geliştiğini görmekte oldukça önemli idi. Aynca kongreye gelecek diğer halklar ara
$1.nd.a gerekli propagandalar yapılabilir ve Türldye'nin batı emperyalizmine karş.ı 
verdiği mücadelede. onların desteği sağlanabilirdi. Bütün bu sebeplerden dolayı 
TBMM Hükümeti., resmi olmasa bile, kendi belirlediği kişilerin kongrede bulun
masının önemini kavramıştı. 

Bu arada Cemal Paşa'da, Moskova'dan Mustafa Kemal Paşa'y., gönderdiği bir 
mektupta, "Bakü Konferansı bence son derece haiz-i ehemmiyettir. Tarafınızdan 
bu konferansa Tiirkiye'nin en güzide, en cerbezeli hatiplerinden ve gayet zeki ar
kadaşlardan birkaçl gönderilecek olursa Şark ılleminin maka.m-ı riyisetini 
Türklerin eline almak mümkün olacaktır" diye tavsiyelerde bulunuyordu.00 

Diğer önemli bir hususta Tfukiye'den gidecek temsilcilerin, Türkiye'deki ko
münistlerden seçilmesi idi ki, bu durumda TBMM Hükümeti için çok olumsuz bir 
durumdu_ Çünkü Baha Ali, Salih Zeki, Süleyman Sami gibi Türkiye Komünist 
Teşkiliu'nın elemanlan Bakô'daki. kongrelere Türk.iye'den temsilciler getirilme.si 
için faaliyetlerde bulunuyortardı. Onların vasıtasıyla gidecek ternsilcilerin 
TIIMM'nin siyaseti doğrultuşunda çalışmay.<<aklan açıktı. 

TBMM Hükümeti için bu şartlarda tek çıkar yol vardı. O da Tiirkiyc'den kendi 
bilgisi doğn.ıltusunda, kendi aınaç ve siyasetleri için çalışacak kişilerin seçileıek. 
BakU'ya gönderilmesi idi. Bu görevin Kazım Kar.ıbekir Paşa'ya verildiği anlaşıhnak
tadır. Kazım Karabekir Paşa, llakCı'ya gidecek temsilcilerle ilgili olarak "İstiklal 
Harbimiz" adlı eserinde şunları yaımak.tadır:<H 

"BakU'da yapılacak Bolşevik kongresine doğrudan bir heyet istemişlerdi. 
Binbaşı Arif ve Teğmen Asım Efendileri Erzurum ve Trabzon'dan gidecekler ara
sına sivil olarak tertip ettim. Bunları müdafaa beyanına değil, or.ı.dak.i durumu in
celemeye memur ettim. Gidecek sivillerle de görii.şmek üzere 11 Ağustos'ta 
Erzurum'a geldim_,, 12 Ağustos'ta, Erzunıın'da, Bakii'ya gidecekJerle görüştüm. 
Kongreye :iştirakin biz.im için faydasını bir daha. anlattım_ Bazı kimseler bundan 
korkuyorlar ve kimsenin gitmesini isıemiyorlard1. Bir heyet halinde _gidilmesi fay
dasım daha öncede anlatmışum. Bab devletlerine kar-şı mühim bll' gösteri o1acaku_ 
Biz Bolşevik değildik. Fakat baskı ve istila siyasetine tahammiilümüz yoktu. Sonuna 
kadar uğraşacakak. Bu uğr:aşmaların -sonunda Bolşevikliğinde he&aba. konulmasını 
düşünmeleri 13.Zımdı. Bundan başka Azerbaycan 'da neler oluyordu. Bakı.i 

Kongresi'nde Türk ve htam ve diğer unsurların hürriyet ve faaliyetlerine 
Bolşeviklerin hallerine ve emellerine dair birçok şeyler öğrenecektik." 

Kongrede TBMM Hükümeti'nin resmi ol.arak delege bulundurmamasının, 
Türkiye açısından çok olumlu bir yaran da vardı. Şöyleki, Kongre'de kabul edile-

OOKARABEK.IR. lstillil.Harbimiz, ıı.814. 
61 KARABEKIR, İsdJ.:W Harbiınu, s.807-808. 
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cek kararlarda TBMM Hükümeti'nin bir sorumluluğu olmayacak ve böylece bu ka

rarlardan dolayı bir yükümlülük altına girmeyecekti. 

Bakıi'daki Doğu Halklarının Birinci Kurultayı'na Türkiye'den kaç delegenin 

gittiği ve bunların kimler olduğu şimdiye kadaı- tam olarak açıklığa kavuşturula
mamıştır. Bunun için konuya açıklık getirmekte y.ı.ı.ır vardır. TBMM Hükilmeti 

yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı resmi olmasa da, Türkiye'den delegelerin 

bu kongrede bulunmasını uygun görmüş ve Erzurum ve Trabıon'dan heyetler 

oluştmulara.k, Bak.U'ya gönderilmiştir. 

İlk delege heyetimiz, 12 (13) Ağustos 1920'de, Trabzoıı'dan Rusların gönder
diği bir motorla )'ôla ç.ı.kanlmıştır.6~ Trabzon'dan seçilen delegelerin bulunduğu bu 
ilk kafile de şu kişiler yer almakta idi:" 

1- Trabzon Mebuo-ı Sabıkı Hafız Mehmet Bey 

2- Trabzonlu Ticaretle Meşgul Halim Efendi 

3- Trabzonlu Ticaretle Meşgul Saffet Efendi 

4- Nafıa İdaresinden Yazı-cızi.de Ali 

5- Kayıkçılar Katibi Süleyıııan Efendi 

6- Kayıkçı Feyzi Kaptan 

7- 'f.ıhya Reis Zade Zekeriya Reis (Kayıkçı) 

8-Kır Ali (Kayıkçı) 

9- Doktor Ş;ı.ban Efendi (Giresun Belediye Tabibi) 

10- Dava Vekili Tahsin Efendi 

11- Bakü'daki Nail Bey'in Biraderi Mülazim Ali Efendi. 

Ancak Trabzon İskele Kumandanlığı'ndan Rusya'ya giden delegelerimizin bil
dirildiği listede yukarıdakilerden başka, Salih, Hakkı Kaptan, Ahmet Mithat, Ali 
Arif, Serdarı.3.de Nuri, Osman, Bekiroğlu Ahmet, Ömer ve ismi okunamayan iki 
kişi daha bulwunaktadır." 

ti'2 ATASE, A.6/2866, K.849. D.2/56, F.30: ATASE. A.1/4-282. Kl.586, D.115/35. F.35. 
6 :ı. 3.K.afb:s Fırbsı K~cıınnda.m Rüş.tü Bey'in, 23 Ağustos 1920'de, Kazım Karabekir'e ya.:dı.ğı 

$filede Tt:aıbz:on'dan on murahhasın 12.8.13ffü (1920)'da gönderildiği belirtilmif, f.ıbt bıı kişilerin 
isimleri \•erildiğinde onbir kişinin i:smi byd~tir. ( AT ASE, A6/2-866, Kl.849, D.2/56, F.30,) 

e-ı ATASE, A.6/2865, K.849, D.2/56. F.23-1: Tarakçıoğlu, "Tr.ııbzon'un Yakın Tarihinden" adlı 
cse-rde, Tnıbzon'dao Ba:k:ô IÇon~·ne delege gönderme ~ilerini Tnbl.on Sağlıl Mlldıiriı Sadrettiıı 
Scy'in idare ettiğini belittct-ek .. NBen. Avukat Tahsin. &yındırlık Dairesi &ışbdpliğinden emekli Halim 
Bcykr Trabzon Müdafa.ı.-i Hukuk Ce:m.iyeıi tarafından seçi.l.m..iştik" demekte, anı::ak kendisi giımeyinte 
yeriııe Tekfur Cayır Mahallesind-eıt Ali Bey ;:;,eçilı:ııiş. O. Halim ,-,e Tahsin Beyler Trabzon'u temsil eımek 
üzereBak.U'yagirtillerini y.o:maktıı.dır. (TARAKÇIOGLU, Trabzon'u.ıı Yalwı Tarim,s.61-62.) 
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26 Ağustos 1920'de Kazım Karabelur Paşa, BMM Ri,.-rlııe gönderdiği şifrede, 
3.Kafkao Fırkası'nın kendilerine yaıdığı hir şifrede, Trabzon'da, Balui'ya gönderil
mek için j'irmibeş kişi kadar hazırlandığı ve ıt... moıorunun bunlan alarak 13 
Ağusıos l 920 ııJ<ıamı harekete mecbur olduğunun bildirildiğini y.ızmakıadır ... 

Baku'ya gideaok ikinci delege heyeti 21 Ağustos 1920'de, Trabzon'dan ayrıla
caknr4 Bu hqııet içerlılnde- Erzurum.'dan K.Karabekir Paşa tarafından seçilerek 
T.rabzon'a gönderiJmiı olan on kip ile Miihendis A2iz Bey,66 Samswı1dan Trabzon'a 
gelmiş bulunan Cemal, 1ıımail Hakkı ye Ethem Efendilerlc.67 Yu:ıuf Kemal Bey'in 
biraderi Ferit Bey bulunmakta idi.• Kazım Karabekir tarafından Errururn'dan 
Trabzon'a gönderilm on kiıidcn teshil edebildiğimiz dokuzunun isimleri aşağıda• 
cbr."' 

1- Binbaşı Arif 

2- Teğmen A&ım 

3- Muallim Asım 

4- Ccııat (Dursunoğlu) Bey 

ı;. &dim {Clmilli) 

6- Mesut (Çankaya) 

7-Şükıü Bey 

S. ômer (Olgun) 

9- Kiıııpçı İsmail 

"° ATASE. A.l/4Z8Z. l<Ui86. D.1 IM!6, F.SD. 
00 MülıeıHfiı..Aaz Bey.BuClı',a, peıroHtı:ı aasıı çıbrıldığı ,-e naili.işlendiği konusunda ibtlıu yap

ıma içia Kimıı. Kaıabetir Patı ııamfından g&Hteri]mi~tir. Bakıi'da öteWtJe M'llltifıı Sı.ıpbl, kcıxlidıı.c 
bıı kohdft ~ alımıı iCla ,ardıma. olmut Ye petrol ı;.ıkarmak için gerekli araclanrı. teminJ icinde 
)Ön<MuııafaSuplıl,a--.(ATASE;A.1/4282,KJ.&8B,D.l18/S6,F.27·1), 

117 Sııımun"dıııı gclıı-. oldtıt.lan ~lirtilcn f5JiliilİI Hallı. Ethem adlı pluslar. blıııı.bul'du Bı:.kü'JW. 
gitmek için S:ıms.'ltın'a gebmt-Tılrk Kom\lıil&tltrliıden HilDlıioilU &mail Hallı w Eıhem Nca-tolmalıdn. 

,s ATASE, A.6/2866, IU.849, D.2/56, F.00. 
" ŞEHIIJOtLU, S.id Koosreı< ,.62-76; AKIIUUJT. A/mpat aı.,,. 1.55. $dıkloğlu'mm =dlil 

lutı: de, Erzurumlu &itapı;ı lmı:a,il Bıcy yoktur. Anc:::al İmıail Bey'de Balıi Kongrcıl'nC" Emmuıı.'dao gi
dcalcr ara:sıııdaı::bT. l:ımaü Bey 1926 )lbnda lstlkl:il Mahlcıaesi'nde yaıgıbııınh1ı bu. dunmıu bclirbııq:, 
tir. (Ankara İsrlk.W Ma6"meıl Zıbıdan ım. s..208.) Bil'çok aıaıunnacı Enuruııa'dan gidenler ara
sında Erzurum Mebmu SMeyman Neotl'nin de buluııd+ou ~- (Bıbmz.TUNÇAY, 
Tıirkiyt'de Sol.Akımlar, J, ı.101: Nermin MEN!MENdOGl.u, •Eo,-eı-.Pap ııe ~ Ha111an Kıırııha)lı", 
T.a.rilı l'I!' Toplum, X\r /88, (~isan 19\U), ı.46/239). Ancak TIIMM"'de ~-Mebusu. aı.nıt lnıluıııın 
Sülqıı:ıaıı Ncc:ıti, Eylül ııyı lçeriıinde Anbra'da idi. Hatta ıs ~de Mıecfiş ~ıuı lıılr tııbir 
:hhi ~- (1'Jf)aıf ZalMt Ceridni, C.01, s.213.} Siıl~ N~ti J3 El:J.ıa t920'de, AnlW'a'dRn 
F.mınua'• ~- ı,uı,,ı,..t, 18. Teı,lo,i...,. 380/0i"' 192<1). Bu ııe«<lıler ı+ıtıııd• stlleyrruon 
:ıieaııi'ain Bıd.ü'ddi bııpı,ye l:ııubııa!A l.mkiııırıdu. Süle-,man Necali Emırum'daa. dtkjtl,erin beHr
ı.oo;ı; ..,, • ., --·• olıııat olıı idi lıile, mille"'eltili oı ..... d.ı.,..yıo Bokıl'yıı gioderilm«i 
lllMN flulüıııri'aia ıiyıı,ed ı,eııeliııcıe-dQıiııılkıneıdi. Resmi olarak delege ıi>nı:lerilmedft dıltiht6~ 

1-ünc, TID-IM'ııi:ıı lıir iiyeıiaiıı bu tonpecle bulıuuııası.ıuıı uygun olmayacajt aıçıltır. 
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Bunlardan başka 3.Kafkas Fırkası Kumandam Rüştü Bey'in. 23 Ağustos 
1920'de, Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı bir şifrede. Giresun'dan da Baku'ya, 
kongreye göndermek için beş kiti hazırlandığını, ancak henüz hareket etmedikleri 
ve Trabzon DariUmuallimin Müdürü ile Mektebi Sultani muallimlerinden iki 
kişinin gönderilebilmesi için MaarifVekfil.eti'nden izin istendiği. belirtilmektedir.70 

Görüld\lğü gibi TBMM Hükümc:ti'nin bilgisi dahilinde Trabzon-Tuapse yo
luyla Bakü'ya 40-5-0 arası delege giunişcir. Bunlardan büyük bir kı:s.mının TBMM 
HükiimcU'nin bu bölgelerdeki (Erzurum, Trabzon) mülki ve askeri makamlan ile 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri tarafından belirlendiği açıktır. Ayrıca bilhassa 

Karadeniz sahilindeki yerlerde gizli faaliyet göstermekte olan Türkiye Komünist 

Teşkilau propagandacılarının. bazı kiaileri kongre için Bakü'ya götürmüş olmalan 
muhtemeldir. 

Türliye'den B;lk(i Kongrcsi'ne giden delegelerin sayısı hak.kında Rusya'dak.i 
bilgilerde yukarıdakilerle hemen hemen uygun düşmektedir. ÜçüncO. 
Enternasyonal İcra Komitesi Başkanı ve Kongre'de de baş.kan seçilen Zinoviyev 
kongre sonrası yaptığı bir konuşmada71 ve yine Komintern ve Doğu Halkları 
Kongresi'nin önde gelen ş.ahsiyederinden Pavloviç de kongre sonrası yazdJğı bir ra
porda.72 Türkiye'den kongreye delegelerin gelişi hale.kında bilgiler vermişlerdir. Bu 
belgelere göre; Doğu Halk.lan Kongresi Teşkilat Büro:s.u'nun, Baha Ali ve 13 arka
daşını TUrk.iyc'den delege getirmek Uzere görevlendirdiği, İngiliz ve Vrangel 
Donanması'mn eline düşme tehlikesine rağmen?' bu kişilerin Novorossiski'den 
"Cedit" adlı bir gemi ile Trabzon'a ulaşmayı başardığını, burada IOO'e yakın kişiyi 
kongreye delege olarak seçtikleri ve bunlardan Hk parti olarak 43 kişinin Tuapse 
~u ile Bakil'ya gönderildiği kaydedilmekte ve yine küçük bir gemi ile İsıanbul'dan 
birkaç kişinin İngilizlere yakalanmadan Trabzon-Tuapse yolu ile Bakil:'ya \.'3.rdık1arı 
belirtilmektedir. Ayrıca belgelerde İgilizlerin bu işe engel olabilmek için tedbirler 
aldığı ve İngiliz gemilerinin devamlı surette Trabzon sahili boyunca devriye göre
vinde bulwıduğu da kaydedilmektedir .71 

Yukarıda adı geçen Baha Ali, Bak.U'dak.i Türk.iye KomUnist Teşkiliu'mn bir 
elemanıdır. Ve bu tarihlerde Karadeniz sahil bölgelerinde (Yekatarinadar, 
Novorossiski, Tuapse vs} teşkil3.t yapmak ve kongrelere delege getirmekle görevli 

ro ATASE. A.6/2865, Kl.849, D.2/56, F.00. 
Ti Komnnı.nİiı (Sakil), 10 E,..tiil 1920. 
72 Az-erb.Cum.SPiHA. F.544, Op.2, D.14, L.65-66. 

'" fngilizlerin Kongre için gitmek isteyen de~gelere engel olmak lsı.ediği ve bu doğrultuda faali
yctlrrde bulundutu, Jr.ongreyc TürJ:iye adına katılan delegeler tarafından da Bakü KongTes.i dönuşü 
dile getirilmiştir. (&bilii'r-reş.3d, 14 Teşrin-i e\"l<el 1.336/Elim 1920; D~ı:cJi, 21 KaoUn-ı evvel 
ll"6/Arnhl 1920) 

T-1 Azt:J"b.Gum.SPİ.HA,, F.544, Op.2. D.H, L65-66: K.ommurıisr (Raıkô), 10 Eylıll 1920. 
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bulunduğu Mustafa Suphi tarafından da doğrulanma.laadır. 7.rı, Ayrıca Mustafa Suphi 
bu çalışmalar sonucunda Bakü'ya, Türkiye'den 51 kişinin getirilmesinin başarıldı
ğını söylemektedir ki76 yukaııda verilen bilgilerle, bu durum birbirini tutmaktadır. 

Bu arada Bakıi'da çıkan 1 Eylül 1920 tarihli Azerbaydjanskaya Bednoıa gaze
tesi. Türk.iye Komünist Gençler Birliği delegelerinin 29 Ağusto.s'ta, Bakfı'ya geldik
lerine dair bir haber vermiş. ancak bunların sayı ve isimleri hakkında hiçbir şey 
yazrnamıştı.r. 77 

Ankara Hükürneti kendi insiyatitiyle belirlediği kişileri Bakll'ya gönderirken, 
Türkiye'dek.i Komünist gruplardan temsilcilerin Bakô'ya gionesini engellemeye ça
hşınış ve bunda da Karadeniz sahili ve hududa yakın bölgeler dışında başanh ol
muştur. Moskova'ya gitmek üzere 19 Eylül 1920'de, Batum'a gelen Mustafa Fazıl 
(Çun), burada RSFSR İnformasyon Bürosu'na verdiğe beyanatta, "Doğu Halkları 
Kongresi'ne Anadolu'dan gönderilen delegelerin çoğu halk tarafından seçilmedi. 
Onlar Mustafa Kemal'in emri üzerine valiler tarafından tayin edildi. Diğer şahsiyet
lere ise izin verilmedi" derken,78 Türkiye Halk iştiriliyfin Fırkası'nm Upmal vasıta
sıyla Moskova'ya Komintem'e gönderdiği raporda, Teş.kilidanmn Doğu Halk.lan 
Kongresi'ne delegelerini gôndermediğini, zira hiç bir imkana sahip olmadıkları 
kaydedilmektedir." 

Bununla beraber yukarıda da belirtildiği gibi, Karadeniz salıillerinden TBMM 
Hükümeti'nin isteği dışında bazı kişilerin Doğu Halklan Kongre:si'ne gittikleri bir 
gerçektir. Kongre kayıı.hmna bakıldığında da Türkiye adına kongreye kanlanlann 
büyük bölümü Trabzon ve Tuapse'dendir. Bunları Erzurum Vıliyeıi tak.ip eunek
tedir. 

Bakü'daki Türkiye Komünist Teşkilau'ndan da başta Mwtafa Suphi olmak 
üzere birçok kişi Türkiye adına kongreye kanlmışlardır. Tuapse'den gelen delege
lerin de Türkiye Komünist Teşkiliitı'nın vasıtasıyla kongreye getirildikleri dikkate 
alınır.sa., TKT'mn önemli .sayıda bir delege topluluğu ile kongre de yer alması ge
rekmektedir. Ancak Türkiye adına Doğu Halkları Kongresi'ne katılanların büyük 
kısmını o strada Bakiı'da toplanmış bulunan Türk harp esirlerinin teşkil ettiği bi
liıunekıedir. 

Karakol Cemiyeti tarafından Bol~e\riklede ilişki kurmak için Kafkasya'ya gön
derilen ve o günlerde Bak.ı'l'da bulunan B.ilia Sa.it ve Nüzhet Sabit'de Tükiye adına 
kongreye kaulanlar arasında yer almak.tadır. M 

75 TKFm.n Birind Kongre$i, &.28. 
7ti TKF'run Birinci Kongll'Ji. s.28. 
77 Azerlıaydjawbp Bedı:ı()t.ı (Bakii), l EyJül 1920. 
78 &erb.Cum.EITA. F.28. Op.l, D.204. L23. 
19 ı\ze,.b.Cıım.EITA. F.2S, Op.l. D.207,L.67. 
80 A'ı'OEMİR, Enver P.aşa, IU, :ıı..574. 
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Ayrıca bir hususu da açıklığa kavuşturmakta yarar vardır. O günlerde henüz 
Anavatana kavuşturulamamış olan Kars Bölgesi'nden, Bale.O. yerel yönetimine gön
derilen bir telgrafta, Taşnaklann takibatı yüziinden Bakll'ya delegelerini göndere
meyeceklerini, bwıun i-çin BakU Yerel Yönetimi'nin kendi teş.kilinndan 50 kişiyi. 
kongreye Kars Bölgesi adına göndermesi ricası ile mUracaat edilmiştir.81 Fakat bu 
müracaata uygun olarak 50 kişinin seçilip kongreye katıldığım düşünsek bile, bu
nun Türkiye adına değil. Azerbaycan adına olacağı kesindir. Zira Sovyet 
Attrbayc.an Hükümeti Ka:rs için "Güney-Batı Azerbaycan'm Kars Bölgesi" tabirini 
kullanmakta82 \'e Kars Bölgesi'ni Azerbaycan'ın bir parça:ı.t olarak., kendi hakimiyet 
bölges~ içinde görme eğilimi taşımakmydı. 

Enneni takibatına rağmen Elviye-i Sela.se bölgesinden Bakii'ya gitmeyi başaran
larda ohnuştuT. Osman Senrer Atabek. ve Dr.E.sat (Oktay) bunlar arasındadır. 
F.Kırzıoğlu'nun belirttiğine göTe, O.Server Atabek kongeye kaulmak üzere BakU'ya 
gelmiş, burada bulunan Kars ve Ahıska muhacirleri ile görüşerek. onlardan aldığı 
maı.bata ile kongreye iştirak etmiştir.as 

Yıne Şevkeı Süreyya (Aydemir). kendi belirttiğine göre, Doğu Halkları 
Kongresi'ne Türkiye ad1na değil, Azerbaycan delegesi olarak katıhrken,8 "-

111.Emernasyonal'in önde geien ş.ahsiyecJeri ile birlikte Moskova'dan BakU'ya. gelen 
Enver Paşa, Azmi Bey ve Bahaeddin Şakir kongreye Fas, Tunus, Cezayir ve 
Trablusgarp inkıhipçılatını remsi.len katı.lmış.J.ardır.M 

TBMM Hükümeti, Tfukiye'den R;ıki'ı'y;ı gönderdiği delegdeıe bazı talimat
larda vermi.ştir. Kazım Karabekir Paşa Erzurum'dan gidecek temsilcilerle bizzat 
konuşup, bu taliınatlan verirken, Tra.bzon'dan gidecek olanlara da iletilmek üzere 
3.K.ıfkas Fırkası Kumandanı Rüştü Bey'e bir şifre ile bu ı:Jmıaıl= bildlmıiştlr.86 

81 Azerb3ydjambyıı &dnou (Baktı), 1 Eylül 1920. 
82 Azerbaydj;uışQya &<moca (Bakıl), l Eylül 1920. 
M Fahrettin KIRZIOÖLU. "Y.Mühendis Osman Server- Atıb(:l 1886-1962", K.ın Jü Ôz-d Sayı: 1. 

Anbr.ı, Sayı:S, (1965), s.57; .Esin DA'ı1. Elv.i~ ~~ (Kars, Ardahan, .Batum) 'de MilJ1 Teşl.:ibldanma, 
(Basılmamıi Dolr.ıora Tezi), Erz:urum, 1991, s..167. F.Kımoğlu'nun yazdığına göre O.Sem:r Atabek, 
Bal.U'da I.!'i ay kalımş ve bu :s:ırada Bo~klerce Oldüıfilı:a.el istenllIDJtir. Bu durumu Türl müıneuili 
Dr.Fual Sabit Be)r'e anlatması üzerine Tllrk Heyıeti'ne sefaret bıibi yazılmak suretiyle Gümriı'ye gide
bilmişôr. (KIRZJotLU, nO.Server Auıbekn, s.55.) Aynca Erzurunılu Mehmet Necati veya Pire Mehmet 
isminde birinin Batum ve Acara Mmlümariliın ara$lnda propııgandalar yaparak. Bakü Kongrcsi'ne bura, 
lardau delege götiirnıek içi.o görüşmek,rde bulunduğu sonnıdan aıılaşılarubr. (ATASE, A.6/2865, 
Kls.~l, D.12/18, F.9-1, 9--2.) 

1H Ş.S.AYDEMlR. Slıfd Arnyıuı Adam. İıitanbul, 1993, s,205. 
85 CE»ESOY, Moskom Haar.rbn, s.21; ÇOR.UHLU, "İstikW Sav,qmd:ı llooı.imiz:m Faaliyeti~, Yeni 

lstanbul, 10 Temmw 1966; YABAGİROV, iz fstr6H Sotyetsko-Turetuih Otoeşeniy {lf/20.-1922). B:.ı:kü., 
1965, s.43. Kongre'ye Trabzon'dau bulan Abd{ı.lhalim ve Ali Kemal Be)'ier, Türkiye'~ döndül:ten 
sonra gazecc:lere wrdillcd bey~n.ma; E:meer Papı'mp K.ongrc'de resmen Fas. Tunus, Cezayir, 
Trablmgarp, Mu.ır·, Arabiştan, Hindütan İhtilal Cc:ıııiyt:ıldri vekili oliıra.k. bwuııdııpnu ııö,ıemitl,erdir. 
(Dertli, <nK.aolln-ı-cı,ıvc119-36/Arah.k 19201 · 

86 ATASE,.Al/4282, Kl.586, D.115/s.5,F.36, 



TÜR.KİYE. KOMÜNİST FIRKASI VE.MUSTAFA SUPHi 151 

Buna göre. eğer kongrede: delegelere, Tiirk.iye'nin yeni şekil ve mahiyetine dair 
birş,ey sorulursa, bir hüküm ve: karar itti.haza salahiyettar olmadıklannı söyleyecek
lerdir.87 Bu husus öıellikle belirtilmiştir. A.F. Cebesoy'da, "Moskova Hatıraları" adlı 
eserinde bu konu üzerinde durarak delegelere şu talimatların verildiğini yazmak
tadır:M 

"l- İd.ui İnkılip yapnk. İçtimai inkıl.lpta. adet ve dinimiz itlbany1a müsaitti.-. 
Ancak henüz vakti değildir. Çünkü emperyalist Avrupalılarla ve İstanbul Hükümeti 

ile harp halindeyiz. Aşağıdan yukarıya gelebilecek bir inkılap inhilalimizi mucib 
olur. Murahha,lanınız müzakdcri dinlemtli ve bize haber vermelidir. 

"2- Kurultay'da Anadolu'nun hakiki inkılipc;ı olduğunu ve inkılap ruhundan 
başka bir şey tammadığını bilfiil göstermek, kurultaya iştirak edecek olan Avrupalı 
delegelerin bu hususta itimat ve emniyetlerini kazanmak ve muavenetlerinden 
memleketimiz için :aıami istifadeyi temin etmek., mt"mleketimiı:in idari tanı ve siya~ 
seti hakkında en iyi usul ve şekil ne olabileceğini onlara anlatınak. 

"3- Muxahhaslanm1z Türkiye hakkında her ne şekil ve mahiyette olursa olsun 
bir hüküm ve karar ittihazına salahiyettar değillerdir." 

6. KongreninAçıb.11 (1 Eylül 1920) 

a) Kongre ile İlgüi "Komünist Fral<siyası" Top/anos, 

Kongrenin açılışına geçmeden. kongreden hemen önce yapılan Komünist 
Frmiyası toplannsından söz etmek gerekir. Çünkü, 1 Eylül 1920 sabahı yapılan 
Doğu Halkları Kongresi Komünist Frak.siyası toplantısında,8 9' kongre ile ilgili 
önemli ka.ra.-Iat alınmı:ş.nr. Bu toplantıda alman kararların kongre açıldığında ay
nen kabul edilınesi de. oldukça ilginçtir. Bu durum daha kongre açılmadan. kong
rede Komünist olmayan, yani tarafsız olarak kaulanların hiçbir söz hakları olma
dığını açıkça ortaya koymaktadır. Şöyleki, bu töplanu da, kongreye kimin başkan 
seçileceğinden, kongrenin gündem maddelerine kadar bütün işler. daha kongre 
açılmadan karartaşanlmışb. 400'den fazla delegenin kauldığı Komünist Fralcsiyası 
Toplannsı'nda, kongre başkanlığına Zinoviyev, kongr-e şeref başk.anhğına Lenin, 
başkanlık divanı şeref üyeliğine de. Zinoviyev, Kvelç, Rossmer, Şablin, Yanı.en, Rid, 
Bela-kun, Ra.dek, Toro Yaşihara, Troçki, kongre sekreterliğine de, Ostrovski'nin 
getirilmesi kararlaşunlmış v-e ayn<'.:a Doğu Halkları Kongresi. Başkanlık Divam'na 
Komünist Frak.siyası adına teklif edilecek adaylar belirlenm.iştir.oo 

87 ATASE. A.1/4282, Kl.586, D.115/35, F.35-I. 
fl8' CEBESOY, Mosko'i'll Hattı-alan. s.22. 
s,:ı. A2ıerb.Cum.8Plivl, F.544, Op.2, D.14, Lll7·l 18. 
00 Bu ada')'lar lı:.ongud~ aynen kabtıJ edildiği için tekrar olmaması dolayısıyla burada ~rilmem.ışL ·. 
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b) Kongrenin Açzlış1 ve Kongre 16netim O~n Seçimi 

Doğu Halklarının Birinci Kongresi 1 Eylül 1920'de akşam saat 9.40'da 
Neriman Ncrimanov'un konuşması ile açıldı.!1 1 Nerimanov, "Korniınist 

Enternasyonalin Merkezi Komitesi adına. Doğu Halklan Birinci Kongresi'nin açıl
dığını ilan ,ediyorum" sözleriyle başladığı kısa konuşmasından sonra, kongre yöne-
tim organlarının seçimine geçilmiştir. 

Kongre başkanlığına, bütün guruplann tek adayı ol.u-ak önerilen Zinoviyev, 
Kongre Şeref B~kanlığına, Lenin, Zinoviyev ve Troçki, Kongre B~kanlık Divanı 
Şeref üyeliklerine; Kvelç (İngiltere), Rossmer (Fransa), Şablin (Bulgaristan), 
Yansen (Hollanda), Rid (Amerika), Bela-Kun (Macaristan), Toro Y~ihara 
Uapony;ı), Sıeyngardt (Avusturya), Stalin, Radek seçilmişlerdir." Kongre 
Sekreter~iğine Komünistlerden Ostrovski, partisizlerden Abdülhamit Yumusov, 
Melikov, Mahmut Han ve Ahmet Han seçilirken,93 Doğu Halkları Kongresi 
Başkanlık. Div.ını şu kişilerden oluşıunılmuş.tur:9• 

Komünistler: 

1- Rıskulov, J\bdürrqidov, Karayc-v (Türkistan) 

2-Mustafa Suphi (Türkiye) 

3-Van (Çin) 

4-J\çariya (Hindistan) 

!,, Mollabekcan Rahmanov (Hive) 

6, Muhammedov (Buhara) 

7-Korkmazov (Dağı>tan) 

S- Digurov (Terek) 

9-Aliyev (Ku,ey Kafkasya) 

10- Kastanyan (E.rrnenistan) 

11-Neıiınanov (Azerbaycan) 

12- Yenikiyev (Tatar Cumhuriyeti) 

13-Amur Sanan (Kalmık Cumhuriyeti) 

14-F1lip Maharadze (Gürcistan) 

ıı;.. Haydarhan (İran) 

16-J\ğazade (Afganistan) 

91 PeniySiyezd Narodov V,ışroka,, ıs.2"1. 
112 Perviy Siyezd Narodov Va5to.ka. ı.29. 
!13 PeniySiyezd Narod.ov V.as.ıo.k.ı, s.2!t 
-.ı-ı .Perny Siyezd Narodov VaatoJ:a. ıı.2'8-29. 
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1- Narbutabekov (Taşkent) 

2- Mahmudov (Fergana) 

3- Tahsin Balui (Anadolu) 

4- Hafız Mehmet (Anadolu) 

5- Van (Doğu Türkistan) 

Parti.sizler: 

6- Kubeycv (Mangııılal Bölge,i) 

7- Niyaz Kuli (Türkmenistan) 

S- Kara Taci (Semerkanı) 

9- Neıir Sediki (Hindistan) 

10-Sidaceddin Kardaşoğlu (Dağıstan) 

11- Elçiyev (Azerbay=) 

12- Musayev (Azerbaycan) 

13-Aziın (Afganistan) 

14-Abdullayev (Hivc-Özbekistan) 
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Kongre İşlerinin daha hızlı yürümesini sağlamak için, kongrenin dördüncü 
onı.rumunda Nerimanov ve Narbutabekov başkan yardımçılığına seçilmişlerdir.9:'i 

Ayrıca kongrenin kadınlara ve kadınların kurnıluşuna ne kadar önem verdiğini 
göstermek İçin kongre başkanlık divanına 3 kadın üye daha ilave edilmiştir. Bunlar 
Bulaş (Dağıstan), Naciye Hanım (Türkiye), Şabanova (Azerbaycan)cbr." 

c) Kongre Cöıiişmelerinde Uyulması Gereken Kurallar 

Kongre toplantılannın belirli bir düzen içerisinde yürütülmesi ve zaman kay

bını önlemek maksadıyla aşağıdaki kurallar belirlenmişti. Buna göre, kongrede 
gündem hakkında konuş.acak raportörler için zaman sının konmamışu.!J7 Ancak 
zamanın darhğı. gözönüne alınarak, kongrenin dördüncü orurumunda raportörle
rin konuşması 1 saatle sınırland.ınlmıştı. n Rapor hakkında, raportörün konuşma
sına ek olarak yapılacak konuşmalara 30 dakika süre ayrılırken, raporla ilgili ko
nuşmak isteyenler ancak 10 dakika konuşabilecekti. Her konuşmacı en fazla iki 
defa söz hakkı alabilecek, teklifler hakkında biri lehinde, diğeri aleyhinde olmak 
lızere iki kişiye söz verilecekti. Konu-şmacı sorulan sorulara anmda cevap verecek, 
şahsi meseleler hakkında söz. ancak toplantının sonunda alınabilecekti. Konuşma 
hakkı isteyenler yazılı olaral ricada bulunacaklar, bildiriler de yazılı olarak kongre 

95 PnıiySiyezd Nanıd01· Vasıaka, s.l 00. 
96 Prnoiy Siyezd N~ı;ıv Vıastoka,. :s..15!), 
97 Azeı'b.Cıım.SPJHA. F .544-, Op.2, D.6. L26f. 
\J8 hn'İySiyezd Narodoı1 Vıstoka.:s.100-101. 
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başkanlığına sunulacaku. Ayrıca kongre toplantdanmn Rusça ve Türkçe olmak 
üzere iki dilde yapılması kararlaşun!mısu.99 

d) Kongı-r:de Görüşülen Konular vr Alman Kar.arlar 

Doğu Halldan Kongresi yönetim organlan seçilip, kongrede uyulması gereken 
kurallar belirlendikten sonra, görüşmelere geçilmiştir. Kongrede görüşülecek 
gündem maddeleri şöylece te:s.bit edilmişti: 

]- Doğu Halk.lan Kongresi'nin amacı ve hedefleri- Raportör: Zinoviyev. 

2- Milletler.arası durum ve Doğu'nun emekçi kitlelerinin görevleri- Raportör: 
Radek. 

3- Milliyetler ve sömürgeler sorunu-Raportör.: Pavloviç. 

4- Doğuda &:,vyeder kurulması hakkında- Raportör: Bela-Kun 

r,. Doğuda Toprak (Ziraat) Sorunu- Raportör: Skoçka. 

Bunlardan başka kongrenin Doğu Halklanna bildirisinin hazırlanması, Doğu 
Halkları Kongresi Propaganda \'C Hareket Sovyeti'nin kurtılınası konuları ele alın
mış ve birçok kişi de kongreye bildiriler sunmuşrur. 

Doğu Halkl.ın. Kongre:si'nin amacı ve hedefleri konusunda raportör olan 
Kongre Başkanı Zinoviyev1 koını~masının ilk bölümünde, İle.inci Entemasyonal:'i 
eleştirdikten sonra. Doğu Halkları Kongresi'nin asıl amacını şöyle dile getinniş
tlr,IOO 

"Bu kurultayımızın bilinci yazifesi. milyonlarca rençbr:ri (köylüyü) uyandır
ınaknr. Ve onlara anlatmak gerekir ki. yeni rençber sınıftan vücuda getirmek için 
onlan kuvvetlendinnek ihtiyacı var ve dünyanın muntazam, teralki ve teşkilitlı 
amele sınıflarıyla dosduk ve kardeşlik ittifalu. yapmadan, ~mtliki felaketten kurtul
manın yollan bulunamaz. Bu ittifakın bulunduğu yerde ise dünyanın zalim soy
guncularına, yıllardan ve asırlardan beri sizi ezen ve alçalun İngiliz ve Fransızlaı-a 
katiyen galebe çalmak (galip gelmek) var. Bu şüphesizdir." 

Daha sonra, Üçüncü Ememasyonal'in İkinci Kongresi hakkında uzun uzadıya 
bilgiler veren Zinoviyev, konuşmasının önemli bir bölümünü de Türlciye'ye ve 
Türkiye'deki "Mustafa Kemal Harckc·ti''ıle aytrınıştır:ıoı 

''Biz yalnız komün-i:ıma ak.iılnini taşıyanlara değil. fı.rkasızlara müracaat ediyo
ruz. Bizim iki seylimiz vardır. Biıi çok büyük, taş.kın ve gayet ı:orludur. Bu Rusya. 

99 Azel'b.CUuı.SPİHA. F.544, Op.2, D.6, L-:?64. 
ıoo Şark Jii. :s.9; Peniy Siyezd Nıırndoı• V&'!toka, :s.30. 
ıoı Sarl ili, s.2"1-23; P,,m,jySjyezd N.arod'o.-V:asıo.kıı, s.41-45. 
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Almanya, Fransa ve İtalya'da bulunan işçi, prolecar ve komünist muharebesinin 
s.eylidir. Bu seyl günden güne g«mişlemekte ve kuvvel1enmektedir .. Fakat bir seyl 
daha var ki kafi derecede kuvvetli değildir. Ve bazı yer-lerde o yana bu y.ı.nıı. sapıyor. 
Bu seyl zulôm çektirilen milletlerin hareketidir. Bunlar daha kendi yollarını seç
memişlerdir. Ve ne istediklerini bilmiyorlar. Lakin bellerinin şiddetle sürütüldtl
ğünü duyuyorlar. boyo.nlanna Fransız ve İngiliz sermayedarlarının bindiğini anlı
yorlar ve görüyorlar. 

"Bizim istediğimiz bu iki seylin birbirine yakınlaşmasıdır. Bizim istediğimiz 
ikinci seylin yanlış fikirlerden temiz kalmasıdlf. Bizim istediğimiz her iki hareketin, 
yolundaki mallialan yıkıp götürecek ve bize bu kadar cefa euniş olan şenden VI!'. 

zulümden memleketleri remizleyebilecek geniş ver.aşkın deniz gibi birleşmesidir. 

HBunun için biz daha bizimle bir düşünmeyen kitlelere sabır ile arka (destek} 
Vcdyonız. Hatta bunlar fikirde bize karşıdırlar bile. Mesela~ ŞUra Hükümeti'nin 
Türkiye'de Kemal'e arka ve penah olduğunu biliyorsumız. Bit başında Kemal bu~ 
lunan hareketin komm'U.na hareketi olmadığım bir dakika bile unuunuyoruz. 
Ankara'daki Halk Hükümeti'nin "birinci içtima"ımn stenograf :sureti göilimün 
önündedir. Kemal kendisi söylüyor: "Halifenin ve Saltanaun şahsı mukaddestir. 
Ona dokunulamaz." 

''Kemal'in başında bulunduğu hareket, Halifenin mukaddes z.iunı düşmandan 
azat etmek istiyor. İşte bu fırkanın nokta-i na1ari budur. Bu komünist prensibi mir 
dir? Hayır! Asla. Cemaatin dini hislerine biz riayet ediyoruz. Bütün teı.-biyeyi değiş-, 
tirmek bizim elimizden gelmez. Çünkü bu iş pel çok yıl çalışmak ister. Şarkın ve 
başka memleketlerin dini akidelerine biz ihdyatla yaklaşıyo~. Bununla beraber 
Kemal HU.kümeti'nin Türkiye'de ne yapacağını size söylemek bizim borcumuzdur . 

.. Saltanatın iktidar ve ihtiyarına Türkiye'de siz arka çıkmamalısınız. Bunu dini 
ak.ide her ne kadar istese de, siz ileri yüriimeli ve siıi geri çekmeye izin "verrrııemeli
siniı. Bitim hesabımıza göre. sultanlarında son saatleri yaklaşıyor. Sultana olan 
imanı siz kınp dağJtmalısınız. Kendi kendine kaim olan iktidar ve ihtiyara siz ta

hammül etmemeli ve hakiki şuralar .kurınah&ınız. 

"Rus rençberlerinin de ÇaT'a büyük imanları vardı. Fakat hal<iki halk inkılabı 
alevlendikten sonra az vakitte bu imandan eser kalmadı. Aynı hal Türkiye'de ve bü
tün ~k millletJeıinde de olabilir. Hakiki kara toprak rençberinin inkılabı parla
dığı zaman halk sult.an ve hükümdarlara irnanı. vicdanından pek çabuk siler atar. 
Bu .mütalaaya dayanarak. biz tekrar ediyoruz. Şimdiki Halk Hükümeti'nin 
Türkiye'de yürüttüğü siyaset, Komünist Beynelmilel'in siya.seti, bizim sİYı15etiıniz 
değildir-. Bununla beraber biz söyleyebiliriz ki, İngiliz Hükümeti'nin aleyhine yürü
yen her inkılap mücadelesine arka vermeye biz hazırız. Su saatte Türkiye'de tera
zinin gözü, kim zengin ise onun tara.fi.na eğilmektedir. Lakin bunun başka türlü 
olacağı zaman gelecektir. 
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"Türkiye'de, İran'da ve heıyerde yaşamakta olan rençbcrler "Bolıevizm"in ne 
olduğunu anlamaya baı;ladılar. Bu gönlerde, ben tanınmış ve hür dü§ünceli bir 
Türk halk işgüzanndan Bolşevizm rabirinden Türk rençberinin ne anladığım sor
dum. O şöyle dedi; "Bi,: de Bolşevik, İngifükrlc muharebe eden ve aynı işi yapmak 
için yardım eunek isteyen adama derler." Ben ikinci suali oordum: Sizin rençbcri
niz anh)'Or mu ki, Bolşevizm yalnız İngili,:lerin değil, bütün zenginlerin aleyhine 
yiııüyor. Bu zenginler ister Rus olsunlar. ister Tfuk. '"Tiirk işgüzan bu suale cevap 
veremcd~. Fakat öyle bir dô.şünceye meyletti ki rençberlc:r bunu anlaınıyodar. 

"Benim bildiğime göre. o kanaatteyim ki "Bolşevik"in manasını herkes biliyor. 
Ve bu kelimeyi Farsça'ya vep başka dillere tercüme etmek li:ıım değildir. 
İıikadım.a göre bu isim hfu- işleyen halka yalnız İngilizlerle yapacaklan mübarezede 
değil. bütün zenginlerin aleyhine mübaı-ez.elerinde de lhım olacalr.tır. 

"Evet, biz burjuva İngiltere'nin aleyhine gidiyoruz. Boğazını boğmalı ve dizi
mizle göğsüne basmalı)'lZ ve en kum:tli yumruğu İngiliz sermayedarlığırun ta yü
reğine vurmalıyız. Bu doğrudur. Bununla beraber biz şarkın çalışan kidelerini Rus, 
Yahudi. Alman. Fransız .. ilh, bütün zenginlere kin ve intikam ve bunlarla çarpış
mak ihtiyacıyla terbiye cbncliyiz. Şarkta başlayan büyük inkılabm manası, ingiliz 
emperyalistlerinin de ayaklannı masanın üstünden çekmelerini dilemek ve ondan 
sonra Türkiye zc::nginlcrinin kendi ayakl.a.nm masa üstüne canlan istediği gibi 
koymalarını rica eunek değildir. Biz dünya zenginlerinden. kirli ayaklarını masa
dan çekmelerini diliyoruz. Bizim arzumuz şudur~ Bizi nımruraklı maharic, şarlatan
lık, halka istihzi'. boş.boğa.ılık sutüklıernc:dıı. Dünyayı çalışan adamın na.sırlı elleri 
idare etsin. 

".Buna göre, burada fırkasızlara muiyyen olarak yıizyüze söylüyoruz. İslam 
İııihatçıbğı (Panislıımirnı), Müsavatçılık bütün bu akmalar bizim ak.mtımız değil
dir. Bizim siyasetimiz başkadır. Şimdi Türkiye'de gör-düğümüz ve sonra baş,ka yer
lerde göreceğimiz ıekildc, demokrat siyasetine biz ark.açılık edebiliriz. Türk.iye'nin, 
hatta İr.u:ı'ın, Hindie.tan.'ın, Çin'in hareketleri gibi hareketlere biz arkacıhk ediyo
ruz ve edeceğiz. 

"Bu öz menfaatimiz endişeyle değildir. ŞW1un içindir ki, bugün iz'anlı düşün
celi rençber kendi kendine şöyle diyor. "Türkler bugün kendi menfaatlerirtl ta
manuyta anlamamı'1arsa, yann muıW<a ıuılarlar. Onlara biz arka olmalı)'lZ, yardım 
etmeliyiz. Türltiye'de hakiki inkılıibm başkaldırmasını beklemeliyiz. O zaman 
Türk'ün vicdanından Sultana tapınmak ve köhne asırlardan aı-ta kalan manasız ak.i
deler derhal silinir.'' 

'Tcrokki de önayak olan işçi diyor ki; "Büyük kardeş sıfanyla bu harekete sürat 
~rmek benim borcumdur" 

"Komünist İKİ şöyle diyor: Türkiye'deki milli ve demokrat harekete ben arka.a
lık ediyorum. B.undan başka mazlum Türkiye, mazlum İran, bütün mazlum şark 
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zahıneıçilerini umum zenginlere, umum zuhiın çektiren gaddarlara karşı can ve 
gönülden düşmanlığa ve intikama davet etmeyi ben kendime borç bilirim. Bize bfı
tün insanların iktisatça. hakiki beraberliği lazı.mdır. Bütün işleyen insanların kar
deşçe, yürekten, birlepncleri lazımdır. Bu açık hakikan onlara öğretmeyi benken
dime borç ıa)'lyorum." 

Görüldüğü gibi Zinoviyev'in Türkiye hakkındaki görüıleri. Komintenıin İkinci 
Kongrcsi'nde kabul edilen 1ürkiyc'yi de ilgilendiren Lenin'in tezinin bir ıezahü
ıiidüt. Yani ZinoviJ"'V şunu çok açıklıkla biliyordu ki, Anadolu'da yürütülen hare
ket bir komO.ni.st hareketi değildi. Ve tamamen komünizme zıt bir şekilde geliş
mekteydi. Ancak bu durumda bile emperyalist .sömürucü ban devletlerine karşı 
Mustafa Kemal'in "Milli Bağımsızlık Hareketi"ne destek verilecekti.. Bu sırada 
Türk.iyc:'dc halk kitleleri gerçekleri anlayacak ve Tiirkiye'dc Sovyet rejimini kura
caklardı. Zinoviyev bunları kongrede söylerken, aslında Türk halkının gerçeği an
lam.asını beklemek niyetinde değillerdi. Türk halkının gerçeği anlaması için birile
rinin yardımına ihdyacı vardı. İşte 1918'den beri Mustafa Suphi ve ekibi bu iş için 
yönlendirilmekreydiler. 

Milletlerarası durum ve Doğu'da emekçi kitlelerin görevleri konusunda rapor
tör Radek idi. R.adek kongrenin ikinci oturumunda okuduğu raporunda, 1°2 

"Yakındoğıı için lngilli-Rus Miicadelesi, Almanya ile İngilıere'nin Yakındoğu'da 
birbirlenyle mücadeleleri, İngiliz Empeıyalizminin Yakındoğu'yu boyunduruğu al
una almasL, ekonoı:nik çöküş. ve emperyalizın, sömiirgelerdek.i .ayaklanmalar" konu
lan üzerinde durarak, Sovyet Rusyası'nın nasıl dünya halklarına örnek olduğunu 
anlabnış ve Sovyet Rusya'nuı. emperyafüme karşı isyan başlatan Doğu Halkları ile 
ittif'akımn, doğunun kurtuluşu için gerekli olduğunu şu :sözleriyle dile getinniş
tir:103 

"Doğu'nun İKİ ve köylüleri sömüniden kurtulmak istiyorlarsa, ekonomik yıkım 
dolayısıyla ve Rusya'nın işçi ve köylüleri carafından yenilerek :zayıf düşen düşmanla
nnı yenebilirler. Doğunun iııci ve köylülerinin zaferi. yalnızca onların isteklerine ve 
bilinç düzeylerine bağlıdır, İran'ın, Türkiye'nin, Hindistan'ın işçi ve köylülerinin 
düşmanlanndan korkmalan için hiçbir neden yoktur. Eğer Sovyet Rusya ile birle
ıi:rlerıe. hiçbir engel onlann seline dayanamaz." 

Had.ek, Doğu halklarımn eruperyali:ıt boyunduruğundan yalnız Sovyet Rusya 
ile ittifak yapmaları halinde kurtulabileceklerini, Sovyet Rıısya'nın da geleceğinin 
doğuya bağlı olduğunu, ya doğu halkları ile bLok oluşturup, böylelikle Batı 
Avrupa'nın proletaryasının zaferini çabuklaşuracaklarını. yada çürüyerek doğu 
halkları ile birlikte köle olacaltlannı" ifade etmiştir_ ıo,,ı 

102 Perviy Siyezd Narodov Va.stoka,. :&.54-67. 
103 PemySiyezd NModov Vıı.uo.ka. s.68. 
164 Rad.el'i.n kı;ı.p.uşma$!nın. cam metni için bakııuz. (PeniySiyezd N.ırodov Vaıitaka, s.54-72}. 
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Radek Doğu Halklarının tenısilcilerine yukarıdaki mesajları verirken, Sovyet 
R.usya'nın İngiltere ile dcarel antlaşması yapmak için çaba harcaması Sovyet lider
lerin sözlerinde ne kadar çifte standartlı olduklarını açıkça göstermektedir. 

Sömürgecilik ve Milliyetler sorunu hakkında raportör olan Pavlovic, konuşma
$1.nda ağırlıklı olarak., emperyalist devletlerin Doğu halklannı boyunduruk.lan al
una alma ve dünyayı paylaşma planlan O.zerinde durmuş, Almanya, İngiltere, 
Fransa ve Rusya'nm Doğu halklarını sömürge yapmak icin uyguladıkları siyaseti an
lannıınr.10s Pavloviç, konuşmasında sözü Türkiye'yc getirdiğinde şunu söylü
yordu:ıoo 

"Egemenlik., zenginlerin, mülkdarlann ve wrgunculann elinde kalacaksa, ye
niden doğmu, güçlü birTürkiye'nin doğmasının ne yaran vardır? .. 

Bau halltlaı-ının Doğu'ya larp bir]eımesini savunan 11.Wilhcm Almanya'sıyla 
Enver Paşa Türkiyc'ııinin iıtl:rak y.,puğını belirten p_.\oviç, şöyle diyordu:10' 

"Brest-Litowsk konferansmdaki Osmanlı tcms.ilcilerinin tutumu tiksindiricidir. 
Fakat Türkiye Milliyetçileri bu iğrenç banşın getirdiği avantajlarla da yetinmediler. 
Türkiye, Kars, Ardahan ve Bamm'u işgal etci. GUrcistan ancak Almanya'mn işe ka
nşm:uıyJa kurtulabildi. Daha sonra Türkler Azerbaycan'a saldırdılar ve Bakü'yu ele 
geçirdiler. İki aylık Türk. hil.imiycti, Kafkas proletaryasının kalesi olan çok büyük 
felaketler görm.UŞ bu şehrin t.arihinin en karanlık sahifeleridir." 

Milletlerin eşit olduklannı ve sômürgeJerin hiç olmaması gerektiğini söyleyen, 
Hindistan'da, Mısır'da, Suriye'de, Güney ve Batı Anadolu'daki İngiliz, Fransız ve 
Yunan emperyalist )'3)'1lmacılığını sert dille eleştiren Pavloviç'in, sömürgecilik ve 
milliyetler sorunu hakkındaki tezleri şöyledir:ıotı 

~ı- III.E.ntemasyonal hiçbir türlii sömürge politikasını kabul etmiyor. 
Sömürgecilik bbul edilemez. Doğu Halk.lan da bu kararla mutabıktır. 

"2- Ezilen ve ezen milletlerin varoluijlannın sebepleri şunlara bağlanrnaktadır: 
a) Burjuva Hükümetlerinin askeri ve polisi tedbirleri, b) Doğu'nun eınekçi kitleleri 
arasındaki kavgalar, c) Kendi ülkelerinde, kapitalist buıjuw dünyasının hakimiye
tine yaslanan yerli zengin, ağa Ve vurguncuların davranışları. 

"S- Eğer İnk.ılipç.ı-Milliyetçi hareketler, geniş. ve derin sosyalist bir hareket yo
lunda kararlı adımlarla ilerliyorlana, ancak o zaman Doğu halk kitlelerinin vaziyeti 
iyileşmeye başlayabilir. 

"4- Doğu Halklamun galibiyetinin güvencesi, yalnız doğunun değil, aynı za. 
manda batının emekçi kitlelerinin birleşmesinde görünmektcdiı'. Bu şav.q ancak iç 

105 Pt'ıviy~.ıdNarodo1•Vataka, ıı.129-14-7, 
lOO PeniySiyezd Nıırod01• Vaııtoh, s.148. 
101 hniySjyezdNarodovVascokıı.ı..l-1$. 
ıoe Az~rb.Oım.SPiHA. F.544, Op.2, D.14, L21-22'. 
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ve dış iki cephede. yukarıdaki şarun yerine getirilmesi ile başarıya ulaşabilir. Bu 
:p.rtlann yerine getirilmesi için Sovyederin emekçi köylü kitlesinin etrafında. 
Doğunwı inkılilpçı ltidelerinin örgütlenmesi gerekmektedir. 

"!,. Emekçi kitlelerin yakınlaşmuında ilk adım. Sovyet Rusya& ile bütün Doğu 
Halklannm sıkı ittif'akı olmalıdır. 

"6- Çeşitli milletlerin emekçi kitlelerinin tam birliğe geç.iş forması ''Federatif 
So')"'t Devletleri" şeklinde görünüyor, 

"7- Kapital hiliıniyctini yıkın.ak. ve proletar diktatörlüğünü kurmak, ancak 
1914-1918 yıllarında verilen sav.,ştan d.ılıa şiddetli yeni bir savaşla olabilir." 

Sömiirgecilik ve Milliyetler sorunu hakkında kongre. Üçüncü. Entemasyonal'in 
ikinci kongresinde alınan kararlann aynen benimseneceğini umarak. bu konuda 
bir karar tasaıısı hazırlamamışur.10 

Doğu Halklan Kongresi'nin 6 Eylül tarihli, aluncL oturumunda. Doğu'da 
Sovyet hakimiyetinin kurulması hakkında Bela-kun raporunu okumuşnır .n° 

Konuşmasına Çarlık Rusyası 'na karşı Rus köylü ve .işçisinin verdiği mücadele· 
lerden bahsederek başlayan Bela-Kun, emperyalist devletlerin Doğu Halklarını 
sömürmek için ya.puğı çalışmalar iİZ(.'rindc durmuşrur. Sovyet düzeninin ancak do,. 

ğunun kOylü ve işçisini sömürü diızeninden kurtarabileceğini, emekçi kitlelerin 
kurtuluıu için, sovyct iktidanndan baş,k.a bir ç.özii.ın yolu olmadığını belirten Bda· 
Kun'un doğuda şovyet iktldan üzerine sunduğu aşağıdaki lezler kongrece oybirligi 
ile kabul edilmiştir:ııı 

"Şuri Hiı.kümranlığının Şarkta. Kuruluşuna Dair Tezler. 

"!- İçli, dışlı tazyiklere, yani ecnebi cihangirlerle, yerli soygunculara karşı Şarll 
Millctlerintn inkılibı bi'ıcün şark memleketlerinde hükümranlığa ve hüküınetin 
şekline ait meseleyi günün meseleleri sırasına koydu. Avrupa burjuvazyası, devlet 
hU.kümranlığmın mahiyeti tttyik \Te tahakküm makinesinden ibaret olduğunu, 
malı az olan veya hiç olmayanlardan, proletaryadan ve yanm proletaryadan gizle· 
meye çok zamandır muvaffak oldu. Bununla beraber burjuvazinin bütün hile ve
daisderine rağmen, bu hakikat hüküm.etin zulüın aleti olduğu açıkça meydana 
çıkb. Hiçbir hakka malik olmayarak yaşay;ın fukaranın canı, malı, şahsı ve zahme· 
tinin meyveleri hem sultaıılann, ıahlann, beylerin. ilbeyierinin elinde istediği gibi, 
alınıp satılacak t,eylerdi. Bu hal i:ı.tila.cı mal ç:a.pulcub.n için, memlekedcrde ve ya
nın müstemleke: derecesine iruniı yoksul halLn zar;ı.rıqa olarak mukaveleler yap
maya zemin hazırlamııar. 

109 Pen'iy Siye<Ed Narodoı· Vasıoka. s. 108. Bu loııu ile ilgili O,çüncii Entrrnuyoıııal'io İkinci 
Kongresi'ede hı.bul edilen Leıdo ıez~ri i,;in bııkııw:. (Şarf İfi, ı;.50-öt). 

ııo Peniy Siyeıd Narodo'f' Vıastoka, s.148. 
ııı ,Sark Ju. ı.61-62: hniy Siyezd N:arodoı· Vıucoi:a, ıı.Ul3-186. 
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"2- Garp memleketlerinde olduğu gibi, ahali içinde zengin ve fukaranın malım 
yemekle büyüyen kısım, yakın şark memleketlerinde de kendi hükümranlığına, 
halk hükümranlığı süsünü verdi. Türkiye ve İran parlamento memleketleri idiler. 
Gürcistan Menşevik rehberlikle. Ermeni.nan Taşnakların kılavuzluğuyla, 

.Azerbaycan Müsavat başçılığıyla azatlık ve miisavilik akidesi alunda demokrat ce
miyetler şekline gimıişlerdi. Lakin bütün bu hileci siyasetler halk hükümranlığının 
bir benzerini bile meydana getiremediler. Ecnebi istilacıların vekilleri rahat ve sa
adet içinde yaşarken, yanı başında halk yığınlannın açhk ve bahtsı:dığını görme
mek mümkün değildir. Toprak yine ewelki gibi mülkdar elindedir. Zahmet ehline 
akla gelmez zararlar veren eski vergi usulü, şimdiye kadar bakidir. Devlet yalnız 
müri.bahacılara değil, fukara halkının hayatı pahasına çalışan ağır faizcilere, kiracı
lara mani olmadıktan baş.ka arka bile çıkıyor. Bu haller hem Türkiye, İran ve 
Azerbaycan Milli Demokrat Fırkalarının, hemde Sosyalist Fırkaları, şiarları altında 
faaUyette bulunan Gürcü Menşevik ve Ermeni Taşnak Fırkalarının azatlık ve bera
berlik ş.iarlannın yalan olduğunu aç•ğa çıkardılar. 

"3- Şarkın işçi sınıflarının inkılibı. ecnebi istilaalannın hakimiyetini Üzerle
rinden attıktan sonra da durmayacaktır. İnkılip halk hakimiyetlerinin yalancı per~ 
desi ve beraberlik şian alunda sulıanlann, ~!arın, paşaların, beylerin hakimiye
tini saklamak. isteyen içtimai şivede k.almayacakb.r. Çalışanların tahakküm altında 
ezilmelerine., seıvetlilerle yoksulların, halkı tazyik içinde ezenlerle ezilenlerin, vergi 
verenlerle bu vergiye dayanarak ya.şayanların, aralarındaki müsavatsızlığın deva
mına müsaade etmeyecektir. Şark rençberleri. Rus rençberleri gibi, ink.ıliplannı 
büyük bir toprak inkılabına kadar genişletecektir. Bu inkılip neticesinde toprağın 
hepsi rençbere geçecektir. Bütün hazır yiyiciler, yok olacaktır. Rus rençbederi ko-
münist fırkanın lulavuzluğu ve çalı~ işçilerin arka vermesiyle ekincilik ıslahat.mı 
kuvveden fiile çıkardı. Şimdi de ŞU:raya toplanarak, mülkdarlardan alman toprağı 
ve hazır yiyicilerden zaptolunmuş hükümdarlığı müdafaa ediyor-. Bunun gibi ta

hakküm ve boyunduruk altında ezilen şark rençberleri de, kendi inblip muhare
belerinde, inkılapçı garp işçilerinin komünist beynelmilelini, vücuda gelmiş ve ge
lecek Şiiri hükümetlerinin arkaalığını ve yardımlarını kendi hesabına sayıyor. 

"4- ŞCıri hükümranlığı ve şılri teşlcilau yalnız hükümranlık aleti. ve sanatıyla 
meşgul proletaryanın muntazam şekli değildir. Şô:ri usulü öyle bir tarzdır ki. bu
nunla hem işçiler ve hemde rcnçberler imtiyazlı ve imtiyazh olduğu için muzırr sı
nıfları (mülk.darlan ve fırıldak.çılan, büyük türbeli memurlar ve zabitleri) çıkarıp, 
kendi mukadder;;ı.uru kendi elleriyle yola koymak iktidarını kazanırlar. Mademki 
toprak mülkdarlardan alınır ve zahınet ehline veri1iyor, bunu işçi sınıfının elinde 
saklayabihnes[ne ancak şUri hükümranlığı imkan veriyor. Şimdiye kadar şarkta 
birbirini kırıp geçirmekte olan milletlerin çalış.an sınıflarının bundan böyle sulh ile 
yaşamaları için bir tek çare vana, o da şUrfilann birleşmesi ve büyük koşma devlet
leri birliği ve bu birlik çerçevesinde onların kendi kendilerini idare eunderidir. 
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Buna şark milletleri zahmet sınıfları sulh ile yaşadıktan başka, müşterek kuvvetle· 
riyle yerli ve yabancı zalimlerin hükümranlığım mahvederler. Ve onların geçmiş. 
teki hal ve kuvvetlerini geri getirmeye ait teşebbiislerini kökten sökerler. 

"5- Demokratça kendi kendini idare etmek dedikleri hükümet tarzı, idiirenin 
dizgisini yalnız imtiyazlı sınıflara (Sultan, Han, Bey, Paşa vesaireye) verdiği için, iş 
ehlini kendi işini kendileri görmek.ten mahrum ediyor. Hatta bunu öğrenmeye bile 
mecal vermiyor. Bunun için lazım olan bilgiyi, maarifi onlardan gizliyorlar. Bunun 
ak.sine olarak ŞU.ri Rusyası, Sibirya, Başkır, Kırgız Cumhuriyeti ve Türkistan renç
berlerinin tecrübeleriyle sabit oldu ki. şark memleketleri rençberleri esiri imtiyazlı 
.sınıfları kovup, kendi işlerini kendileri başarabilirler. Kardeşlerinin yardımıyla at.: 

vakitte devlet makinesini çevirmeyi öğreniyorlar. 

"6- Komünist Fırkası'nın garpte galebesi, şark milletlerinin hilelerle mallarının 
ve kazançlarının yenmesine nihayet v.erir. Fakat bu galebe de. şark ile garbin iktl
satça birbirine bağlanmadan -geçinebileceği gibi bir mana yoktur. Bilakis ink.ıl3.bın 
şarkta ve garpte galebesininin manası şudur: Muhtelif memleketlerin münasebet
lerinde iktisadi çapulculuk ve soygunculuk {ekspluatatsiya) yerine karşılıklı yardım 
ve arkacılık kaim olacak.ur. Bu inkıl3bın muzafferiyetinden sonra devletler arasında 
iktisadi münasebet başlayacaktır. Ve bunun için şüri tarzıyla kurulmayan 
devletlerin iktisadi münasebetleri ancak bir avuç sennayeperestler kitlesinin men
faatine hizmet edecektir. Bu kitle hububau ve ham şeyleri toplayıp garbin şUra hü
kümetleriyle ticarete _giri~cektir. Nasıl ki ticareti şimdi de, istilicı devletlerin ve 
şarkın işçi sınıflarını iktisaden soyarak yapıyorlar. 

"Şiiri hükümranlığı şarkta yalnız dostça münasebete ve karşılıklı yardıma me
dar oluyor ve küll şarkın içtimai mülkiyete geçmesini de kolaylaşnnyorki. bunun 
pek büyük bir ehemmiyeti var. 

"Cihangirlerin iktisadi soygunundan büsbütün kurtulmak için, toprağı işleyen
lerin mülkiyeti eline vermek için, fınldakçı muhtekirlerin ve iktisadi çapulcuların 
tahakkümünden azat olmak için işi görmeyen adanılan ve müstemlekecilikle al.a
k.ast olan biitiin ecnebileri ve bütün imtiyazlıları {generalleri, müJkdarları ve büyük 
ınemurlan} memleketin hükümranlığından dışarda bırakmalı ve ş.Uri. esasları üze
rine çalışan sınıfların hükümranlığını kurmalıdır. Bundan başka zahmet çeken 
halkın menfaati. şark milletlerine şôcl hükümranlığının lüzumunu gösteriyor." 

Doğu'da ziraat meselesi hakkında ise Skoçka, kongrede bir rapor okumuş112 ve 
daha sonra "Ziraat Meselesi" ile ilgili tezler kongreye sunularak oybir-liği ile kabul 
edilmişdr. 1 1' 

ıı2 PerriySiye-zd NJırodcw Vastota, s.186-189. 
113 Bu tezler için bakınız. (Rmiy Siyc=zd Nanxlo•' Vastok.ı, s.199--206~. 
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Yukarıda belirtilen konular hakkındaki görüımeler ve alınan kararlardan 
başka. kongreye birçok bildiri ve maniza verilmiştir. Aynca üzerinde durulacak 
olan Enver Paşa'n1n ve TBMM Hüktlmeti adına İbrahim Tali'nin bildjri.le'finin dı
şında kongreye aşağıdaki bildiri ve marüzal.ar sunulmuşnır: 

1- Ermenistan İşçi ve Köylüleri Vekillerinin Beyannimesi 11 -ı 

2-De1ican Vekillerinin Mar'llzasıı 15 

3- Şark Milletleri Kurultayı Riya.5eti'ne Kars w: Batum Vililyctleri Vekillerinin 
Mar'uzası.116 

4- Ermenistan Ahvaline dair Şark Kuruıtayı'na verilen mar'ı1za117 

Doğu Halk.lan Kongresi'nin önemle üzerinde durduğu bir konu da, lmngre 
somında yaymlanacak olan. Doğu Halklarına Kongrenin bildirisinin hazırlanması 
olmuşnır. Bunun yanında "Avrupa, Amerika ve Japonya İşçi ve Köylülerine Selam" 
başlığıyla da bir bildiri kaleme ahnmt1ibr.11e 

e) TBMM Hük.üıneci Adına Kongreye Kaala.rı İbrahim Tali Bey'in Bildirisi 

lbrahim Tali Bey, Mustafa Kemal Paşa ile birlikte 19 Mayıs 19l9'da, Sanmm'a 
çıkan 18 subaydan biıi,idir. 119 Daha sonra 15.Kolordu Baştabibliği'ne tayin edilen 
İbrahim Tali Bey. Ermeni hareketi sebebiyle Şark Cephe.si Kumandanlığı'nın ku
rul.ması üzerine, Şark Cephesi Sıhhıye Reisliği'ne getirilmiştir. ı20 Bu görevde bu
lunduğu &ırada, TBMM Hükümeti'niıı Rusya'ya gönderdiği heyete müşavir sıfatıyla 
görevlendirilerek, Temmuz 1920'de Moskova'ya giuniş, 11n Rusya'ya göndeı-ilen 

heyetin l'ürk.iye'ye dönmesi üzerine İbrahim Tali Bey TBMM Hükümeô'nin tem
silcbi olarak Moskova'da kalm1:ıur.1~ 

Daha öncede belirtildiği gibi, İbrahim Tali Bey, TBMM Hükümeti tarafından 
Doğu Halklarının Birinci Kongresi'nde gözlemd sıfauyla bulunınak. üzere görev
lendirilmiıı ve Üçüncü Enternasyonal Üyeleri ve Enver Paşa He birlikte trenle 
Mosko\'a'dan Bakü'ya gebni~tiı·.123 

11 .. Şark hi, s.68-69. 
\l!liŞaı-li.li,s.71. 
ııo.şw,kili.s.'70. 
117 Sark ia. s.75 
ııa.şa,-.kiJi,ı.66-67. 
1191 redu TEVETOGLU, Atatürk'k Samsuıı'a Çıkaııl.u, Ankara. 1987, :ı.157. 
120 TEVETOÔLU, Aıa.tıirk'kSamsun:ıt (}.l:aalar, a.I57. 
121 ATASE.,. Al/4280, K.lM9, D.16-A/4, F.l. İbrahim Tali AğustGS 192Cl'de, MOUO\'a'ya VU'ln1Şb.r. 

rn:w;TO{.LU, Aran'.irl'le Sam.ı:uıı:'a Çıb.nlar, $,1!)7}. 
122 TEVETOCLU. Atatürk'k Sam.sun 'a Çıhnlar. s.157. 
ırı ATASE, Al/4280, Kl.549, D.16-A/(. F.6-1. 
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Kongre salonunda Enver Paşa ile aynı locada onıran 1"' İbrahim Tali Bey, kong· 
reye bir bildiri sunmuş ve bu bildirisi. kongre rutanaklanna göre, kongre sekreteri 
Ostrovıki tarafından Rusça olarak okunmuştur. Ancak tutanaklarda bu bildiriyi 
Türkçe'ye kimin çevirdiği kaydedilnıeıniitİr. m, İbrahim Tali Bey, kongre sonra
sında, l Ek.im 1920'de, 15.Kolordu Kumandanlığı'na Moskova'dan gönderdiği 
mektupta, kongrede bildirisini Erzurumlu Cevat (Dursunoğlu) Bey'e okutturdu
ğunu belirtmekıcdir. 1" İbrahim Tali'nin 4 Eylül !920'de kongrenin dördüncu otu
rumunda okunan bildirisi aşağıdadır:127 

"Cihan inkıl3pçıhğı 1914 yılında Avrupa'nın göbeğinde umumi harbi tutuş
turdu ve pençesini Türkiyc'nin milli hayat damarlarına sokarak dört yıl sonra. 
Tiirk.iye'yi tamamiyle kuvvetsiz bı~b. 

"Türk rençberi silahı eline aldığı zam.ın kendi mHJi sınıflarını saklamak 
(korumak) ve kazancını başka1annm yemesinden (ekspluat.atsiya) kurıannaktan 
başka bir maksadı yoktu. Amc:rika'nın yalancı Cuınhur Reisi "bundan böyle bütün 
milletlere ya.,amak ve hür olmak hakkı verilecek ve bütiin çalışanlar bahtiyar ola
caktır" deyince inanıyordu ve silahını teslim etti. Fakat sonraları. üzerine silahla 
yürüdüklerini ve garp sennayeperestleri menfaatine bütün hak!annm ayaklar al· 
tına alındığını ve son lokma ekmıeğini de elinden almak istediklerini görür görmez 
gazaba geldi ve kıyam etti. 

11Yoldaı]ar! Bu kıyamın sebeplerini ve bundan doğan hf.ı.kümetin mahiyetini "JC 

doğmasının tarih,;;csini size izah edeceğim: "Anadolu kıyamının iki sebebi vardır. 
Biri dahili, diğeri harici. Harici sebep ıudur: Türk rençberi dört yıldan ziyade on~ 
birden arbk (fazla) cephede en kuweıli burjuvazi devletleri ile döğü~uıtü, Şimdi 
kendi alnımn ıeri]'le, ağır zahmetlerle kazandığı bir parça ekmeğini rahatlıkla )'İ
yip, kOyii.ndc yaşamayı özlüyordu. Lakin bu müm.kiin olmadı ve elindeki silahını 
alan garp sermayeperestleri, sadık uşakları Venizelos Rumlarını gön baudan ve 
Taşnak Ermenilerini doğudan saldırtmaya karar vt"rdiler. Türk rençberi biliyordu 
ki, istilacılar ve onların kurnaz uşak.lan her nereye gelirlerse ateşle, k.ılınçla ve 
bomba ile iş görüyorlar. Biliyordu ki, bunların içinde bir yığın soyguncular zorla 
elindeki malın ve erzakın hepsini alıyor ve bunu bildiği halde, Turk rençberi "belki 
bu gaddar karan icra etmezler" ümidiyle yuvasında rahat duruyordu. Falat millet· 
!erin hurriyeıi için savaııağını ilan eden Fransa. Suriye'yi almakla kalmayarak yan
gınlar ve basıp ke.smelerle Ad.ı.n;ı'yı, Maraş'ı işgal etti. Medeniyet namına iş 
gördüğünü söyleyen Fransız başvekili istediklerinin hepsini aldıktan sonra yü
zündeki perdeyi :açtı. Bourbon Saıayı'ndan dünyanın kulağına şöyle bağırdı; 

ı?H AIDEMİR, Eı.ıı<er P.qa. m, 5.514. 
125 Peniy Siyem Narod01' Va,toka. s.112. 
l!6 ATASE, A.l/4280, Kl.549, D.16-A/4, F.6-1. 
12'1 Şaı-l İli, s-26-27. Aynca bakınız. &nıiySiyud Narodo,. Yas.toka. ı.112-116. 
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"Şarktaki iktisadi menfaatlerini elde eanek için, Musul'a kadar yerlerde ne kadar 
madenler var ise hepsini Fransa işletmelidir. Buna göre biz askeri ileri yürüyüşü
müzü Mardin'e kadar uzatmalıyız. Buradaki tabii senretlerin ne derece mühim ol
duğunu biz Fransa'nın büyük sanatkarlığı menfaatine olarak nazara almalıyız." 

"Yoldaşlart En sonunda bizim Akdeniz'e biricik yolumuz olan İzmir'e hücum 
başladı. Pek feci olan vak'amn neticesi şarkta ve garpte milli hukiıku müdafaa 
edenlerin haydutlar aleyhine birleşmesi oldu. İzmir işgal edildikten sonra, şarkta i .. 
tilkıların düşmanlarının, yani Erzurum ve Trabzon ahalisinin teşebbüsüyle 
Erzumm'da Milli Kongre toplandı ve hukukumuzun müdafaa.sına karar verildi. 
Sonralan Sivas ve Ankara'daki kongrelerde bu karar tekrar c.ı.sdilt olundu. 

"Dahili sebep: Mazlum Anadolu rençberl yüzlerce yıldır buıjuvazyanın istediği 
gibi hareketi ve zorbalığı alunda ağlıyordu. Biçare rençberi İstanbul'dan gelme 
hastalık. memur suisıimali. diktatörlük, ölüm derecesine getirmişti. Diktatörlüğün 
kaynağı hem padişahın iktidarı, hem memurlar, vezirler ve bunlann maiyetlerinin 
nüfuzu ve fena idareleri idi. Türk rençberlerinde haklı ve mukaddes bir gayz 
uyanmışa. Bu gayz kendiJcriylc birlikte birgün bile yaşamayan ve temasa gelmeye 
tenezzül etmeyen paşalara ve büyük memurlara karşıydı. Rençber tarlasında bütün 
ömrünü heba ettiği ve buna rağmen acından öldüğü halde, bu paşalar ve .saray 
ruhlu beyler, efendiler İsıanbul'da muhteşem köşklerde, saraylarda bol bol israf
larla millerin seıveôni heba ediyorlardı. Bu kıyamla Anadolu ispat etti ki, bundan 
böyle İstanbul'a ve İstanbul'un hazır yiyici paşa ve beylerine bir parça ekmek bile 
vermeyecektir. İşte bundan az vak.it ewel Anadolu'da vukua gelen inkılabın ceryanı 
ve sebepleri budur ve böyledir. 

''Anadolu hareketi katiyen burjuvaziye dayanan bir hareket değildir. 
Avrupalıların bu yolda verdikleri malumat ve müt§laalar yanlıştır. 

Sermayeperesdiğin şarkca yardımcıları Ta:ı.nak Ermenilerle, Venizelos Rumlarıdır. 
Ve buna ilave olarak, Padişahın saray hadimleri ile yakınlarıdır. Bunlar padişahın 
nüfuzunu İngiliz. sermayedarlığının menfaatine kullanıyorlar. Bunların hepsi 
Antanta'ya sokulmuşlaJ"dıı-. Ruh, mal, ;servet ve iti~lannı ve bol bol alanlarını on· 
dan alıyorlar. Anadolu İnkılapçıları ise, yüzlerini şarkta güneş gibi doğan inkılaba 
çevirmişlerdir, Anadolu İnkılibı zenginlerin ve hazır yiyicilerin menfaatine zıd ol
duğundan aks-ül inkıl.ipçılar k 1vvetlerini bir yere topladılar. Şeyh Recep Sivas'ta, 
Şeyh ŞerifBayburı'ta, Çapanoblu ailesi Yozgaı'ta, İstanbul ile el ele verip Anadolu 
İnkıl3.bma ak.s-ül inkılap yaptılar. İstanbul'&ın bunlan kuwetlendiren padişah ve 
saraylılardır. Bunlar İngiliz parasıyla, kendilerine yalandan İslıimiyet müdafaacısı 
süsünü verip milli ve içtimai olan Anadolu rençber inkılabını yenmek ve tepelemek 
istediler. 

"Etraftan hainler ve haydutlarla dolu olduğu halde, Anadolu inkıl3.pçılan ve 
rençberleri yeni inkıl:iplarma sadakatte ve bunu can ve kanlarıyla genişletme de 
devam ediyorlar. Onlar artık şevk ve :samimiyetle Üçüncü Beynelmilel'e yüzlerini 
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tuunuıı.ar, talihlerinin Üçiincii Reyelmilel'in talihine çözülmez surette bağh oldu
ğuna iman ediyorlar. Milli inkılapçılar Türk parlamentosu dağıldıktan sonra, 
Üçüncü Beynelmilel'e samimi merbutlyetlerini Moskova'ya mahsıis: veldller gön
dermekle perkiıtiler. 

"Anadolu İnkılipçılan şund;ın dobyı sevinç duymaktadırlar ki, Moskova 
Üçüncü Beynelnıileli'ne uıamk.ları yürekten dosduk ~ hem fikirlik elini, 
Moskova'da aynı duygu ile bbul edip ıaynı yürek dosduğuyla cevap verdiler. 

"Anadolu inkılabı, Moskova İnkı.libınm gördüğu tecrübelerden memnuniyetle 
istifade edecektir. Anadolu İnkılabı, Mo:skova Şüri Cumhurlyeti'nin esaslı akidelc~ 
rini insanhğm kurtuluşunu hazırlayacak amillerden sayıyor. 

"YoldaşlarT Bu izahatlardan da göıülüyorki Anadolu gii.neşliğe ve ziyadarhğa 
çalıftığından kendisinin v.c son oğlunun son nefesine kadar hürriyet ve istiklalini 
müdafaa etmeğe karar vemıiıtir. Kendine Şüra Rusyası'mn uzattığı dostluk elini 
Anadolu İnk.ıli.pçıları memnunluk. ve doğrulukla kabul edcı-. 

"Yaşasınlar bu yolda birlikte yürüyen İnkılapçı Rusyıı ile İnkılapçı Anadolu ve 
onlann dayandığı Şark inkılabı!" 

f) Enver Paşa 'nnı Kongreye Katılması, Kongrede Okunan BjJdirisi ve TBMM 
Hükümeri 

Enver P343, 1920 )'llZında, Moskova'ya gelmiş ve Sovyeı liderlerle ilişkiler kur
muştu. Sovyet liderler bu ilişkiden istifade eunek emelindeydiler. Bunun ic;in 
llakü'da yapılacak Doğu Halkları Kongresi'ne Enver Paşa'nın da kaulmasını uygun 
görmüı!erdir. Böylece Doğu halklarına, yani Müslüman ve Tı'irk Halklarına Enver 
Paşa'nmda kendileriyle birlikte çalışuğını göstererek, onlann güven ve desteklerini 
kazanma)' amaçlıyorlar ve Enver Paşa'nın Doğu'daki nüfuzundan faydalanmak isti
yorlardı.128 

İşte bu amaçla Ü ,;üncü Enternasyonal'in önde gelen şahsiyet.Jeri, Enver Paşa'yı 
da yaıılanna alarak, 26 Ağusıos'ıa, Moskow'dan hareket ederek, l!aku'ya gelmiş
Ierdi.129 Bakü'da Mü"1üınan&Türk ahali tarafından Enver Paşa, bllyül bir coıı,ku ile 
karıılanırken,1'0 Azerbaycan Sovyet Hükümeti, Enver Paşa'ya soğuk davranmaya 

128 Ba.k.Cı Kongresi'ne TürA}'e'den giden Hafız Mehmet Bey, kongre sonrası verdiği raporda şöyle 
d.ePU!ktedir. '"Bo~kler itbTe-i ~udi}'etlffl .için Alem.-i isllra.a ve bilbaııa taht-ı tabiyetindel\i 
Tı1rklere istimıd etmek ve bunun için dıe Env«'i iıtihdam eylemek zıı,ruuıini bis&etınekı.e ... " (AT~ 
A.L/4282 Kl.558, D.118/36, F.26-12.). 

U9' ATASE, A.1/4280 .Kl.:649, D.16-A/4, F.4-1. Kcın:ı.intern teır.ı:ıilcil.erini ve EnYrr Pa.şa'yı 
Mookova'dao getire-o tren l E,tıil'dı:: Bak.U'ya varo::ııı; ve coşlun bir lahı.bahl ta.rafından karşılanmıştır. 
(Azerb.Cum.SPİHA. F.7, Op.l, D.81, L.153;Kommunist (&kii), l Eylül 1920: DoJtı Ha.Waıı Konsmri 
Filmi.). 

130 ATASE. A.l/4280 ..Kl.549.. D.16-A/4, F.4-2: ATASE, Al/4282 KLS5S. D.118/36. F.2fi.L2; Dertli, 
27Kinun-ı.E.wel 1336/Arahltl920. 



166 TÜRKİYE KOMÜNlsT ARKASI VE MUSTAFA SUPHt 

çaba göstermiştir. m Türk Komünist Teş.kilitı üyeleri de. Enver Paşa'nın Bakı1'ya 
gelmesinden pek hoşnut olmaımş ve bunu kongr-e eımasmda açıkça da göstermiş
lerdir.132 

Enver Paşa kongreye Fas, Tunus, Cezayir ve Trablusgarp İnlıl.ipçılanm temsi
len bulacaktı. Acaba TBMM Hüküm.eti~ Enver Paşa'nın bu kongreye kanlması 
hakkında ne düşünüyor ve bunu nasıl karşıhyordu? 

TBMM Hükümeti, Enver Paşa ve arkadaşlarının Moskova'ya geldiklerini haber 
aldığında. bu durumdan oldukça endişelenmişti. Ve hemen harekete geçerek 
Enver Paşa ve Cemal Paşa'ya TBMM Hükümeti adına iş görmeye salahiyyett.ar ol
madıkları bildirilmiş ve Türkiye adına hareket eunemele.ri istenmişti. 13' TBMM 
Hükümeti'nin bu tavrı karşısında, özellikle Cemal Paşa çok üzülmüş, hatta Mustafa 
Kemal Paşa'ya oldukça duygusal bir mekrup göndermiş.tir. 134 

Şimdi ise Enver Paşa, Doğu Halkları Kongresi için, hem de Üçüncü 
Enternasyonal liderleriyle Bakü'ya geliyordu. Bu arada Sovyeı liderlerin Enver 
Paşa'ya büyük önem verdiklerine dair haberler yayılın.akta ve .Enver Paşa'nın ken· 
disi Azerbaycan'da bir ordu teŞkil ederek memlekete faydalı olmaya çalışacağım 
Mustafa Kemal Paş;ı'ya bildinnekıeydi. '" 

Bu aşamada ise, TBMM Hükümeti'nin Enver Paşa'ya karşı tavır almakuınsa, 
ondan faydalanmak yoluna gittiği anlaşılıyor. 1u Kongre öncesi Enver Paşa BakU'ya 
gideceğini bir mektupla Mustafa Kemal Pa.şa'ya bildirmiş.ti. m Bunun üzerine 
Kazım Karabekir Paşa da, 7 Eylül l 920'de, Enver Paşa'ya oldukça samimi bir 

ısı ATASE;. A.l/4280 ,Kl.54-9, D.16-A/4, F.4-2. 
ıs2 ATASE, A.1/4282 Kl.5.58, D.118, F.26-9. 
ı:ııı- 20 Haziran 1920'de, Mustafa Kemal Paşa, .Kazım Kara.belir l'a§a'ya aşağıdaki "Heyct-i Veli.ile" 

br.ınnı bilcliımqdr: 

".Atid,eki mcvadın alakadanna veMİ.C·İ miiımk.ine \',t &eri ile tebliğini rica ederim. 
"Talat, C'.rmal, Enver Paşalann BMM namımı hiçbir teşebbıis-i. siyistye giriş.m.~ salahiyettar ol

ınadığımn ve bizim ile hiçbir muhabere ve münasebetleri. bulunmadığının kcndilcrin,e tebliği Hey'eı-i 
Vekile bran iluiza~ndandır." (ATASE, Al/4282 Kl.586, D.114/3-4,F.56.) 

ı:ı,.,ı Cemal Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'y.ı yazdığı mekrup için bkz. (ATASK A.l/4280 Kl.549, 
D. 16-A/ 4. F.2.) 

lN- KARABEK.İR. foit.laı Haı-binıizde E.ı:ı~r Fa.µ ı.oe ittihat Terakld Erkim, &.30. 
136 Mustafa Kemal Paşa. Kazım fuı.rabehr Paş.t'y.a. gönderdiği ş.ifre de şöyle yazmak.tadır: 
"Eızurum 15.Kolordu Kumandam Ki2Ull ~belir Yap Hazrcderi'ne, 
"Menılekt muk.ıdderatt hakkındaki meauliyet UZ:eriınizde bulundukça, Enver Paşa ve rıifekasımn 

müstal.ilen ve lendilillerinden meml,ek,ec ve millet işle~ mıl<bbelesine müsaade edil~. Bu zevata 
haricen ıarafımızdan tayin olunacak vezaif verilebilir. Ve sa.la.biye deri tahdit olunur. Kendilerinden .an
cak bu şeraic.d:ıiresi.nde isti.fiıde edebiliriz. Bolşevil luvved.eri baş.ı.nda gelirle.rs:e keDdi.lerinde.ıı taız-t is-ti
fadeniıı ıayiru yine hale göre tarafımızdan tayin olunur. 

8l'ılM Rcisi Mwıı-ab Kemal " 
(ATASE, Al/4282, Kl.586, D.114/34, F.18-1). 
1~7 AT.ASE A.l/4280 ,K.l • .549. D.16-A/4, F.+.l. 26 Ağustog. 1920 tarihli bu mektubun tam weuıi 

için h.ııbnız. (KARABEK.fR., JsdJ:W Harbimlıde Em.oer ~ ~'e irtibat Tel2ili Erhiw, :i.27-30.) 
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mektup yazarak. Ba.k.ü Kongresi'nden Türkiye'nin ne beklediği. kendisinden ne 
yönde çalışmalar yapmasının arzu edildiği hakkında malı1matlar vermiş ve 
kendilerinden yardımlarını esirgememesi istenmiştir. 3.Fırka. Kumandanlığı 

~ıta..sıyla gönderilen bu mektup, Tiirkiye'nin bu kongreden ne beklediğini 
göstc-rınesi bakımından da. çok önemli olduğu için aynen aşağıda verilıniştir.1 !18 

"Pek aceledir Erzurum 

Dakika geçirilmeyecektir. 7.9.36 

3. Fırka Kumandanhğ,'na 

"Atideki mektubun kurye zahiriyle Enver P:qa'ya gönderilmesi ve iş'an. 

"Vatanın hidmetinize en ziyade muhtaç olduğu bir sıra~ Moskova'ya gelme
niz büyük bir meserret ve meuınuniyetle karşılandı. Tekmil arkadaşlarunla beraber 
arz-ı razimat ve ihtiraınat eder vatan ve milletin istihla.s-ı tamını temin edecek mesi
Jnin netayic-i hasenesine sabmnzlıkla intizar eyleriz. Alem-i İslamın ve bütün şad. 
milletlerinin mubdderaonın mevzü~i bahs olacağı Bakü Kongresi'nde zit-ı alilcri
nizde bulunarak herşeyden evvel şark yolunun acıhnası ve şarkla olan it.tisalimizin 
temini. Enneni Me:selesi'nin mıenafi-i ınilliyc: ve gayeınizi temin edecek surette halli 
ve şarkta sulh ve sukılnetin takriri husularına en büyük gayret ve himmetin .sarf 
olW1ması pek mühim bir meseledir. Bunların bir an evvel temin edilmesini ve 
Anadolu Hüküıneti'ııin ıarkt.aıı alacağı kuwet ve göreceği mı.ıavenetle garp (:ephe-
5Uli takviye ve ıslah etmesine fırsat ve imkan verilmesine her cihetten göreceği taz

yikat karıı5lnda Anadolu Hükümeti'nin iktihiimı şekli vaziyetler karşı&ında kalacağı 
"le pek çok şeyler kaybedettği şüphesizdir. İşte Anadolu Hükümeti'ni bu şekl-i vazi
yetten kurtannak ancak zit-ı 3.Jilerinin bh:ı;ı.t Bakü'daki mes1U fevkalaadenizle 
mümkün olacak.ur. 

"Bunun için bu işler tamamen hal edilinceye kadar zit-ı samilerinin Türkistan. 
Afganisran seyahati ve Hindistan seferini tehirle Bakü'da kalmak.lığını~ pek müna
sip olacak ur. Bu müddec zarfi.nda icabında bize her suretle y.ınlım edebilecek kuv
vet ve kudret~ bir Azerbaycan Ordusu'nun da \'Ucuda getirilmesi lizımdır. Şark 
Mesele:si'nin hallinde ve Ermeni hududunun tayininden doban üç hududunun 
hiçbir ıarafından bir karış yerin bile Ermenilere terkedilmeyeceği ve belki yangın 
yerinden farkı kalmayan Vilayat-1 Şarkiye için Sank.amı~ Ormanlarının elimizde 
kalması ve en miıhim nokta da Ermenilerin arak bizim için zanrlı bir orduya maa 
lik olmmıalannm teminidir. Bugün İngiliz, Fransız, Yunan ve Halife Ordusu kuv
vetleriyle bilfiil muharebede olduğumuz, Gürcü ve Ermeni kuvve-derinin taht-ı ta

k.ibitında bulunduğumut: gibj, İtilaf Hükümeti'nin para ve- tesirleri ve İstanbul 
Hiikümeti'nin propagandalarıyla dahili isyan ve ihtilallerle uğraşılmaktadır. Bu 

ı,s ATAS.E.A.l./42ffl ,Kl.549.D.16-.A/4.F.3,3-l.. 
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muhfilifkuwerler ortadan kaldınlacal< dahili ve harici vaziyetimizi ıslah edecek şey, 
Ş;u-k'taki Ordumuzun Garb'e tevcihidir. Bu da ancak Ş;u-k'ta ve Bakô'daki hidmet 

ve mesain.izde olduğuna kani olunuz. Bu hidmet ve mesainizde Rus ve Azerbaycan 
Sovyet Hükümeti'ni kuşkulandıracak ve şüphelendirecek ve bize muavenetler:ini 

mübeddel etmemeğe sevk edecek tarz-ı hareketlerden ve milliyet prensiplerinden 

tevakki olunması lazım ve zaruridir. Çünkü va.ziyet-i hal ve siyaset·İ hazıraınızda 
Ruslardan başka hiç.bir nokta-i istinadımız kalmamış olduğu zit-ı samilerince ma
liimdur. Ve Bak.U'ya Ankara Hükümeti tarafından mümesşil Memduh Şevket Bey 
tayin edilmi:;tir. Errurum'dan birkaç güne kadar Bakti'ya muvasalat-ı samilerinde ve 

bilhassa Bakı'.i Kongresi'nde Türkiye namına ancak bu mümessilimizin şahsı ve be
yanau muteber göriılerek, me:zkfır kongreye iştirak edip tarafimızdan hiçbir vesi

kaya hamil olmayan vekillerde itllaf-ı teşvikat ve parasıyla dolap çevirmek isteyen 
huviyetleri meçhul bir takım eşhasın sözlerine -itibar olunmaması l:iiz.ırndır. Bcra-yı 

maliimat şu ciheti de arz ederim ki. Hint. Suriye ve Irak kıtalanndan Ankara'ya ge
len hey'et-i murahhasalar Anadolu Hükümcti'ni tanımış olduklarını ve Türkiye'nin 

kurtanlması için her fedakarhğa hazır bulunduklannı teşkil3.t için zabitanla yardım 
etmemizi istedikleri ve bu hususta her türlü mesarifattan çek.inmeyeceklerini beyan 

etmişlerdir. Milletimizi kurtarmak için biz ölünceye kadar uğraşacağız. sizlerinde 

Azerbaycan'daki mesainizin inzimamı bittabi daha ziyade ümid bahştır. Hindistan 
ve Afganistan mesaisi bilahare daha tesirli ve şerefli olur. Kars yolu açılmaz ise 

harl>-i umumiden kalan (Okwıamadı) İngilizler tarafından dahi bir kısmı alınmış 
olduğundan zavallı ınillctimizin ne elim vaıiyetlere düşe<:eği tasavvur buyuruhır. 

Binaenaleyh herhir işlerimizde esas, inleyen Anadolu'ya en yakındao yardım olma
lıdır. Bu yardıını sizden milletim namına talep ediyorum. En bıiyük hümıetlerimle 
de sizi der-aguş ederim ve samimiyet-i tamanuyla gözlerinizden mücahasseıen öpe
rim.7.9.36 

Ş;u-k Cephesi Komutanı 
Kıizım Karabekir" 

Görüldüğü üzere, Kazım Karabekir, Enver Paşa'ya gönderdiği bu mektupta, 

Enver Paşa'dan. Bakii Kongresi'nde doğu yolunun açılması. doğu ile irtibatın sağ
lanmasL, Ermeni Meselesi'nin milli menfaatler doğrnltusunda halli ve doğuda sulh 

ve sukOnetin kınulması yolunda çalışmalar yapmasının arzu edildiğini belirtmekte 
ve bunun için Hindistan ve Afganistan işini erteleyerek, yukarıdaki işler tamamıyla 
halledilinceye kadar Bakü'da kalmasını istemektedir. Bakü'da kalacağı bu süre içe
risinde de Türkiye'ye yardıma gelecek kuvvetli bir ordu vücuda getirmesi için ça
lışmalar yapmasının gerekli olduğunu belirtmekredir. Türkiye'nin içinde bulun

duğu güç. durum hakkında bilgi verilerek, Sovyederden başka hiçbir yerden yardım 
umudu olmadığı hanrlanhp, bu yüzden Rus ve Azerbay<:an Sovyet Hükümeci'ni 

kuşkulandıracak hareketlerden, özellikle milliyet prensiplerinden kaçınılmasının 
zaruri olduğu kaydedilmektedir. 
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Bu mektubun Bakiı Kongresi esnasında Enver Paşa'nın eline geçmesi oldukça 
zordllr, Hatta Paşa, Bakü'dan ayrıldıktan sonra gelmiş olmalıdır. Zi.ra Kongre, son 
oturumunu, mektubun yazıldığı tarih olan 7 Eyhil'de yapmış ve 8 Eylul'de büyük 
törenler yapıldıktan sonra Enver Paşa, Komintem'in temsilcileri ile beraber tekrar 
Mosk.ova'ya dönmüıtiır. Yani bu mektubun, Enver Paşa Bakü'da bulunduğunda 
eline geçmesi ihtimali çok azdır. 

Enver Paşa, 1 Eylül 1920'de açıları Doğu Halkları Kongresi'nde delegderin ço
ğunun coşkulu tezahürau ile karşılanmış.159 ve İbrahim Tali Bey'le aynı locada 
oturrnuştur.ıto Bu sırada TKT adına kongreye katılan delegelerden bazılarının 
Enw:r Paşa. aleyhinde tez.ahı.irat yaptıkları da anl.aştlmaktadır. 1..ıı 

Enver Paşa'ya, gerek TKT'nın aleyhte tezahüratları ve gerekse Azerbayı:an 
Hük.ümeti'nin soğuk davranışları sınırlı Wmıınr. Çünkll Enver Paşa Komintern'in 
önde gelen simaları ohm Zinoviyev, R.adek., Belıı.~kun gibi şahsiyetlerle Bakü'ya 
gebniiti. Ve Sovyetlerin doğuya yöneliş politikası gereği olarak, Enver Paşa'nm 
Doğu Halkları üzerindeki nüfuzundan yararlanmak isteniliyordu.ıu Ancak buna 
rağın~n kogrcdc, bazı konuşmacılar, Enver Paşa Türkiyesi'nin "emperyalist" siyase
cini dile getirmekten geri durmamıştır. 

Me.sela, 2 Eyliil tarihli kongrenin ikinci oturumunda konuşan Bünyadzilde, 
1918'de Türklerin Kafkasya'daki hareketlerini eleştirerek, bu hareketi "Enver Paşa. 
Türk.iyesi, Azerbaycan'ı Rus emperyalizminden kurtarın:aya geliyor, O'ruı., çumhuri
yet, kendisini isıcdiği gibi düzenlemek, milli isıillô.l V<, getiriyor" şeklindeki değer
lendirmelerin doğru olmadığını, tam bir yalan olduğunu söylemiştir."' 

Kafkas Dağlılarını temsilen kongrede bulunan Celal Korkmazov, Enver 
Paşa'nın bulunmadığı dördüncü oturumun ilk celsesinde, bir konuşma yapmış ve 
Kafkuya'da Türklerin emperyalist siyaset izlediği yöniınde konuşmasını sürdüre
rek, "Kaf'kaslarda sovyetçi iktidarları boğmak için antl inkıl.ipçı hareketleri örgütle-

l.!1\1 K.ongre $01'1.(2$,1 rııpoı-und;ı, Ham Mehmeı fi.ey şöyle yazıyor: 
~~, Paşa'ya kar-ş.ı Bakti sobldannda V(, kongre ırı.ahalEinde g&ıtcrileu tevNcUh na: muhabbc-t 

muhıı.)')'U"-iil ulul ,~ tariheo ııa-mesbuk olduğmıdan ... " (ATASE, A.1/4282 Kl.!i!>S. D.118/36. F.26-12.) 
uo AYDEMİR, Emer~- m.:;.574. 
ut AYDEMİR. Eı::ı~ Pafl'ı, Ul,s...574.;ATASE.A.1/4.2S2:Kl.558, 0.118/36, F.26-11. 
142 Hafız Mehmeı Bey. daha önce belirttiğimiz raporunda Musıafa Suphi"nin En.er Paşa aleyhinde: 

r,ıpıırdı;lı göstcrikria ZİdO\'i)'e\' ~'C Radek gibi kongrenin önde gelen lil!hı:slannın dilliıin.i çekr..iğiııi bc
lirbtııtkt:.c \-e yakında onlarla Mwırafa. Suphi aras.ında biıyiik bir ihtilıfın çıkması ihıimalinin buyıik oldu
ğunu ifade euoektedir.(ATASE. A.1/4282 KJ.S.58. D.118/!6, F.26-29.) KomUnis.ı liderlerin Em-er 
P.ıp'ya bu kadar çok önem ,<ermek:ri kongre esııasmda birçol:. deleg.euin di.klıatİP.İ çel::nıitti. Ve budu
rumu gazetelere \'Crdikleıi ~ııau:a ŞO}'te değerlendirmektedirler: 

"Ejer Bolıe\'ikler Eıwı:r Paıa ile nı2:ı s:idiyodarsa demek ki, Em-er onlara bir güç gibi gcrekli
dit."(Natsioııali:ıti {Bai.ü), 1S Ekim 1920.) 

l-.13 Pe.niy Siye.ui Naı.udov Vauoka, s.76. 
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yen Enver Paşa'yı burada görememekten üzgünüm" diyerek, 144 manalı bir hare

kette bulunacakor. 

Kongrenin 5 Eylül tarihli ôturumunda uzun bir konuşma yapan Pavloviç ise, 
Enver Paşa Türkiyesi'ni savaş taraflısı siyaset yürüunekle suçlay.ı.rak, 11.Wilhem 
Almanyası ile yapılan ittifakı sert bir dille tenkit etmiş ve Brest-Litowsk 
Konferansı'nda. Enver Paşa Hükümeti temsilcilerinin davranıı;lanmn utanılır nite
likte olduğunu belirtmiştir."' 

Bundan sonra söz alan Mutuşev'de İttihat ve Terakki'niıı 12 yıllık iktidarı esna
sında, Türk köylüsünün sefaletin, fakirliğin en son safhasına indiğini söyleyerek, 
bu eleştirilere katılmışbr. 1 .f6 

Enver Paşa. kongrenin 4 Eylül tarihli, akşam sekizde başlayan son orurumuna 
karıldı ve bu orurwnda Enver Paşa'nın bir bildirisi okwıdu. ı-17 Kongreye gelen bir
çok Batılı ülkenin temsikilerinin zaman darlığından bildirilerinin kongrede 
okunmayarak. sonradan yalnızca basında çıkması ve mtanakra yer alması kararlaş
nrılırken, H:ıı Enver Paşa'nm bildirisinin okunmasL ve bu konuşmadan sonra bir ka

rar kabul edilmesi ve aynca kongreden sonra çıkarılan "Şark İli" dergisinde de ya
yınlandığıl'19 düşünülürse, Sovyet liderlerin, Pap'nın kongrede bulunmasına büyük 
önem verdikleri kendiliğinden ortaya çıkar. 

Enver Pa.şa'nm bildirisinin ne zaman ve kim tarafından okunduğu konusunda 
çeşitli bilgiler verilmektedir. Mesela, Ali Fuat Cebesoy, Enver Paşa bildirisini ken
disi okudu derken,1Mı Ş.S Aydemir, başkanlık divanının Pa.şa'mn kendi nutkunu 
okumasına izin vermediğini, Türk komünistlerinden Mehmet Emin'in istemeyerek 
okuduğunu belirtmektedir.u;ı Azerbaycanlı tarihçi Ziya Bünyadov ise, "Enver Paşa 
kongrede konuşacağı zaman, Zinoviyev, Radek ve başkaları onu konuşmaya bırak
mayıp, "Size yalnız on dakika vakit verilir" diyerek, Enver Paşa'yı asabileştirınişler ve 
Paşa o asabi halde kongreyi terk etmiştir. Onun bildirisi, 8 Eylül'de, yapılan oru
rumda okunmuş ve kongre materyallerine sahteleşd.rilerek dahil edilmiştir'' de
mektedir.152 

ı-1-1 Prniy Siyr-zd Narodov V.ı.ş«,ka, $;92-96, 
10 Pcniy Siyad Nanxlo,, V.t5loka, :;, 148. 
l.ffi Pt:ıviy Si}'f!zd N:uodov Vas.ıob, $.1!4158. 
1-17 Pt:Il'iy Siyt-zd N:uodm• Yas.toka, s.108. 
ı.aıı Me2la Zinovi~v'in birlikte Mrn;kova'd:;ıQ &kü'y:ı getirdiği Am.criblı John Reed'in bildirisi 

kongrede okunma~. sonradan tuıanallira geçirilmişcir. (Peniy Siyezd NarodOl' Vastoka, s..121-125; 
MENF.MF.NdOGLU ".Enver Paş.ı. ,'C' Doğu HalklanK-urulı.ayı.", s.48.) 

L.f.al Şaı-J: ili, s.63-64. 
150 CEBESOY. Moskova H;;ıoı-al:ırı, s.14. 
L51 A\'DEMİR, EDl't"J" Paşa:, 111, s..574-575. 
1~ Ziya BÜNYADOV, "Şark Halkfanrun Birinci Kurulcı:yıod~ Eıwer Paş.ıı'ıun Çıluşı", E.Inı ve He-yar. 

(B:.ı.kiıJ,N,ı;t.11-12 (1991),.ş.,1, 
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Kongrenin son toplantısını 7 Eylül'de yaptığı düşünülürse, yukarıdaki iddiayı 
dikkate almak mümkün değildir. Aslında kongrede kabul edilen kurallar gereği, 
bildiriler yazılı olarak başkanlık divanına sunulacak ve başkanlık divanlnın uygun 
görmesi ile ancak okunabilecekti.1!.S Kongre tutanaklarına göre de. yukarı.dili ku
rala uygun olarak, Enver Paşa bildirisini Başkanlık divanına vermiş ve kongrenin 4 
Eylül tarihli son oturumunda, önce Kongre sekreteri Ostrovski tarafından Rusça 
okunmuş ve Türk komünistlerinden Mehmet Emin tarafından Türkçe'ye 
çevrilmiş.tir. ı&ı 

Aynca Doğu Halkları Kongresi ile ilgili en önemli kaynak olan ve kongre esna
sında Komintem tarafindan çektirilen filmde. Enver Paşa'nın bildirisinin Isda-kun 
tarafından okunduğu görülmektedir. m 

Ne zaman ve kimin tarafından okunduğu hakkında bu kadar çok fikir ileri sü
rülen ve kongrenin 4 Eylül tarihli son oturumunda okunan Enver Paşa.'nın bildirisi 
aşağıdadır:ıoo 

"Enver Paşa'nın Beyaniu 

"Yoldaşlar! Cihangirler ve sermayeperes.tlerle mübarezeye giden bizlerin 
Bakü'da böyle büyük ve tantanalı bir meclis halinde ıopla,;mamıza imkan hazırla
dığından dolayı Üçüncü Bıeynelınilel'e ve onun reisine teşekkür ediyoru.m. 

"Yoldaşlar! Biz cihangirlik ve s.ermayedar-lık alemiyle münasebette bulunduk. 
Bunlar bizi yağma etmek ve çıplauncaya kadar soymakla kanaat etmediler. 
Kanımızı içmeye ve bizi dünyadan kaldırmaya çabaladılar. Bizim münasebette bu
lunduğumuz Avrupa ,iyaseu;ilcıinin özleri sözleri yalandır, hiledir. Halbuki bugün 
bu türlü kirli münasebetlerin aksine sözü doğru, hakkı. tanır öyle bir müttefikle 
yanyana bulunuyoruz ki, adına Üçüncü Beynelmilel derler. 

"Yoldaşlar! Türkiye muharebeye girdiği. zaman cihan iki ordu karargahına bö
lünmüştü. Birinde bulunanlar sermayeperestler ve inkıl3.pçı eski Çar Rusya.sı'yla 
onun müttefikleriydi. İkincisinde bulunanlar Almanya ile müttefikleri idi ki, hem 
istilacı hemde sermayepeı-est idiler. Biz bu iki zümreden Çar Rusyası'yla 
İngiltcre'den ve bunların dostlarından ibaret olanlara karşı harb ettik. Çünkü bwı
lann meramlan bizi tamamıyla boğup vücudumuzu yeryüzünden kaldınnakb. Biz 
Almanya tarafına geçtik. Çünkü Almanya hiç olmazsa varlığımızı bize bağışlamaya 
razı olmuşru. 

' 55 PeniySiytzd NarodovVastoka, s.100. 
IM Perııiy~zd NarodovVoswJ:a, s.112. 
iM Komintem tanıfındao çektirilen bu seuiz filmde, Belakun elinde bir k.ıitıt okurken resmin alt 

kıı.mıııda "B.ela-ltun Enver Paşa'nm bildirisini oluyor" şeklinde Rusça olarak yaz:ılmi'ıktadır. 
(Balun.12.Doğu Halklıın Kongresi Filmı). 

156 Şarl iH, s.63-64; Azıerb.Cum.SPJHA, F.544-, Op.2, D.17, L.3-6: Pcr;iy Siy,:zd N.arodov Va.stoka, 
s.108-112; zjya. BÜNYADOV, "Sark Halklanmn Birinci Kurultayında Enver Pap'nın Çıkı:ıı", s.1-2. 
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"Almanlar hududı maksadarına erişmek için bizden istifade etciler, fakat biz bu 
türlü muahedelere ortaklık etmiyorduk. Bizim gayret ve seb3.umızın en birinci he
defi istiklalimizi saklamaku. 

"Yoldaşlar! Beni Berlin'in rahat hayanndan Trablus'un kızgın cehennemi çölle
rine ve Bedevilerin yoksul çadırlarına göcurüp ömrümün en sıkmub günlerini ge
çinneye zorlayan duygu, istilacılık duygusu da değildi. Trablus'u, Trabluslular için 
kurıamıaya çalıştık ve biz bunun için seviniyoruz ki Trabluslular dokuz yılhk mu
harebenin neticesi olarak isôlacılarım kovmağa muvafik oldular. Azerbaycan hak.
kında da başka maksatlanmız yoktu. Ve Azerbaycan Azerbaycanlıların akidesini 
besliyorduk. Biz yanlış yola düşüyor idiysek. bu bizim felaketimizden ileri geli
yordu. 

"Yoldaşlar! Muharebe zamanında ben ehemmiyetli bir mevkide idim. Sizi 
inandırırım ki, Alman istilacılığı. sınıfında harp etmeye mecbur oluşumuza acıyor
duk. Ben Alınan istilacılığı kadarda İngiliz istilaalığını ve İngiliz istilacılarını iğrenç 
görür ve lanetle katşdarım. Ben<:e ı;alışn:ıayanları zenginletmek fikrinde bulu
nanların hepsi mahvedilmeye layıktırlar. İstilacılığa (Empery.ılizme) dair benim 
nazarım budur. 

''Yoldaşlar! Şimdiki Rusya o zaman mevcut ol.sa idi, bugünkü maksatlar uğ
runda muharebe etse idi, biz-şimdi yapt1ğımız gibi-o zamanda bütün kuvvetimiz.le 
onwı safında bulunurduk. Buna sizi inandırmm ve sözümün hakikate uygun oldu
ğunu da şöyle ispat ederim. Biz Şllra Rusyası'yla birlikte iş görmeye karar verdiği
miz ve işe ~ladığımız vak.it (Yiıdeniç)'in Ordusu Petrograd'ın yakınında bulunu
yordu. Kolçak orayı tuunuştu. Denik.in cenubdan Moskova'ya yaklaşıyordu. Bu kuv
vetleri harekete getiren An.ranta (Müttefik Avrupa Devletleri) ise oyunu kendi 
menfaatine bitmiş sayıyor ve yırucı dişlerini gösterip sevinç ile ellerini oğuşturu
yordu. Biz Rusya')" dosı olma)" çalı~uğımız zaman hal böyle idi. Karadeniz'de fır
tınalar gemimin direklerini kırıp beni geriye sürmeseydi, (Kovno) ve (Riga) hapis
hanelerinin duvarları ve bindiğim tayyarelerin yere düşmesi yoluma sedler çekme
seydi, hen size Rusya'nın en müşkil ve felaketli zamanında gelirdim. Ve bazı arka
daşlara izahat vermek lüzumu beni burada böyle şeyleri .söylemeye mecbur et~ 
mezdi. 

''Yoldaşlar! Cihan muharebeMnin ilk istila çarpışmalarında bhirn yenildiğimizi 
siz biliyorswıuz; fakat mağdurlar ve mazlumlar muharebesi nazanyla ben bizi ye
nilmemiş sayıyorum. Çünkü Türkiye istilaya doymaz Çar Rusyaşı'mn yıkılıp .savrul~ 
maşını hmrlayan amillerden biri olduysa bu vazifesini ancak boğazlan kapamakla 
ifa etti ve İşte o sebepledir ki, o zalim kara hükümetin yerine, şimdi mazlumların 
tabii müttefiki olan Şiiri. Rusyası kuruldu. Bu sebeple, Türkiye dünyayı kurta.nnak 
için yeni yolu açanların orcağı oldu. Hakikacen mazlum gözüyle bakarak, ben bu 
ha1i Türkiye için gaye ve zafer sayıyorum. 
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01Voldaşlart Bugün isdlacılara karşı kahramanca döğüşen Türk ordusu-ki kuv
vetlerini rençberlerden alıyor- söylediğim gibi mağlup olmamıştı. Bu ordu aym 
düşmanla onbeş sene muhabere euikten sonra, şimdide iki yılchr nihayetsiz -ihtiyaç 
VC" sıkıntı içinde muharebeye sebat ile devam ediyor. Şimdik.i. muharebeyi evvelkine 
beıızeunek olmaz. Türk ordusu kati imanıyla yürüyor. Zafer çünkü Şark Aleminin 
Üçüncü Beynelmilel ile münefik olduğunu ve kendinin haklı davalarına bücün 
dünya mazlum ve sefillerinin arka çıknğını görüyor. 

''Yoldaşlar! Transval Muharebesi ile baş.tayan cihan muharebesinin hareketli 
devresi 1914 yılında .istilacılar arasında başladı ve 1918 yılına kadar sürdü; şimdi ise 
kat'i devreye girdi ve şüphesiz bizim gal-ebemizle. yani mazlumların zaferiyle bite
cek ve yalnız istilao semıayeperestlerin silahı elden bırakmalarıyla değil, bii,biltün 
yıkılmalarıyla neticelenecektir. 

"Bu kurulıay mazlumları müdafaa için kanını döken Kızıl Ordu'ya ve Türk mü
cahidlerine yeni bir kuvvet verecektir. Bu kurultay, bu muharebenin bizim zaferi
mizle, yani: hakkın zaferiyle bitmesine çalışacaktır. 

"Bizi Üçüncü Beynelmilel'e yaklaştıran sebep, yaptığımız şimdiki muharebede 
kendimize yardım ve arka bulmak arzusu değildir. Siyasi ve içtimai akidelerimizin 
e.sasda birbirine yakın bulunması da, ben sanıyorum ki büyük sebeptir, Biz inkılabı 
kuvvetimizi daima halktan, halkında mağdur ve yoksul kısmı olan rençber sınıfın
dan alıyorduk. Eğer bizim çokça fabrikalarımız ve işçilerimiz olsa idi. önce onları 
ya.dederdim. Rençberlerimiz inkılipçılarla birlikte idiler. Cisim ve ruhla bizimle ,çaT 
lışıyordular. Bu şimdi de böyledir. Bunun için biz halkımızın mağdur kısmına da
yanıyoruz. Biı bu kısmın ağrısını ve dertlerini duyuyoruz. Onunla birlikte ölece-
ğiz •.• 

"Yoldaşlar! Biz halkın arzub.nna riayet ettiğimiz için mukadderatının kendi 
eline verilmesi taraftarıyız. Onlar ki bizimle ~amak istiyorlar. Biz hayatımızı ken
dilerine bağlı biliyoruz. Onlar ki bizimle pşamak istemiyorlar: Biz kendi mukadde
ratlarını kendi}erine bırakmak istiyoruz. Milliyet meselesinde bizim nazarımız bu
dur. 

"Yoldaşlart Biz muharebe aleyhindeyiz. İktidar ve ihtiyar için insanların 
birbirini boğmalanna aleyhtarız ve daimi sulhu vücuda getirmek için Üçüncü 
Beynelmilel ile birlikte yürüyoruz. Ve ancak bunun içindir ki. bütün maniaları 
geçerek kanlı muharebeye şimdiye kadar devam etrik ve edeceğiz.. 

"Yoldaşlar! Biz çalışan sınıfın bahtiyarlığını istiyoruz. İsrer yerli, ister yabancı 
olsun, başkalannın kazancından hile ile, zorla istifade etmenin ve edenlerin aley
hindeyiz. Onlara karşı penrasız ve merhametsiz davranmalıdır. Biz halkımızın sa
natı ve ekindliğini büyük hesap ileri götürüp işin meyvelerinden herkesjn faide
lenmesini istiyonız. 
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"Yoldaşlar! A,adlık ve bahtiyarlık denen şeyleri ancak azimli ve irfanlı milletin 
elde edeceği ir.ilcJ:dındayız. Çalışmayla birlikte hak.iki hürriyeti temin edecek esaslı 
bHig ve maarif ziyasıyla memleketimizin aydınlanmasını istiyoruz. Bu malc.sad da 
erkekle kadın arasına fark koymuyoruz. İçtimai siyasete dair düşüncemiz budur. 

HYoldaşlar! Size beyan ediyorum ki, Fas'ın. Cezayir'in, Tunus'un. Trablus'un, 
Mısır'ın, Arabistan'ın. Hindistan'm inkılipçı teşkilitlannın beni buraya vekil gön
deren kurultayı. bizimle bir reydedir. İnkı.li.hi tedbirlerin hepsi tatbtk edilerek. isti
lacı ve s.ermayeperest yırnctlann dişleri kınla.cağına ve kuvvetlerinin yok olacağına 
vekili olduğum kurultayın imanı tamdır. 

''YoMaş.larl Bu imanın harekete getirdiği eller birbirine uzanıyor. Bu muhare
benin sonuna kadar birlikte çalışanlann ellerini sıkıyonım. Bu muharebe w.un sü
recektir. Lakin biıim galebemizle bitecektir. Muvaffiıkiyeder diliyorum. 

"Mağdur ve mazlumların ittifakı yaşasın! Bu ittifakın karşısında titreyen gaddar· 
lar ve zalimler kahrolsun!" 

Doğu Halklarının Birinci Kongresi, Türkiye Milli İnkılip Harek.eti'ne dair 
Enver Paşa'mn bildirisini dinledikten sonra. aşağıdaki maddeleri kararlaşurmış
tır:ı5'ı' 

"l· Türkler Şark Milletlerini sıkıp boğan ve hileli zor ile mallannı yiyen ve bü
tün dünyanın çal1şan sınıflarını kölelik boyunduruğu alnnda nıtan cihan emperya
lizmine karşı ve en baştaki İngiliz ve Fransız istilacı çeteleriyle penç.eleşmek.tediı-. 
Bu mücaheddere Şark Kurultayı fikir ve gönül birliği gösteriyor. 

"Komünist lkyndmilel gibi, Şark İllerinin Birinci Kurultayı da aynı yolda zu. 
lüm alunda ezilen Şark Milletlerini ecnebi istilacılarının boyunduruğundan kur
tarmaya çalışan bütün milli hareketlere arka verir. 

"2· Bununla beraber kunılı.oy şunu da biliyor ve söylüyor J;i; TürJ;iye' deJ;i bütün 
milli inkılabı hareket, yalnız ecnebi zalimlerin aleyhine yüıiitülüyor. Bunun için bu 
hareketin muvaffakiyeti Türkiye iıçi ve rençberine her türlü baskıdan ve hile kuv
vede sığır gibi sağılıp emilmekten kurcarmayacakur. Bu hareked.n muvaffakiyeti 
Türk rençberine ait en ehemmiyetli meseleleri, toprak ve zirfuit nıeselesini, vergi 
ıne.selesini hal etnıeya::eği gibi, şarkın azadlığma en büyük sesleri çeken milli niza
lan da ortadan .kaldıramayacak.nr. 

"3- Kurultay ınilli hareketin başçılanna karşı ihtiyatı liztm görüyor. Çünkü on
lar geçmiş,te Türk işçi ve rençbeıine istilacı (Empeıya.list)lerin bir kısmı menfaatine 
olarak mezbahaya sokmuşlardı. Ve böyle-ce Tfukiye'nin çalışan kitlelerini bir avuç 
zenginler ve büyük zabit1er menfaatine iki kat ölüme uğratmışlardı, Kurultay bu 

l!i1 Şad: IJi, s.ô5. 
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baş.çdara, çalışan halka hidmete hazır olduldanru fiilen gô.stennelerini ve eski yan
lış işlerden beraat ctmeJerini r.avsiye ediyor. Tıirkiye'nin ve bO.tün t-ark :zahmet kitle
Jerinden Türkiye'deki milli harekete arka vcnndcrini dilemekle beraber, kurultay, 
Türk iıçi ve rençbcrine de mUStakil teşkilit ile nizamlı olarak coplanmayı cavsiye 
ediyor. Onlar kendilerini ancak bu suretle azadlığa kavuşrurabilir. Ancak bu su
retle, kendilerini tazyiklerden ve hile ile sağılm:aktan kurtarabilirler. Ve ancak bu 
surededir ki, hliıriyeılcrini bu zaman, kendilerini boyundurukta ıuanak kasunda 
yerli zenginlerin, memurların. paşaların nüfuzwıdan ve münasebetlerinden ecnebi 
emperyalisderin isı:ifade etmderine mani olabilirler ve toprak, fabrikalar, maden
ler ve memleketin umum sen>eti işçi ve rençber menfaatine işler, bilgi ve fen mah
dut ve imtiyazlı bir kidenin elinden çıkıp umum halkın malı olur. &u yoldadır ki 
Türk iıçi ve rençberi mifuzu altında bulundukları zenginlerle kati surette hesapla
ş.ırlar ve §.U tehlikeden kurtulurlar. Hükümet kuvvetini elinde tutanlarda bir kaç 
kişi aruk kendilerini istilacı kitleden birinin menfaatine siirükleyemezler. Hem 
~ili. hem harici zalimlerin pcnçe:sinden kurtulmak.ur ki, Türkiye'yi hakiki ve sağ
lam isôklıüe ka"'*rurabilir ." 

Enver Paşa, Bakü'da, halk ve Müslüman delegeler tarafından kendisine karşı 
gösterilen sewgi ıııuhabbct ve ilgiden lM oldukça memnun kahnıştır. Miisliiman ül
kelerden gelen delegelerle uzun görüşmeler yapmış, onların dertlerini dinlemiş 
öğütler vermiştir. 159 8 Eylül'de. Bakıi'da yapılan büyük törenlerden sonra 

l!':ı8 Bakıl Kongrai'nc: Trabzon'dan kaalan AbduJhalim ve Ali Kemal Ereı:ıdiler, Kongre dôn~ü ga
zeh!lı!re verdilıJeri beyanatlarda, Bakı'.i Kongresi'nde EnVt!!r Paşa.'ya gôs:~riten sevgi ve ilgiden şöyle s.ô.z 
etmektedirler: "Sonnı nazar-1 hayretimizi celbeden bir mesel.e daha var. En.ver Paşa"om Miisliımanlar 
ü:zerindek.i .o.ufuz-ı izimi. o ne cazibe, o ne krimcttir. Meclis açılm.ı~tı. Nuruklar daam ediyordu. 
Birden loc:ımn birinde Eu.wr gôsüııdü. MU!llUmanlıır Enver'i. gönir gorm.ez kıyıı.meılrr koptu. Merkcıı 
med.W bınıt.arak.etrafını ihata eui. Kimi elini öpiiyor • .kiıni arka&ıru okfuyor. kimi elbisesine tt:ınas edi
yor. hayrt:tlere diıpnemel:. mUmk.un olmuyor. Yetişip elini sıbmayımlar, onunla mıisifaha edenleri ya• 
kab)'OJ"lar. Em.",c'r'le miısM:ı.h3 eden, Na mıib:acel:. el.i.nu:i verhı.i:z öpeyim: dlye görşcııi:ı ııe muhabbet, oe 
rabııa gösı:-criyorlar. İslim alemini tahrik .i(iıı öyle miiezir bir şahsiyet t.i, o kadar şöhret kazanım:ı, ki, 
İılim ilcm.i arası.nda adeta bir ıilllDl-i ittihat ve nccaı olmuş. Onu bilmeyeo, qitnı.eycn zannetmem ki, 
hiçbir Müslüman olsun. Miıs.Jümanlar onun h:akl..ıqda hiç bir lı.e1İrıl-e- tcııl-icl dinlc!Qek Wtellliyorlar. 
Kusurunu ııöylemet... bteyenlere d'Ll;man oluyorlar. Ve baz:ıı yerlerde kaıiyen 00)1.etmtzler, :söylemek cüre-
tinde buluoanlar oluna oldürınırye blkışıyorlac." (.Dttdi. 27 Kanunu evvel 336/27 Aralık ]920). Hafız 
Mehmet Bey, 9,akıi'c:lan T~bzon'a d-öı.diığÜndc verdiği raporoa, NEnver Pa:ıa'ya karşı Bakü s.obklannda 
ve kongre mahallinde g06terilen ıeve«ıih ve muhabbet muhatyir-01 uk.uJ ve ıarihen na-mt:5bul:.. oldu
ğundan Arnı.dolu Hüldimıe:ti'nin nriişarunileyhe de mür.ııhiı: ve lendbiy1e hem fikir bulunduğunu Sovyrt 
HUkü:oıeti'llC" bildlrmm ı.re tmtta IAİlş:arii.nileytı.e bir s.ıfiıı-ı resmiye ita eunesi henW: J:aybedilmeıniş bü
yük bir fırnt.ta.n ,'llS·ı mik.yasta istifadeye VC11ilc ola-cağı. şliphca.iı:dird diye yazmaktadır. (ATASE. 
A.1/4282, Kl.558. D.118/36. F.26-12.) 

iMi Enver Paş:a, Mustaf:a Kem:al Pap)ıa y.ıızdıitı mektupta, MüsJıim;ı,n delegelerle g-örii.ştli~üııü ve 
onlara şu nasihatte bulunduğunu yazma.ktadır. 

"Bc-n bilumum Mİi5ruman delegelere BoJşcvil:lerin harı=k.ct esnasında yaptıklan bazı fenahklara 
bal:.mayaak, Sovyeı iduai.yle birlikle yılriimelerini ve bu sur-ecle örfen ~ maddeıeı:ı yubcleret... istiJıJ.il
leıiııi muhafaza eylemelerini her \'C&Ücden :i5ıifadc etmeyi lırndikrine tıayledim." {AT.ASK A.1/4280, 
D.lft.A/4 Kl.549. F.4-2). 
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Komintem temşilcilıeri, Enver Paşa'yı da yanlanna alarak Moskova'ya hareket et
mişlerdir. Oldukça eziyetli bh· yolculuktan sonra.160 Moskova'ya varan Enver 
Paşa'nın kongrenin sonuçlarından oldukça memnlln olduğu anlaşılmak.tadır. Bak.6 
Kongresi ile ilgili olarak Moskova'dan Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği mektup
tan bu durum ortaya çıkmaktadır. 29 Eylül 1920 mrihli ve Baki\ Kongresi hakl;ında 
da önemli bilgiler veren Enver Paşa'mn Mustafa Kemal Paşa'ya gônderdiği bu mek

tup aşağıdadır."' 

"Muhterem kardeşim. 

"Size Moskova'dan yazdığım mektupta Baku 'ya gideceğimi bildiI1ll4tim. 26 
Ağustos 336'da Komünist Fırkası'nın Kuvve-i İcra.iyesi iz:isından Zinoviyev, Radek 
ve Macar Bela-kun ile beraber Moskova'dan hareket ettlk.. Yolda Zinoviy,ev ve arka
daşlula göri'qtüm. Bunlar şartta komünizm için zemin-i mesai olmadığından ve 
komünizm prensipleri üzerinde çalışdması şarktaki efkarı aleyhmıize çevireceğin
den zahiren ittihad-1 islim esasına istinad etmemek Uı.ere, İngilizler ve kapitalizm 
aleyhine (olan) her hareket-i ihtililiyeyi himaye ve teşci' edeceklerini izah ettiler. 

"Bakü'ya muvasalatımızın erıesi günü Üçüncü Enternasyonal Heyet-i 
İcraiyesi'yle komünist ve gayri komünist olarak şarkın her ta.rafından gelen müslim 
ve gayri müs1im 2500 kadar azadan mürekkep olan kongre küşid edildi. 
Kongrenin netice-i mukarreraa Anadolu'nun mukavemet hareketini takdir ve bu 
harekete muavenet hakkında Üçüncü Enternasyonal'in Moskova'da verdiği karan 
tasvip euncklc beraber halkın daha ziyade refah ve saaderini temin maksadıyla ko• 
münizmin sarf-ı mesai etmesine mütedair oldu. Kongreye Erzurum'dan ve 
Trabzon'dan gelen m.urahhadardan bazıları hassaten Hafız Mehmet Efendi size 
vaziyeti ve oradaki ah\'3.li ve benim ya:zaınay.ıcağım malumau d.ilia etraflı hah ede-
cek.leıi için burada ıafsilinden sarf-ı nazar ediyorum. 

''Yalnız kongrede komünist ol:ı.ı..ın olmasın bilcümle Müslüman murahhaslarla 
göıiişıüııı ki, bunlar Türkisıan, Afganistan, Kırgız ve Dağısıan, Kafkas ve Çerkez 
gibi. bilumum şark memleketlerine ait idi. Bunların müttefik.en Türkiye'ye ve 
Türklere k.aqı tarif edilemeyecek derecede pek büyük. bir muhabbetle ve kati rabı· 
talada merbut olduklannı, hi5$lyat ve bazen tezahürat ile gösterdUer. Benim anla
dığıma göre isıam'da bir intlbah-i umumi neticesi olarak, Türkiye'ye karşı vaki ola
cak her zararın neticede kendilerine daha büyfık mikyasta teveccüh edeceği kana
ati hasıl olmuştur. Bu kanaat netice.si vaki' olan tezahürat bazen komünistleri dü
ıündürdii. Her ne defa Türkiy,e'yi komünist idaresi.ne namzed addeden Rus 
Komiiııist Heyet-i İcraiyesi'ne bu Miislüman birliğinin bir kuwet olduğu ve bu kuv-

160 Komiuıem tarafından çektirilen Doğu Halldan Kongre.si. Filmi'ncle, kongre sonrası &k(ı'da 
yapıl3n ıôrenler ,-e Enver Paşa ve Komintern tel!l$İlcilerinin Moskova'ya dönılş k)'altıııtı. ile ilgili ilginç 
11öriintfiler yer almakıadır. (Doğu Halkları Kongu,si Fdrnı) 

161 ATASE:, A.1/4280. 0.16-A/4 Kl.549, F.4-1,4-2,4-3. 
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verin Komünizm ile elde edilemeyeceği kanaatini verdiğini zan ediyorum. Ben bi
lumum Müslüman delegelere Bolşeviklerin hareket esnasında yapakları bazı fena
lıklara bakmayarak, Sovyet idaresiyle birlikte yürümelerini ve bu suretle örfen ve 
maddeten yükselerek istiklallerini muhafaza eylemelerini her vesileden istifade 
ederek kendilerine .söyledim. Azerbaycan ve Türkistan ve Hive ve Oağısı;uı'daki 
Müslümanlara Rusya Sovyet Hükümeti istlklil vermişse de, bunların hemen umu
munun idare makinesini Ruslar işgal -ettikleri ve harbiye ve hariciye ve maliye gibi 
nezaretler Moskova t:u1lfından idare edildiği d.hede şekl~i hazmyla bu istiklil, mil
letlerin inkişifina o kadar hizmet edemeyecektir. Ve bu ıarz-ı idarenin yanlış oldu
ğunu alenen kongrede, Zinoviyev ve rüfekasına karşı söylediler. Bilhassa 
Azerbaycan'da hükümet kısmen komünist fırkasına mensup MüsfümanEar elinde 
ise de kudretin Ruslar ve Enneni~er dinde olduğu görülüyor. Bakü'ya seyahatim 
bilumum Müslümanlarca pek büyük şevk ile karşılandığı halde Azerbaycan 
Hiikümeti bunun ak.si fikirde bulunduğunu göstermeğe çalıştı. Herhalde 
Azerbaycan remıi adamlarının bu harı:ketinin başka taraflardan miilhcın olması 
muhtemeldir. Azerbaycan'da seferberlik ilan edildi. Burada teşkil edilecek bir kuv
vet ile beraber Kafkasya'dan tedarik edilebilecek bir süvari alayının Anadolu'ya 
yardım maksadıyla gönderileceğini söylüyorlarsa da. bunun ciddi ve seri rukubula
cağına itiın~dun yoktur, Anadolu'ya muaveneti vaadeden Sovyet Hükümeti'nin 
ciddi ve mühim bir muavenette bulunabilmesine ihtimal vermiyorum. Rus So.yet 
Hükümeti. Kücük Han ile müştereken G.azvin'e doğru ilerlemekte iken. Ruslann 
yağmaya başlamasuıa muhalefet eden Küçilk Han Ruslardan aynlaralc çek.ilmeğe ve 
vaz'ı muhalefet olınağa mecbur olması bizim için şayan-ı dikkattlr. Mamafih K\lçük 
Han'a da yazılan mektupla aradaki su-i tefehhümü kaldırarak menafi-i umumiye 
için çalışmasını bildirdim. Anadolu'ya farz-ı muhil olarak gelecek Hırisciyan 
Kırtnızı Ordu 'nun memlekette su-i tesir yapacağını düşünerek Sovyet Hükümeti'yle 
anlaşabildiğim takdirde Dağıstan ve Kafkasya'dan bir iki fırka süvari teşkil eder.ek, 
ilk baharda size muaveneti temin ve teşkil edeceğim. Yalmz o zamana kadar ewell<l 
mekrupta dahi bildirdiğim vecihle mukavemette sebat gösterileceğinden eminim. 
Buratara gelen ark.adaşlardan ve bilhassa Moskova'daki ınurahhaslarını:z.dan anla
dığıma göre, para vesaire hususunda müşkilat içinde olduğunuzu öğrendim. Bunu 
esuen tahmin ediyorum: Rusların size büyük bir yardım yapacaklarına ümidvar 
olmadığım için memlekette mesarifi azaltacak tedbirlere müracaat etmek ve ida
reyi ona göre basitleştirerek. hem idarede halkın menfaati temin ve hem de mesa
rifi ehemmiyetli bir surette tenkis edilmiş olur itikadındayım. Rus Sovyet 
Hükümeti'nin vaziyet.i as.keriyes~ni emin görüyorum. Garpte Lehistan Ordusu şim
diki vaziyeti muhafaza edebilir. Cemıptaki Vrangel hadisesi dahil zan edersem ya
kında bertaraf edilir. Kuba taraflarında görülen hareket-i isyaniye dahi Vrangel 
Cephesi'nin alacağı şekle tabidir. Rus Sovyet Hükümeıi'ne lazım olan esliha vesair 
ihtiyacaH askeriyenin A1manya'dan <:clbine t.a\rası.ut ve tevessül edildi. Oradan ge· 
lece.k esliha vesaireden Sovyet Hiikümeti'nin size vaadettiği muavenetin daha seri 



178 TÜRKİYE KOMÜNİST FIRKASI VE MUSTAFA SUPHI 

ifası mümkiin olacaktır. Bundan başka parası Ruslarca tesviye olunmak. üzere 
İtalya'dan da eslilia vesaire mübayesine teşebbüs edildi. Kafkasya evvelce de bildir
diğim vecihle istiklal-i istihsaline çalı.şıyor. Buna muvaffakiyet husulu da me'miıl
dur. K.afl:.asya istiklıilini temin ederse tabi hem kendisi, hem de Rusya için faideli 
olur. Cemal paşa Afganistan'a gitmek üzere Taşkent'de idi. Eylül iptidasında hare
ket-ettiği ve elyevm mevküne vasıl olduğu anlaşıldı. Beraberinde ondört kadar zabit 
vesaire vardır. Paşa'nın size yazdığı rrtekblbu okudum. Verdiği maliimat hakikaten 
şayan-ı dikkattir. Buhara'da Kınnı,ı Ordu bir inkılap yapnğı clhede Emir'in m;uyeti 
ile birlikte Mganistarı'a firar ettiğini Bak.U'da öğrenmiştim. Moskova'ya avdetimde 
bu inblibın Cemal Pa.p'nın iş.arı üzerine yapıldığı resmi menbaadan alımın ma~ 
lUmata müsteniden haber verildi ise de, Afganistan'a hareket eunek üzere olan 
Cemal P343,'nın bu sırada Rusya Hükümeti'ne böyle bir teklifte bulunacağını zan
netmiyorum. Sami Bey. Hindistan'dan Çin tarikiyle Moskova'ya avdet etti. 
Mumaileyhin Hindistan ve Türk.istan-ı Çin ahvalini tasvir eden rapor suretini size 
gönderiyorum. Türkistan-ı Çin meselesiyle burada meşgul oluyorum. Sovyet 
Hükümeti'yle kararlaştırdıktan sonra Sami Bey, o havalide çalışmak üzere tekrar 
yola çıkacakur. Türkistan-ı Rus ile Afganistan bizlerden bazı hususat için 
Türkistanlılara muavenet edecek kudrette Türk memurları istiyorlar. Anadolu'da 
fada kalan memurin ve bazı zabitandan veyahut İstanbul'dan dahili ve askeri ve si~ 
yast ve maarif hususaunda teşkilat yapmağa muktedir en aşağı dörder kişiden mü
rekkep dört grubun bilumum ınasraflan ve iaşeleri gidecekleri yerlerde temin 
olunmak üzere, Bak.O'ya veyahut Moskova'ya gönderilmesi mucip ve şükran olacak
tır. 

"Afganistan dahi ordusunun tensiki için alu erkan-ı harp zabiti gönderilmesini 
rica ediyor. Mümkün ise bu zevaun dahi İstanbul'dan gönderilmesine himmet bu
yurulmaşını ıica ederim. 

"Gerek evvelce ve gerekse İstanbul'un işgalinden sonra muhtelü sebeplerle 
Malt.a'ya gönderilmiş veyahut taraf-ı alilerine küçük bir yardım olmak üzere 
Azerbaycan Hükümeti'nden yirmibin lira kad.ır bir para istikrazına teşebbüs ettim. 
Birkaç güne kadar tesviye edilecek olan bu parayı İstanbul'a göndererek emin vası
talarla teV'li' ettireceğimi arz ederim.Bu vesile ile gözlerinizden öper, Cenabı 
Hak.tan muvaffak.iyeder dilerim . .Aı-kadaşlara da mahsus arz-ı ihtiram eylerim. 

Enver" 

Enver Paşa, kongreden sonra Kazım Karabekir Paşa'ya da bir mektup gönder
miJtit'. Enver Paşa bu mektubunda da BakU Kongresi sonuçlanndan çok memnun 
olduğunu belirterek, Rusların arnk Şark İslim Alemine doğrudan komünizm ve 
Kızıl Ordu ile tesir etmesinin uygun otmaya.cağını anlayarak, bundan vazgeçtiğini 
ve ortak dü~man olan İngilizlere kar.şı verilen mücadeleye yardım ede-ceklerini 
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kaydetmiştir. Aynca. kendisinin de. İlkbahara İslam memleketlerinden bir iki süvari 
fırkası temin ederek, Anadolu'ya gönderme.sinin miimkün olac~ğını da 
yazım1,ur. l62 

g) Korıgr,,nin Kapanışı (7 Eylül 1920) 

Doğu Halklannm Birinci Kongresi son oturumuna 7 Eylül 1920 akşam saat 
7 .30'da başlamıştır. 1~ Bu oturumda, doğudaki inkılibi harekede re bizzat kaulacak, 
onları dı:srekleyecek, kongı-enin aldığı lıararlan hayaıa geçirecek bir organın oluş
nırulması kararlaştırılmıı, ve bu amaçla Doğu Halk.lan Kongresi Propaganda ve 
Hareket Sovyeti (Şark Şurası) kurulması kabul edilerek, bu Sovyet için seçim ya

pıJınışnr. Propaganda ve Hareket Sovyeıfnin kuruluşu ve hedefleri üzerinde aynca 
durulacak.ur. 

Bu seçimden sonra, kongre çalışmalannı tamamlamış ve Kongre Başkanı 
Zinoviyrv kapanış konuşmasını yapmışur. Zinoviyev, bu konuşmasında. doğunun 
kurrulıq;ıınun yalnız Komünist idaresinin kurulması ile olacağını şöylece ifade et
mi,tir;l9-I 

"İçtimai inkıliibın muzaffer olması ve cihana şamil komünist idaresinin kurul
masıdır ki, Şark Milletlerinin rençberlerini ihtiyaçtan, yoksulluktan, açlıktan, zu
lüm ve tahakkümden. mal yiyicilerin pençesinden kurtarabilir. Buna göre tark 
rençberine azatlığa koşmak için garbın teşkilatlı işçileriyle el ele vermek ve onların 
tep.il edecekleri inkıl.ipçı Şüra Cumhuriyetleri ile ittifak ederek hem ecnebi ser
mayedarlar ile, hem yerli m0$tebid nıülkdar ve buıjuvaıi ile pervasız çarpışınak ve 
bu çarpışmada içtimai inkıli.bın r.amamıyla galebesine ve komünist hayat ve idare
sinin kurulm.w.mı kadar sebat etmek en zariiri vazifedir. Ancak komünis.t hayam:r 
ki, hem garbın ve hem şarkın mmetlerini hakiki azatlık alemine yükseltebilir ve her 
milleti diğer milletlerin ayaklan al.unda kalmaktan het insanı diğer insanların 
(istismar) pençesinden kurtarabilir." 

Başkan Zinoviyev'in bu konuşmasından sonra. gece saat 10.40'da. kongre 
"Enternasyonal Marşı"nın hep birlikte söylenmesi ile sona ermiştir, 1~ 

Kongrenin kapanışının ertesi giinü yani 8 Eylü1'de, Bakii'da, büyük törenler 
yapılmıınr. Kongreye kanlan bünin delegelerin de hazır bulunduğu bu törenlerde. 
Kari Marks'ın Kall<asya'daki ilk heykeli Bakii'da açılmıt, 26 Balcü Komiseri''° için 

1&2 Aı;ı:Alrl: Özel A,Jiıind'cıı 5,:-çrnclcr, n, Genelkurmay A&keri Tarih ve Stratejik Etud Başkanlığı, 
Ankara. 1992'. s.25, Bc-lgc No.3. 

ura Pııniy Si,czd Narodoı• Va.ı:roJ:a, &.:211. 
'l>l.şarJ.ili,s.74. 
ıı» Pcrriy s;,ttcJ. Narodar Va.srob., s.232: Dop Halklarr Kongresi Filıni. 
166 &.kü'da, IS Mart l918'de, B.olşew.k Rusya'wn K.afbsya"y.ıı gönderdiği Şaum.yan Balı.ü'd.ali Rus 

\'e Enneııiler,c, -dayaııaral:. bir hükümet darbesi. yapıp, ida:rryi ele geçirmiş 'r'C Balô'da çoğunluğu Rus,~ 
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anma merasimi düzenlenmiş., Bakıl'da TKT tarafından Türk esirlerinden oluşrunı
lan Türk Kızıl Alayı'nın da karıldığı büyük bir geçit töreni yapılmış, konserler ve
rilmiş, eğlenceler terıip edilmiştir. 1~7 

7. Doğu Halldan Kongresi Propaganda.., Hareket Soyveti (Şark Şôıisı)'nin 
Kuruluşu ve Amaçlan 

Doğu Halklarının Birinci Kongresi'nin son günü olan 7 Eylül 1920 tarihli ye
dinci oıurumunda, kongrenin kapanma.,ndan sonra, kongrede başlatılan çalışma· 
lara devam etmek. Doğu'dakı inkılap hareketlerini teşvik ederek, onları örgütle
mek, kongrenin yılda bir kez yapılması düşünüldüğünden, iki kongre arasındaki 
zaman süresi içinde propaganda ve ajitasyon gibi işleri yfıriit.mek amacıyla "Doğu 
Halkları Kongresi Propaganda ve Hareket Sovyeıi (Şark Şurası)" kurulmas.ı karar
la.şnrılmıştır.168 

Propaganda ve Hareket Sovyeıi'nin kurulması, ilk olarak 5 Eyliil 1920 tarihli 
Doğu Halkları Birinci Kongresi Başkanlık Divanının ik.ind toplantısında ele alın
mıınr. Bu toplarında Zinoviyev'in hazırladığı taslak esas alınarak.. bu konuda bir ta
sarı hazırlanması İçin teknik komisyon kurulması benirnsenı:niş1fi9 ve bu komisyo
nun yaptığı çalışmalar oo-nucwıda. hazırladığı tasarı, kongrenin son günü görüşüle
rek. Propaganda ve Hareket Sovyeti'nin kurulm.a:ı:t kabul edilmiıtir _ ı'ro 

Konıiinist İntemasyonal İcra Komitesi'nin denetim ve yönlendirilmesi ile ça
lışmalarım yün'icecek bu organa, birinci kongreye kaulmayan Doğu Halklannın de
lege gönderme hallı olacak.ur_ Bu Sovyet üç ayda bir, tüm iiyelerinin k.aultmıyla 

Ermenilcnlen oluıan bir ,So,.ıyct HUkUmed kurmuştur, (Faıhı bilgi içirı. balınız, Rornı.ld Grigor SUNY, 
Bakü Komda Ü, Tiırkccsi: Kudret Emiroğlu, İaıanbul, 1990. ıı..212-285}. 8u idare nımanında Bal:ii'da, 12 
binden fazbı MÜ$1.üman Türk.'ün Ermeni T:a.şnaklar ta.rahod:an btledilmes.i olııı)'l meydam gelmiştir. 
(Bakınız. ALİ AZERİ, "Mart Fııdası ,17-21 Mart 1918}", l'e.ııi IW:kasy.ı, No.18, (31 Mart 1924}. s..11; 
Nesip NESİPZADE, "MartFaciası",Az:ıdlıJ:(Bak.ü), 17 Ocak 1991; s..AHUNDzADE. Mart Hacüse.lrriTe 
Nuri .Pafa.'.wn .Babi)tı ifgali, B.ıkü, 1919.) Bu idarenin batında 26 Komiser bulunuyordu. Bakü'dıı 
Sentro ]\aş,pi Hülı:.ümeô'nin ilı:.tidan ele geı;irmeri üzerine 14 Ağustos 1918'de, B:akü Halk K.omi.sederi 
tutuklanarak yargılanmışlıı.ıdıc. Ancak T6rk Ordusu'nun Btıkil'ya yaklaşmas..ı UZerine 26 Baku Kom.iseri 
bapist(:n çıkan barak bir gemi ile Awııfoı.n'a doğru gönderl!m.işler \'e yolda Scwye-talcytı.t:an ve İngiliz su• 
biıylannın ellisi alnndalti gemi mıircuebau, gemiyi İngiliz hakimiyeıi albnda bulunan Kr.ısnır.'Ols.lti'ye 
göriınnlişlerdir. Ve 26 ~kü Koınişerl Kızdkurı:ı Sabr.ısı'Q(fa kurı;umı dil:ilmel :suretiyle- iı;faın edilmişler

dir. (Dokument.ı pr, İstarii Grnjdansk.oy Vııym ,. SSSR, I, Moako1-a, Hl41, ıı..296-297: Manaf 
SÜ'L[\MANOV, işiırillır-rim, Oluduklıınm, Gôrdüllrrim, Bı:ıkU, 19:89, s.239.) AzerbR"fc:m'ın 1920 
N.iısan'mda ~tleşıirillbc:sinden oonra, bu. 26 Bakıl Konıİ5cri'nin cenaı:eleri Bııkı1'ya geti.rikret, Doğu 
Halklannın Ko.ngr,esi'nin k:apanmasmdan ~meıı .ıooca yapıbn biıyük. törenlerle gömulmıişlerdir. 
(Dofu H.alklan Kongresi F"ılmi. > 

lllT Doğu Halkb.nrun Birinci Kongresi F"ıJmi'ııde, önemJi bir bölüm de kongreden sonra. yapılan 
lôttrtlcrc ayrılmıtbr. Geçit resın.indc, Türk Kızıl AIAyı'ıun Türk Bayrağıyla, geçide bbldıRt bu filmde 
glııülnıeku:dir. (Dogu HJill.Jan Kongresi F.ilmı') 

1~ Peııiy Siyezd Nıuodot' Vıısıol:a, i.211-212. 
ııw Azerb.Cum.SPİHA. F.544. Op.2. D. l. L3. 
rnı P~ııiySiyezd Naı:odoı• Vas&:o.ka, i.212. 
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toplanacalt ve bu üç aylık süre içerisinde bu Sovyetin çalışmalannı sürdürmek için 
bir başkanlık kurulu seçilecek. Tajkent'te ve diğer gerekli olan yerlerde .şubeler 
açacaktır. 

Propaganda ve Hareket Sovyeti, Doğu Halklannın uyandınlmasına-çalışacak ve 
"Şark İli" adı ile Uç dilde bir dergi çıkaracak, düzenli olarak büroşür ve kitapçıklar 
yayınlamak için neşriyat idaresi tesis edecek. Doğu emekçilerine komünizm ideal
lerini öğretmek için Sosyal İlimler Üniversitesi'ni kuracak ve doğudaki bütün ba
ğımsızlık hareketlerini birleştirmeye çalışacaktır. 171 Bu Sovyeti.n merkezi ise Bakü 
olarak kabul edilmişti.'"' Propaganda ve Hareket Sovyeti'nin kunılması kararlaşo
nldıktan sonra. bu sovyet için seçim yapılmış ve şu kişiler seçilıniştir: 1rı 

İsmail Hakkı (Türkiye) 

Süleyman Nuri(Türkiyc) 

Haydar Han(İran) 

Sultan Zade(İran) 

Ağa Zade(Afganistan) 

Nerimanov(Azerbaycan) 

Hüseyinov(Azerbaycan) 

Rahmanov(Hive) 

Komünistler: 

AbdurraşidoV'-Fergana (Özbek) 

Curabayo...S.merkant Bölgesi (Tacik) 

Rıskulo...Sir-Derya ve Scmiraç Bölgesi (Kırgız) 

Kaqıol'-Zakaspiskaya Böl. (Türkmen) 

Açariya(Hindistan) 

Maharadze(Gürcistan) 

Avis(Ermenistan) 

Cabar Ziide(Bulıara) 

Korkmazov(Dağıstan) 

Gabiyev(Dağıstan) 

Mansurov(Dağıstan) 

Hamzatov(Çeçenistan) 

Çerkas(Kuban) 

Amur Sanan(Kalmık Cumhuriyeti) 

111 PerıiySiyezd NarodovVa.noka, ı.212-213; $.ıck İli, s.5. 
172 Prniy Slyezd Narodov Vaitolı, ı.212: Kommunisl (Baku). 12 Eylul 1920. 
m Prrriy Siyezd Narodcn' Vasıolı, s.!:U9-22Q; $arJ; İü, s.ô. 
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Yenik.iyev (Tatar Cumhuriyeti) 

İbr.ıhimov(Başkırdistan) 

Camızalıov(Kara Kırgııistan) 

Ostrovski (Doğu Yahudileri) 

(ismi Y>ızılmamış)(Kırgız Cı.ım) 

Mehmedov(Kınm) 

Şabanova(Müslüman Kadınlar) 

Pavloviç(Kom.İnıem) 

Kirov(Kom.İnıem) 

Ordjenikidıe(Kom.İntem) 

Stasova(Kom.İnıern) 

Eliava(Kom.İnıern) 

Skoçka (Kom.İntem) 

Baha Şakir(lürkiye) 

Narburalıekov(Türkistan) 

Mahmudov(Türkistan) 

Musayev(Azerbaycan) 

Elçibey(Azeriıaycan) 

Kara Taciyev(Afganistan) 

Abdullayev(Hi"") 

Neıir Sediki(Hindistan) 

Abbas Haci(Buhara) 

Hemzatov(Terck. Bölgesi) 

Van(ÇinJ 

Hocam Kuliyev(Türkmen) 

Kubse Osman (Kırgııisıan) 

Partisizler: 

48 kişiden oluşan Doğu Halkları Birinci Kongresi Propaganda ve Hareket 
Sovyeli. ilk toplanusmı kongrenin kapanışının ertesi günü. yani 8 Eylül 1920'de 
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yapn.ıN Bu toplantıda bu Sovyecin sekreterliğine Swova seçilirken, 9 kişilikte baş
kanlık kurulu oluıturuldo. Başkanlık. Kurulunda şu kişiler yer ahyordu:173 

Pawlm.iç 

Stasova 

İsrnailHııldtı 

Korkmazov 

Narimanov 

Eliaw. 

Tıciyev 

Narbutabekov 

Kub:ı.yev 

Bu ıoplanada dör[ dilde176 aylık dergi çıkarılması k.ararlaştınlmış ve bu işle 
Pavloviç, Skoc:ka ve Taciyev görevlendirilmiştir. Ayrıca Türkistan'da şube açılması 
i~inc Sokolnikov memur edilmiştir. m 

21 Eylül 1920 t.ırlhli So,yeuki Kavkaz Gazete•i'nde, bu Sovyetle ilgili çıkan bir 
haberde "Propaganda ve Hareket Soryeti'nin propaganda ve örgütlenme gibi faali
yetlerle, Doğu'da Sovyet inkılabına ıemin hazırlayacağı vurgulanarak, bu Sovyctin 
kurulma,ıyla Doğu'da bpiıaliım yolt edilerek, Federal So,yec Cumhuriyetlerinin 
kurulmaaının kaçınılmaz olduğu" belirtilmekte idi,1?8 

Doğu Halklan Propaganda ve Hareket So,yeti ~kanlık Kurulu'nun 11 Kas1m 
l920'de yapuğı toplanuda, Propaganda ve Hareke, Soryeti nizamnaıne,i'nin caslağı 
üzerinde gôrüşme\er yapılmı(i ~ bu görüşmeler sonucunda gerekli düzenlemeler 
yapılarak kabul t:dilen nizamnamenin Kômıinist İnternasyonal İcra Komitesi'nin 
tasdikine sunulması k.ararlaştınlmışor.179 

Bu nizamnameye gôre. Propaganda ve Hareket Sovyeti'nin hedefleri şöyle tes
pit cdilnıiftir:1111 

"l- Doğu'daki bütün inkılapçı partl ve teşl<ilatlarla ilişkiye girerek, onların faali
yetini yönlcndinnek ve birleştinnek amacıyla maddi ve manevi yardım göstermek. 

17~ Azerb.c;:um.SPlflA, F.544, Op.2, D . .5, L.13. (Propaganda r{arekct Sm'Yelİ Toplant151ııın 
Prot.okolU.). 

ıw Azerb.Cum.SPIHA. F.544. Op.2. D.5. L!4. 
m, Koııgu-d~ S dilde dergi J3Y1nlanmaş:ı ~rhışunlıp.ış.u. {'fürkçe, Farsça, Rusç;ı). Bu toplantıda 

bu dillere Apar(a'dıı eklcnm.işıir. 
ın Azerb.Cum.SPİHA, F.5-H, Op.2, D.!i, L.l!i. 
1713 SoıyetsAf Iun'kaı (Bakü), 21 Eylül 1920. 
179 &erb.Qıaı.SPJHA. F.7, Op.l, D.38, L.2. 
180 Usı:a1r Soıyeıa Propagandı l ~isniya Narodoıı l!.'lsrob:, B.:ıl:.ıi, 1920, ş_ l. (A.rerb.Cuııı.SPİHA, 

F.7, Op.l, D.38, I.4.) 
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"2- İnkılapçı teıltilat ve Sovyet teşkilatı bulunmayan yerlerde, bu ıeıkilatların 
kurulması. gelişmesi ve kııvw,tlenmesine yardımcı olmak. 

•3- Bütün doğu ülkelerinde, yabancı düşmanlara ve kendi despot burjuva hil
kümedeıine kaqı. verilen inkıl.Abi mütadeleye, geniş halk kitlelerinin katılmasını 
sağlamak m~yla, inkılapçı propaganda ve ajitasyon f.ıaliy,,deri lefki1 etmek." 

Propaganda ve Hareket Soryeıi, Doğu Hıılklaruwı Birinci Kııngrcıi'ııde alıoan 
kararları uygulamaya koyacak ve Yakındoğn'daki büıün inblipçı llıaliyeıl= reh
berli);: edecekıir. 111 Bu SoY)'et, biltOn lılerini Kominıcrn İcra Ko-'nin koııırolil 
ve rehberliği altında yürütecek ve onun emir ve direkdfterine itaat edecek ve 
Komiıııem İcra Komitesi dışında hiçbir kuruluşa karşı sorumlu olmayacak, hiçbir 
kuruluşa boyun eğmeyccekıir."' 

Propaganda ve Hareket ~ıi, Doğu Halkların birleşmesi için çalııan bntiln 
parıileıin merkezi komitelerinin işine bulabilmek için ıemsilci veya kendi asıl üye• 
!erini gönderebib:ekıir. RSFSR ~ kurulwılannın ve Rus Komünist Parti teıJ<.i
linnın hiçbiri, bu Sovyet kuruldulı:tan sonra, Propaganda ve Hareket Sovyetl'nin 
onayı ve = olmadan Doğu Halklan arasında inkılap ve propaganda iıi yapma 
hillına sahip değillerdir. 111 Propaganda ve Hareket Sovyeti Baıkanlık Kurulu gün• 
lük işlerini yürütebilmek için~ ıube kunnuşrur:1" 

1 -Doğu Halkları Komtlnlst Partilerinin Merkezi Biirosu 

2- Propaganda ve Ajitasyon Şube,i 

3- İnfonnasyon Şubesi 

4- TeıJ<.il.Aı ve Talimat Şubesi 

5- Başkanlık Kurulu Sekrewiyarı (Sekreter ve Sekreter yardımcılarından oluş.
maktadır.) 

Bu Sovyet. Kominıern İcra Komitesi tarafından finanse edilir. Sovyetin yıllık 
ruırcaıııası belirlenerek, Kominıtern İcr.a Komitesi'nce tasdik. edilerek, Komintem 
İcra Komitesi emri ile Sovyetin işlerini yurütcbilme,i için kredi açılır. Doğu 
Halklarmın birliğine giren bıltün diğer ıilkelerdeki inkılapçı ve komıinist partiler 
ise Propaganda.., Harelr.eı Sovyed tarafından finanse edilirler, 18' Doğu Halktan 
Kongresini her )'11. Propaganda"" Hareket Sovyeti çağırır. Kongrenin tarihini tes
pit edenı, diğer hazulık iflerfyle ilgilenir."' 

tat Usan•~ Propagandı i Dejsni,a Narodcw Vasrob. s..2-3'. 
1~ U.rıa.l1 Soryıeıa Propagaııdı i DeJ.s~1ya NarodavVaslob_ s.3. 
tas U.:ıtııl· Sol]'ttı Propagandı i De.iııniy.ı Narodov Viıs.ıob. $.!. 
ta~ Usıtav Soı,ı,t.ı Propagudı i De.iııni}"II Narodov lutob. s.5-6. 
1115 Usıal' So""' Propapııdı i ~.i5~'i,ıı Narodov Vas.ıob. Lll. 
Ul6 U:Jl..aı' Soı,ıtta Propapııdı J Dei,~-iya Narodov Vasıob, s.15. 
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8. Doğu Halklan Birinci Kongresi'nin Doğu Haillamıa Bildirisi 

Doğu Halklanmn Birinci Kongresi, özellikle kongrenin Doğu Halklarına yayın
layacağı bildiri üzerinde ôneınle durmuş, kongrenin ilk günlerinden itibaren ko,
ınisyonlarda, bu bildirinin hazırlanın.ası için çalışılmıştır. Tamamen İngilizler 
aleyhine kaleme alınan bildiri, Doğu Halklarını İngilizlere karşı ayaklanmaya. is
yana çağınyor ve Üçüncü Enternasyonal Bayrağı alanda bU.tün doğu işçi ve köylll

leıini toplanmaya davet ediyordu. Kongrenin bitiminde "Doğu Halk.lan Birinci 
Kongrcsi'nin Doğu H~na Bildirisi" olacak yayınlanan bu bildın aşağıdadtr:" 1ai' 

"1920 yılı Eyliiliin birinde, Azerbaycan'ın payitahtı Bakii şehrinde Şark millet
leri vekillerinin kurultayı ıtopiandı. Kurulr.aya ş.u memleketlerden: 

''Türkiye'den. İran'dan. Mıınr'dan, Hindis[an'dan, Afganistan'dan, 
Belucistan'dan, Kaşgar'dan, Çin'den, Japonya'dan 1 Arabistan'dan, Sibirya'dan, 
Filistin'den, Buhara'dan, Hive'den, Dağıstan'dan, Şimali Kafkasya'dan, 
Azerbaycaıı'da.n, Ernıenistan'dan, Gürcistan'dan, Tüı-kistan'dan, Fergana'dan, 
Balkır Cumhuriyeti'nden, Tatar Cumhuriyeti'nden, Uzak Şark Cumhuriyeti'nden, 
Kalmık Miisıakil Eyakcleri'nden 1891 vekil geldi. 

"Şark MiUetleri Kurultayı, Komünist Beynelmilel tarafından çağrıld•. Her 
köylü, her işçi ve her rençber "Komünist Beynelmilel"in ne olduğunu bilmelidir. 
Komünist Beynelmilel sennayedarlar hakimiyetini mahvedip halkın beraberliğine 
çalışan bütiin dünya komünist köylü işçilerinin ittifakı {birliği)dır. 

"Moskova'da I 920 nci ııı.Jının Ağustos'unda bütün dünya Komiinist ÜçO.ncü 
Beynelmilelin İkinci Kurultayı'nda şu memleketlerin vekilleri bulunuyordu: 

"Türkiye. Amerika, Norveç, İran. Ermenistan, ingiltcı-e, Cenubi l:davya, 
Finlandiya, Hindistan, Hive. Fransa, Macaristan, Estonya, Çin. Buhara, Almanya., 
İsviçre. Latviya,Japonya. Afganistan, Avusturya. Belçika., Litva, Kurimı., Argentina, 
İtalya, Hollanda, Romanfll, Rusya. İspanya, Danya, Bulgariya, Giircisran, Ukrayna, 
Lehistan, İsveç, Azcı-baycan. 

"Bu komünist beynelmilel yalnız zenginlerin hakimiyetini değil, bir halkın 
başka halk üzerine hükümranlığını da mahvetmek istiyor. Buna göre Avnıpa ve 
Amerika qçileri, şark hall<ınm köylü ve iıçl sınıflarıyla birl=clidir. Şark Milletleri 
Vekillerinin Kunılt.ayı. mazlum ve mahkümlann halis1 için biitün şark milletlerini 
bu birliğe çağmyor. 

"Şark Milletleri! Bundan aln yıl evvel Avrupa'da 35 milyon insanın hayannı he
baya vcf'Cn, yüzler« şehirler ve binlerce köyleri harabezare çeviren, Avn.ıpa'nm bü
tün memleketlerini da.ğdar ve kalplerini açlık ve yok.solluk azabına düçar eden bü
yiik ve miiılıiş Cihan Muharebesi başladı. Büyük muharebe Avrupa'da olmakla be-

187 ŞarJ;. ili. s.l 1-16; Kômmunisliçcııkii internatsioııal. No.15. Mcısk.ow, (1920), s.:3141-3150. 
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nber Amerlk.ı \IC Asya'ya da bulaş.ıyordu. Bu muharebe, Avrupa milletleri tarafın
dan areılenmişti. Sark milletleri ise pek az iştirak ediyorlardı. Bunlarda yalnı, ha
kimleri tarafından aldatılarak Almanya sermayedarlarına yardıma giden Türk köy
lüleri idi ki, Fransız: ve İngi~ zenginleri tarafından köle gibi satın alınıp, banker
lerin. tacirlerin menfaatini ve kazancını müdafaa ennek için Fran:s:a'nın uzak ovala
ana gönderilen üç milyon Hintli ve Zenci üzerine yfuüyüş ettiler. 

"Her ne kadar Şark ıuillederi bu muharebeye karışmayarak, kenarda duruyor
lar veyahut ehemmiyemiz bir sureıde kanşıyordular ise de. bu muharebe Avrupa 
milletleri ve garp milletleri için değil, Şark memleketleri ve milletleri içindi ve bu
radaki maksad dünyanın ve hu•usiyle şarkın, A&ya'nın paylaşılmasıydı. Bu muha
rebe Asya memleketlerinin ve şark milletlerinin kimin mülkü ve kimin kulu olaca
ğını halletmek için devam ediyor. Bu muharebe İngiliz 5ermayedarlan mı, yoksa 

Alman zcngileri mi, Türk, Fars. Mısır, Hint işçi ve köylülerinin deri.sini soyacnur. 
Bu meseleyi neticelendinn~k için uzanıp gidiyordu. 

"Dört yıllık feci muharebe Fransa'nın ve İngiltere'nin galebesiyle bitti. Ahnanya 
zenginleri ezildiler, bunlarla beraber Almanya halkı da ezilip, açlıktan ölmeğe ma
ruz kaldı. Bundan başka da Fransa'nın da ticaret ülkelerini dağıtarak~ onu da der
mansız bıraktı. Demek ki neticede Avrupa ve Asya'nın birinci hakimi istilicı 

İngiltere: oldu. Yalnız bu memleket kuvvetini muhafazara muwll'ak oldu. Çünkü bu 
memleket. kendi kuVVetiyle değil, başkalarının kuvvetiyle mazliiın Hintliler ve 
Zencilerin scnıeıi ve kolunun kuvvetiyle, hem de onlan boyunduruk alanda tutan 

mcmlekcdcrin menfaatine harp ediyordu. 

"Cihanın yarı:nna hakim olan galip İngiltere yangını körüklemek cinayetiyle 
Derabcr, Asya illerine el atarak ş~k milletlerini sıkmaya ve boğmaya başladı. 
Hiçbirıeyden utanmayan ve hiç kim&eden korkmaz bir avuç banker ve muhtekir 
zenginler İngiliz Hilkümeti.'nin başında duran ş,arkın işçi ve sahavetli köylülerini 
zinciri ile sıkmaya devam ediyor. 

"Ey Şark Millederil Siz İngilizlerin Hindistan'da neler edeceğini biliyor musu
nuz? Siz biliyorsumız. İngilizler milyonlarca Hint işçi ve köy]Ulcrini aygır sünlsü 
gibi boyundunıklar altına aldılar. Hine rençberinin İngilizlere verdiği biıyiik mik
tarda mahsulden kendine kalan sey, bir iki aylık geçimini bile idare etmiyor. Hint 
iıçisinin fabrikalarda İngiliz sermayedarlarına feda ettiği ömrüne mulabil aldığı 
para ile giindelik ihtiyacını bi1e göremiyor. Her yıl milyonlarca Hintli acından ölü
yor. İngiliz zenginlerin saadeti yolunda bar.aklık.tarda. congıl meşelerinde ağır ve 
ezici işlerle günden güne telef oluyor. Bu zavallılar zengin ve mahsüllü vatan1a
nnda bir parça ekmek k.a.z~adıklan için, İngilizlere askerlik etmeye mecbur 
oluyorlar. Vaıanlannı bırakıp bütün ömürlerini askerlikle heba ediyorlar. BU.tün 
dünyanın milledeıiyle dôğiişüyorlar. Ve yalnız İngiliz hükümranlığını tasdik ertir-
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mek endişesiyle çabalayıp duruyorlar. Ölmeleri de, yaşamaları da İngiliz sennaye
darlaruıın servetini çoğalınıaya, onlann ziynetlerini ve bahtiya.rlıklannı kazanmak
tan ~l<a bir iıe yaramıyor. Buna mukabil, kendileri ise bayağı bir insan hukukuna 
milik -olamıyorlar. Boyunlarına kölelik ve hizmetçilik boyunduruğunu takmış ohm 
İngiliz burjuva.ziyasının alçak evlatları. gaddar zabideri onları insan hesabına bile 
almıyor. Bir Hindi, bir İngilizle aynı masada oturmaya cesaret edemez. Onunla bir 
evde onıramaz, bir vagonda gidemez. bir mektepte okuyamaz. Her bir genç Hintli. 
İngiliz sermayedarlannın göziinde kul. köle, işleyen bir hayvan. İn.san duygusuna 
malik olmayan ve hiçbir şey istemeye hakkı bulunmayan bir mahlôk hükmündedir. 

"Hind işçilerinin ve köyl.iilerinin iddialarına, isyanlarına. iş tatillerine karşı 
İngilizler giille yağmuruyla cevap veriyorlar. Bu suretle öldürülmüş yüzlerce Hintli 
cesedi, Hint halkııun yüreklerini yaralar. Zulüm ve gaddarlık, insafsıtlık ve küstah· 
lık bununla kalmaz. İngiliz zabitleri sağ kaJan Hintlileri yerde sürünmeye ve efen
dilerinin çi.7:melerini yalamaya zorluyorlar. 

"Şark Milletleri! Siz bilirsiniz, İngilizler, Türkiye'ye neler etti. İngilizler 
lürkiye'ye öyle bir sulh takdim ettiler ki, Türk ili Anadolu'nun dörtte Uç p-arçasım 
İngitiılcr. Fransa, İtalya ve \\manistan'a veri.yor. Kalan bir parçasından ise Türk 
halkı öyle bir vergi vermeye mecbur oluyor ki, kıyamete kadar İngilizlerin borçlusu, 
İngiliz sennayesinin esiri olup kalıyor. 

"Türkler kendilerini öldüren bu sulh şarılanru kabul etmediler. Bunun üzerine 
İngilizler Tü.rk ilıemi için mukaddes olan İstanbul'a girip, Türk Parlamenini dağıt
tılar. Halkına önayak olan başçılannı hapsedip ehemmiyetlilerini kurşuna dizdiler. 
K.ılan\arın• Malca Aı;lası'ndili eski blenin karanlık ve nemli odalarına kapadılar. 
Şimdi İsıanbul'da padişahlık eden İngilizlerdir. Bunlar ·ı'ürklerin elinde ne varsa 
aldılar. Bankalannı, paralannı, imalithanelerini, fabrikalarını. demiıyoUarını. va
purlannı ellerinden aldılar. Anadoludak.i yollan nıtnılar. Ve bu hareketiyle fabrika
ları olmayan Türkleri Avrnpa'dan mal almaktan mahrum ettiler. Şimdi Anadolu'da 
ne el kadar bb-beı~ ne bir parça demir kalmış.ar. Türk köylüsü gömlebiz gezıneye 
ve tarlasını tahca sapanla sürmeye nt.ahkOmdur. 

"İngilizler Yunan ordusuyla İzmir Viliyeti'ni, Fransız ordusuyla Adana 
Viliyeti'ni, müstemleke ordusuyla Bursa ve İzmit'i işgal ettiler. Türkleri her taraftan 
çevirerek Türk memlekederinin içerisine girmektedirler. Onlar yıllarla bitmez, tü

kenmez muharebelerle dağılmış. Türk Milleôn'in tükenmesine cehd ediyorlar. 

"İngilizlers Türkiye'de tuttuk.lan yerlerde, Türk Milletini musahhire ediyorlar. 
İstanbul'da bütün mektepleri ve Darülfünunu kışla yaparak Türkleri tahsilden 
malınım bıraktılar. Türk gazete idarelerini kapadı1ar. İşçi teşkilatlarmı dağJtular. 
Türk fırkacılannı hapishaneye doldurdular. Bundan başka, Türk ahalisini İngiliz 
polisinin keyfince ihtiy;i.nn;ı verdiler ki, bunlar gündüzün İstanbul sokaklarında 
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gezen fesli adamları değnekle dömıeğe kadar cesaret ediyorlar. İngilizlerin sözüne 
göre bir adam ki fes giyiyor, madem ki Türk'tür, o alçak mahlüldard~ biridir, kul· 
dur, hayvandır ve ona köpek ınuamelesi yapmak layıktır. 

"İngilizler tarafından tutulan yerlerde, İngilizlerin Türklere muamelesi hayvan 
muamr:lesidir. Onları zorla işe götürüyorlar, anlan cezalandırıyorlar, dövüyorlar, 
sövüyorlar, hülMa alçaklıkla, güçle kendilerine itaat ettirip onların .sa'yıyla geçin
meğe başladılar. 

"Şark Milletleri! Bu İngilizler İran'da neler ettiler? 

"Zalim Şahın ve mülk sahiplerinin aleyhine kalkan köylü isyaıunı basurarak 
binlerce köylüyü kurşuna dizdiler, astılar. Halkın düşürdüğö Şahı, mülk.dar hükü
meıini yeniden ihya ve tasdik ettirdiler. Köylülerin aldığı wpraklan mülkdarlara 
gerl verip köylüleri yeniden mülkdarlann boyunduruğu albna soktular. 

"Sonra Şah Hükümeti'ni sahte bir mütareke ile haincesine ellerine alıp, bütün 
han'a ve İran .ahalisine sahip oldular. Memleketin bütün servetini elde ettiler. 
Şehirlere Hindilerden asker koydular. lran'ı galip bir devlet hükümranhğıyla idare 
etmeye, sözde müstakil olan İran halkına esirler kitlesi gibi muaındeye başladılar. 

"Şark Milletleri! Arabistan'da ve Elcezire'dc neler yapblar? Bu mfutakil L,lfun 

memleketini, kimseye sormadan keyiflerince müstemleke ilin ederek Arap mülk

daılannı yerlerinden lovdu1ar. Dide ve Fırat'ın mahsullü vadilerini ve hayat için 

en lazım güzel otlakları, Musul ve Basra gaz (neft) kaynaklarını ele geçirdiler. 
Arapları hayat menbalanndan mahrum ederek, açlık zaruretiyle kendilerinin köle
leri ve işçileri olmaya mecbur ettiler. 

"İngilizler, Filistin'de de aynı rolü yapular. İngiliz zenginlerinin menfaati için 

Araplan. yerlerini Avrupalı muhacirlere vermek için, topraklarından çıkardılar. 

Sonra Arapların nefretini teskin için, onları Avıupalı muhacirler aleyhine kaldır

maya başladılar. Bunun içinde atalarında kin düşmanlık türetmeğe kalk.ışular. 

Böylelikle. her iki tarafı zayıf düşürerek Üzerlerine hakim olmak istiyorlardı. 
İngilizlerin Mısır'da y.ıpukları da aynıdır. Burada yerli ahali yıllardan beri İngiliz 
zenginlerinin ağır boyunduruğu alunda inliyor. Bu boyunduruk, ahaliyi öyle inciti
yor ki, halkın~ teriyle ehramlar yapuran Mısır firavunlarının boyunduruğundan 
müessirdir. 

"İngilizler- Hicay memleketini de cinayet ortaklan Japonya ile paylaşıp kendile
rine müstemleke ettiler. Menfaat ve kazançlan uğrunda milyonlarca halkı ezmeye 
ve Teryan (Afyon) ile zehirlemeye başladılar.Japon askerleriyle eJele vermişler. En 
küçük inkıl:ip hareketlerini işitilmemiş dehşetlerle batırıyorlar. Halhn kovduğu 
zalimleri tekrar hükümranlığa yükselterek mazlum halkı azatlık dünyasına çıkmak-
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tan mahrum ediyorlar. Onlardan istedikleri gibi menfaatlenmek için tahakkümler 
ve yoksu1luklar içinde ezmek rolunü devam ettiriyorlar. 

"Kore'yi Japon sermayedarlarmm ellerine teslim ettiler. Bu zenginler şimdi 
Kore halkını Japon ve İngiliz sermayedarlarına tabi olmaya mecbur ediyorlar. 

"İngilnıer, Afganisran'da ne yapıyorlar? Hükümeti saun almı~lar. Ahaliyi tazyik 

altında, cehalet içinde ezmekte ve uyucmakcadırlar. Bundan başka bu memleketi 
çöle döndürmek ve bu çöl wsıtas1yla esir ve muz'Wlp Hindistan'ı dünyadan ayır
mak ve azatlık yollarını büsbütün .kapamak istiyorlar. 

''Gürcistan'da ve Ermenistan'da İngilizler~ Alunlannın kuwetiyle köylü ve işçi 
sınıflarını Taşnak ve Menşevik hükümetinin tahakkümü alanda yaşatıyorlar. Bu 
hükümetler kendi ahalilerini incitip zorla sennayedarlann esirliğinden kurtulmuş. 

Azerbaycan ve Rusya karşısına gönder"iyorlar. Hatta Türkistan'la, Buhara'ya, 
Hive'ye. Azerbaycan'a., Dağıstan'a ve Şimali K.afkasya'ya da istilacı İngillıler huhil 
nüfuz ediyor. Onun kurnaz acenteleri mahkiım milletlerin kanteriyle vaktiyle top
lanmış alnnlarla heryerde canavar miistebidleri, hanları ve zenginleri ınödafa.a edi
yor ve heı:yerde uyanmaya başlayan inkılap hareketleriyle çaıpışıyorlar. Milletlerin 
cahilliğinden, yoksulluktan, şerefsiz ve hayvani yaşayıştan kurtulmaması ve onları 
kurnılma)"3.cak bir hal üzre saklamak. İşte İngilizlerin asLI mak.satlan budur. Çünkü 
şark milletlerinin bu halde kalması İngiliz setvet ve saltanannın kaynayıp ak.dığı bir 
lıa)'llalmr. 

"Şark Milletlerit Bütün dünyanın en mahsüllü, ziynetli ve en çok servetli yerleri 
sizin elinizdedir. Bu yerler bir vakit bütün insanlığın hayat beşiği idi, Bütün ciha
nın halkını besleyebiUrdi. Ya neden şimdi öz sakinlerir~ doyurmak.dan ve giydir
mekten aciz kalıyor? Her yıl on milyonlarca Türk, Fas, Hindu köylü ve işçileri bu 
mahsullü, zengin yurtlarında bir parça ekmek bulaınayıp da başka memleketlere, 
uzak ve garip diyarlara göçüyor. Bunları yurdaıındaıı çıkıp gianeye zorlayan sebep 
nedir? Bunlar yuvalarından dağılıp gidiyorlar. Ve böyle yapmaya mecburdurlar. 
Çünkü yurtlarının toprağı, bankalan ve fabrikaları. sanat ve ticaretleri İngilizlerin 
elindedir. Yi.ırtlannda hiçbirşeyleri yok., hiç bir şeyi idare edemezler. Çünkü onlara 
İngifu: seımayedarlan amir ve hakimdir. 

"Şimdiye ve muharebeye kadar hal böyle idi. İstilacı İngiltere, Alman, FranSJZ 
ve Rus istilacılarla mübarezeye ınecbur bulunduğundan, pençesini şark millecle
rine serbestçe atmaktan çekiniyordu. Çünkü bu yırtıcLlardan bunlann varlığından 
ve nüfuzundan korkuyordu. Şiındi ise düşm:anlannı ezdi, zayıf düşürdü ve bu ma
nialar ehemmiyetten düştüğü için kendisi Avrupa ve Asya'nın tek hük.ümramdır. 
Ve bundan dolayı hüküm.etini çeviren sennayeperestler kurt gibi iştahlarını arura
rak, pervasız ve manasız dişlerini ve nmaklannı p.rk milletlerinin yüreklerine bas
tırıyorlar. 
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"Çok bıanmak ve iyi yemek istiyorlar. Bundan başka Avrupa'nın inkılap ruhlu 
İtçileri arnk kul olmaya razı olmuyorlar. Onlarda iyi yiyip, iyi giyinmelc istiyorlar. 
Bed havada işlemek istemiyorlar. Halbuki bu hain canavarlar servetlerini çoğalnp 
iyi ın~nı dev.un ettirmek için. Avrupa iıçilcrini inkılip harekedne götürecek 
,eylerden saklamağ.ı. bunu y:ıpabilmıe:l içinde onlara hediyeler verip, bU.yük.lerini 
aldatmak ve satın almak ıazım geliyor. Bunun içinde. İngiliz sermayedanna yeni 
yerler, mübarezeden adı yeni kullar 13:Zımdır. İşte bu yerleri, Şark memleketle· 
rinde ve bu kulları, şark milletlerinde buluyorlar. 

"İngiliz sermayedarlan, Türkiye, İran. Elcezirc, Arabistan, Mısır ve Afganistan 
köylülerini, rençberlcrini topraklanndan çıkarıp yerlerini ucuz bir kıymetle alınak. 
dişinccsindedirler. Şimdiye kadar aldıklan yerlerde ise, çiftlikler ve mıilller vü
cuda getirip, yersiz kalan köylüleri bu yerlerde esir gibi çahştımıak istiyorlar. 
Türkiye'de, İran'da, Elcez.ire'de aç ve sefil Türk., Arap ve İran yoksullarının ucuz 
zahmetiyle fabrikal:a.r, sanathandcr, demiryollan yaptınp, yeralb madenlerini it
letmeyi kuruyorlar. Fabrikalann büyük istihsalleri, yerli ,anadan yok edip, şark 
memleketlerinin milyonlaru. sanatkirlarmı el kadar ekmek kazanıp yapmak.um 
mahrum ve aç, sefil sokaklarda sO.rO.nmeye mahkı.im edeceklerdir. Büyük ticaret 
tirketleri ve ecnebi ınüesse:seleri teşkil edip, kı.içük alışverişçileri iflasa düşürmek ve 
tamamıyla yoksullar sınıfına atmak istiyorlar. 

"İııe İngiliz zenginlerinin maksadı: BU.tün Şark halklarını fakirletmek, rençbe
rin tasarrufunu mahvetmek ve bu suretle bütu.n sanatkar küçük tacir, köylü, işçi sı
nıfını kendi fabrikalarında, maden ocaklannda çalışurmak, az pul ile k.anter içinde 
her saat yavaş yavaş öldürerek, kendi albnlannı çoğaltmak ve bütün şarkın ızdırabı, 
sefalet ve felalceti kaqısında şahane yaşamalc! 

"İııe; İnp i&ıilacılarının Şark ellerine hazırladığı, korkunç karanlık ve kanlı 
istikbal! 

"İngilıere'nin 40 milyon halktan ancak bir parçası hakim ve müstefid; kalan 39 
milyonu ise ta'yin gören itı;i, köylü ve rençberlerdcn iban:L Bu bir milyon ve bôyle 
bir İngiltere, bütün dünyanın yansı sayılan 800 milyon Şark ahalisini esirlikte ya
şatmak. istiyor. 39 İngiliz işçisini zorla illeten bir İngiliz sermayedarı, aynı zamanda 
2000 Türkiye, Elcezire, İran. Hindistan. Mısır işçi ve rençberini iş.le on.ek diliyor. 
Demek ki, bu aç, yaşamak. zevkini ve bahtiyarlık duygusunu duymayan ve duyma~ 
maya mahkiim ik.ibin insan bütün ômıünü. hiç çalıoınak istemeyen. ha.7.Jr yiyici bir 
İngiliz zenginine çalışmak.la geçirecekl Ve ancak bu ınaksad için dünyaya gelmiş 
oluyor! 

"Şunu da söylemeliyiz i<i, İngilizler bu malcsada nail olabilirler. Çünkü onlarda 
utanma. korku veya acıma gibi insanlığın ha.sselerinden olan bir duygu yoktur. 
Onlarda J13!ruz kazanmalc, yemek, yubna.k, kasa doldurmak hıncı vardır. Sckizyüz 
milyon insanın açlığı. süriinmesi, kanı, ölümü onlar için düşünülecek birşey değil-
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dir. Onlar için her ne o]ursa olsun, cebleri dolsun. bütün zulümlere ve ölümlere 
rağmen bu lazımdır. Bunu elde etmek için İngiliz zenginleri, Şark milletlerini bo
ğazlarından tutup kar.ınlık bir istikbale atmak istiyorlar. Bu istikbalde Şark millet
lerinin dağılması asırlarca hukuksuz, haysiyeısiz esir kalması var. E.ğer bugünkü za
lim, mütehakkim Ve canavar ingiltere Hükümeti kuvvetten düşüp ')'lkılmazda. ak
s.ine Şark illeri ii.zcrindck.i hM<lmiyet zincirlerini sağlamlaşunrsa. bir avuç İngiliz 
bankerleri yüzlerce milyon şark işçi v,e rençberini perişan edeceklerdir. Şark millet
lerinin istikbali hundan başka birşeydeğildir. 

"Lil.int buna izin verilcıııeı; bu maksada yol yolc.nırl Gaddar ve istilicı İngiliz 
Hükümeti'ni idare eden sermayedarların maksadı aksine, Şark milletlerinin teşki
latlı işçi, rençber ve köylüleri yaşayacak, payidar olacaktır. Bunlar Komünist 
Beynelmileli'nin ve inkılapçı ~iler birliğinin kızıl bayrağı alnnda toplanarak, Şarkı 
ve bütün dünyayı. bütün insanlığı 2ulmün pençesinden ve kirli menfaatin kirli elle
rinden kurtaracaktır. 

"Şark Milletleri Vekillerinin Birinci Kurultayı İngiltere'yi idare eden sermaye
darlara ve kanlı arzularına karşı yüce sesle bağırıyor: Buna asla yol yokrur! 

"Siz köpekler, $İZ bir avuç zalim yığını, yüzmilyonlarla çok ve büyük şark işçi ve 
rençberini ezip. kendinize kul edemeyeceksiniz! Siz ağzınıza vücudwıuzdan büyük 
lokma a1m.ışsınız. Bu lokma sizi boğacaktır. Şark milletleri yerli ve yabana serma
yedar canavarların baskısı alttnda yüzlerce yıl cahil kaldılar. Fakat Cihan 
Muharebesi'nin gürleyişi ve cahil Rus halkının boynundaki zincirleri parçalayan 
inkılabın patlayışı onları derin ve karanlık uykudan uyandırdı. Onlar ayılıp kalk.ı
yorlar ve üstlerindeki yiiılerce yıllık paslı tozları silkiyor ve silkiniyorlar. Onlar uya
nırken insani bir ses kendilerini "Cihad"a çağın.yor. Ve onlar bunu işitiyorlar. Bu 
ses bizim sesimizdir. Bu ses Üçüncü Beynelınilel'lıı kıııl bayrağı alunda garp işçi ve 
inkılipçı kardeşleriyle birleşmiş olan Şark memleketleri vekillerinin sesi. Birinci 
Şark Kuruttayı'nın tantanalı ve yüce sesidir! 

"İşte biz, Türlti.ye, İran, Afganistan, Bducisran. Hindistan, Mıs.ır. Kaşgar. Çin. 
Hindiçini, Japonya, Kore, Azerbaycan. Gürcisran, Ermenistan. Dağıstan, Şimali 
Kafkasya. Arabistan, Elcezire, Suriye, Filistin, Türkistan, Buhara, Hive, Fergana, 
Tataristan~ Başk.ırdistan, Kırgızistan ve diğer birçok memleketlerin çalışan sınıfla
nnın vekilleri birbirimizle ve garbın inkı1ipçı işçileriyle birleştik. Hafkımızı cihada 
çağırıyoruz ve diyoruzlti: 

"Ey Şark Millederll Birçok defa biz hükfunetleıimizden cihada davet sesleri işit
tik. Birçok defa Peygamberin yeşil bayrağı alonda harp meydanlarma kottunuz. 
Lak.in bünin bu cihadlar-yalan ve fesad idi. Çünkü sizin zalim ve mürtekib hil.imle
rinizin şahsi menfaatlerine hizmet ediyordu. Fakat siz işçi ve rençberler, köylüler 
her defa bu harplerden sonra kul ve dilend kalıyordunuz. Siz başkalarının yaşa
ması için servetler ve saadetler kazanıyordunuı. Kendiniz ise hiçbir vakic hiçbir 
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ıeyden &ide bulmuyordunuz. Şimdi biz Komünist Beynelınilel'in kızıl ba')'I'ağı al
nnda sizi birinci defa olarak hakiki cihada çağırıyoruz. Biz sizin i">z menfaatiniz için, 
öz azatbğınız için ve öz dirliğiniz için çağınyoruz. Slıi Avrupa'da kalmış son kuv
vetli i~tilicı, yırncı İngilizlerden kurrulmayı. çağırıyoruz. Biliyorm.usunuz, o İngiliz 
Şark milletlerini avlamış, kullara,. dilencilere döndıirmiiş. ve bütün Şark ve İslam 
alemlerine k,ıra kanatlar germiştir. Şark ilini dağılmak ve onun naaşından gıda ala

rak yaşamak istiyor. 

"Ey Şark Milletleri! kendinizi Kurtannız. Azaılılc. uğrunda bu canavarlarla çar
pışınız. Hepiniz ıek bir insan gibi ayağa kalkıp İngiliz hayduılanna nefret ve ga· 
zapla koşunuz! 

"Ka1kınız? Kalk, ey açlıkr.an ve meşakkatran yorulmuş Hint İi<;.İSİ! 

"Kalk, ey vergi ve jandarma eli altında ezilen Anadolu köylüsü! 

"Kalk, ey mahsulsüz dağlara kovulmuı Enneııi işçisi! 

"Kalkın, ey kumsal çöllerde yitirilmiş ve İngilizlerin eli alnnda bütün dünyadan 
aynlmıı Araplar ve Afganhhırl 

"Hepiniz umumi'. ve tek dU.şmanınız olan İngiliz istiJacılanna karşı çaıpışmaya 
kalkınız: Cihadın al bayrağı yükseklerde dalgalanıyor. 

"Şark milletlerinin azatlığı için beşeriyetin mütehakkimlerinden kurtulması 
için kavimlerin dillerine. dinlerine, renklerine bakmayarak beraberliği ve birliği 
için, bir olması ve bir kalması için mukaddes kavgaya, cihada koş.malısınız! 
Cehalette kalan memleketler namına, dünyanın zalim -ve ınazlum diye bölftnınesi 
kaidesinin mahvolması namına, milletlerin müstakil yaşaması namına cihada 
doğru, cihada doğrul 

"Bütün insanlann, sermayedar ve istilac1lann boyunduruğundan kurtulması ve 
bir halkın, başka bir halk üzerine hükümranlığının ve insanhk arasında kirli istifa
delerin ve kanlı menfaatlerin silin~p temizlenmesi için cihada! Avıupa'nın istilacı 
ve sennayeperest haydutlanm ülke yağmacılarını çiğnemek ve yüzlerce yıldırmaz
lum Şark milletlerini sıkıp boğan cihangir İngiltere'yi yıkıp devir:ı:nek için cihada 
koşalım, cihada yürüydim! 

''Azat yaşamak, azat kalmak. şark milletlerini bahtiyar etmek ve milyonlarca 
İngiliz işçi ve köylülerini kurtarmak yolunda cihad için ayağa ka.llımalı. Ey Şark 
Milletleri, bu cihada sizinle beraber garbin zulüm gönniiı; inkıl3.pçı işçileri de ko
şup gelecek, şize yardım edecek, .izinle beraber ölecektir. Bunu size temin eden, 
Birinci Şark Kunılıayı'dır! 

'"Yaşasın mazlum Şark ve Garbın İtçİ ve rençberlerlnin birleşmesi! 

"Yaşaoın boyunduruk alunda ezilen ve kirli menfaadere kurban edilen işçiler 
birliği! 
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"Yap.sın onun erkin-ı harp karargahı olan ÜçüncU Beynelmileli 

"Yaşasın Şark millc:clerinin ve bütün dünya işçilerinin cihangir ve yağmacı 
İngilterc'ye karşı cihadı, sönmez aıeşlerle yansın ve parlasın! 

"Şark Milletlerinin Birinci Kurultayı Reisi: Zinoviyev 

İdare Azilan; 

1ürkiye'den- Mustafa Suphi, Taıı.in Bey 

İran'dan- Haydar Han 

Hindistan'dan-Açariya, Nezir Sedıki 

Afganiswı'dan-Ağazadc, Azim 

Hiıay'dan-Van İn 

Anadolu'dan-Hali,; Mehmed 

Azerbaycan'dan-Neriınanoğlu, Elçioğlu, Musaoğlu 

Buhara'dan-Muhamrnedoğlu 

Hi\lC1dcn-Mo1labek.can Rahmanoğlu, Abdullahoğlu 

Dağı,tan 'dan-Korkmazoğlu, Seraceddin Kardaşoğlu 

Ennenistm'dan-K.ıstanyan 

Gürcisıan'dan-Malıaradze 

Terek Vilayetl'nden-Digurov 

Şimali Kaflasya'dan-Alizade 

Türkisıan'dan-Aresoğlu, Abdurreşidoğlu, Karaoğlu 

Scmerkand'dan-Kara Taci 

Taşkenı'ıen-Narbuıabey<ığlu 

Fergana'dan-Mahmudoğlu 

Türkmenisıan'dan-Niyaz Kuli 

Kırgız'daıı-Kubayoğlu 

Tatar Cuınhuriyeti--Yenikeyoğ[u 

Kalmık Cumhuriyetl-Amur Sana 

Katipler; 

Oııtrovski, Abdulhamit Yumusoğlu, Melikoğlu, Mahmud Han, Ahmet 
Hanoğlu." 
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11- DOGU HALKLARININ BİRİNCİ KONGRESİ VE TÜRKİYE KOMÜNİST 
TEŞKİl.ATI 

Türkiye Komünist Teşkilatı, bir taraftan Eylül ayı başında yapacağı kendi 
kongresi için hazırlık çalışmalarını sürdürürken, diğer ta.raftan ise Doğu 
Halklarının Birinci Kongresi hazırlıklarına faal olarak iştirak etıni~tir. 

Üçüncü Enternasyonal İcra Komitesi emri ile kı.ırulan Doğu Halltlan Kongresi 
Teşkilat Bürosu, 19 Temmuz 1920'de, yaptığı toplantıda, kongre hazırlıkları için iş 
bölümü yapağında, Türkiye ile ilgili işlerle de. Türkiye Bürosunu, yani Mustafa 
Suphi ve arkadaşlarını görevlendirmiştir. 188 Teşkilat Bürosu'nun bundan sonra yap
tığı bazı toplannlara Mustafa Suphi'nin de katıldığı görülmektedir.'., 

20 Temmuz l920'de Sultan Galiyev, Mustafa Suphi'ye bir telgraf çekmiştir. Bu 
telgrafta Galiyev, 15 Ağustos tarihinde Bakü' da toplanacak olan Doğu Halklarının 
Kongresi için, kongreyi hazırlamakla görevli komisyona ve Komintern'in Doğu 
Şubesi'ne tııl<.dim edilmek üzere, Türkiye ile ilgili aşağıdaki konularda tebliğler ha
zır1aına:s:ını istiyordu:l90 

"1- Türk İmparatorluğunun sukunı. 

"2- Büyük devletlerin Türkiye uğrunda mücadelesi ve İnkıliptan sonraki devrin 
tarihi. 

"3- İnkılabın sebepleri ve İnkıliptan sonraki partilerin mücadelesi. 

",t.. TU.rk-Yunan Muharebesi. 

"5- Ermeni-Türk ve Yun.an-Türk düşmanlığımn iktisadi ve sosyal sebepleri, ta· 
rihi ve iktisadi cihedeıinin esaslandınlması. 

"ô- İttihat ve Terakki Partisi, onun sosyal mahiyeti ve iktisadi esası. Barıştan 
sonra İttihat ve Teraklc.i'nin formasının değiş.tirilınes.i '\re onun çabşmalan. İttihat ve 
Terakk.i'nin diğer partilere ve gruplara, milli harekete, tanın meselesine 
münasebeti. 

"7- Barıştan sonra. bugüne kadar çeşitli T\lrk partilerinin işi, rolü ve önemi. 

"8- Yerel meseleler: Suriye, Mezopownya, Arap. Anadolu, Batum, Lazistan. 
Trakya (Bu yerlerin her birinin dahiJinde sınıfi, zirai, iktisadi münasebetler ve bu 
yederin metropol ile Türk h;ılkı ile kaq1bkh mücadeleleri, vergi sistemleri.}" 

Bu belgeden anlaşılacağı gibi, yukarıdaki konularda TKT, bilgiler toplayarak, 
Kongre Teşkilat Bürosu'na ve Komintern'in Doğu Komisyonu'na sunaca.ktJ. Zaten 
TKT'mn konferans çalışmalannda iki önemli görevi vardı. Birisi yukanda belirtil-

ltıEı Azc.rb.Q.ım.SPİHA, F.544, Op:2, D.5, Lt.2. 
ıaıı Aıerb.Cum.SPiHA, F.544, Op.2, D.!S, Ll-1. 
100 Azerb.Cum. SPiHA, F.544, Op.2', D.6, L.11. 
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eliği gibi, Türkiye hakkında detaylı bilgi toplamak, ikincisi ise Türkiyc'den kong
reye delege getirmeyi sağlamaku. Nitekim, Bakı'.i'da çıkan "A.zerbaydjanskaya 
Bedııota" adlı gazetenin 1 Ağustos 1920 tarilıli nüshasında "Türkiye Komünist 
Teşkilatı Merkezi Bürosu'nun. Doğu HalkJannın Birinci Kongresi'ne Türkiye'den 
ddege getirilmesini temin etmek için ı;ahş.ma1ar yaprığı" bildirilınekteydi.191 

Mustafa Suphi, bu görevi başarabilmek için bir yandan TBMM Başkanı Mustafa 
Kemal Paşa'ya kongreye delegeler gönderilmesi için bir davetiye gönderirken, 192 

diğer yandan Türk halkına, "Türkiye Zahmeıkeş Ahalisine Davetiye" başlığıya bir 
bildiri yayınlayarak. onları kongreye davet etmişti. Yeni Dünya Gazetcsi'nde çıkan 
bu bildiri aşağıdadır."' 

"'Türkiye Zahmetkeş Ahalisine Davetiye. 

''Yetmiş iki sene evvel cihana: "Bütiin Dünya işçileri birleşiniz!" şiarı atılmış idi. 
O :zamandan beri Avrupa ve Amerika'da p:roletarlar, ecir sınıflar. mühib teşkilat 
vücuda getirmişler. işçileri sefalet içinde tutan kapitalizm ve emperyalizm ile ınü
cad.deye girişmişler. Bu gaddar sınıfları sarsmaktan bir an bile hali kalmamıştır. 
Gerçi ümit olunduğu gibi, bazı hain sosyalistlerin hiyanerly]c harb-i wnumiye mani 
olaınamışsa da. proletarlann d;üm.i ınücadelesj Avrupıı ve Amerika Hüküınederini 
düşündürüyor. Her an, her tarafta inkılabın karib olduğunu gösterecek. alametler 
göıiilüyor. 

"Üç seneden beri kahraman Rusya Komünistlerinin cihan kapitalizm ve em
peryalizmine karşı mertçesine gösterdiği mukavemet, her memleketin proletada
nna şanlı bir misal olmahdır. Rusya'da başlayan içtlınai inkılap sönmeyecek, ebedi
yen şa'şaa-paş olacak bir hilas güneşidir. Bütün cihan rençberleri. işçileri, esirleri 
bu güneşten feyz ve nur almalıdır. 

"Garp p-roletarbnın :ıulüm ve gadr altında inleten burjuvazya. Türkiye amele 
ve rençberlerinin boynuna da esaret zinciri takıyor. Yuz seneden beri Türkiye 
zahmctkeş ahalisini demir pençesiyle tazyik eden Avrupa'nın burjuvazi hükümet
leri değil midir? On iki seneden beri sizi harbin elem ve ıztırabıyla inleten de onlar 

.... _ değil midir? Türk esnafını z.anaatçılannı fakr u zarurete düçar edenlerde o zalim
ler değil midir? Şu anda Anadolu'nun cismini, ruhunu .-encide eden yine o hükü
metler değil midir? Halbuki, Ana.dolu'nun unutulmuş, her nimetten mahrum bı
rakılmış. kantere batmış. her istiklal ümidini kaybeuniş işçi ve rençberleri dünya
nın muntazam işçi hareketlerin~ pek bi-g;ine duruyor. 

"Yoldaşlar! Arbk bu felaketli, ızbrapl1 ha.yata nihayet vermeliyiz! 

191 Azerbaydjanslaya &dııota (Bakı1), l Ağustos 1920. 
197 ATMEA.l/4282, Kl.566, O.U5/3!:J, F.35. 
193 Yeni Dünya,:22Temmw.1920. 
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''Ya şimdi umum cihan proletarlanyla beraber kıyam eder ve halasımızı tem.ine 
muvaffak olW'tlZ. Yahut pek u2un bir zaman için esaret alunda kalmak tehlikesine 
döşeriz, Halastmız ve kuvvet ve hayat bulmak mesc-lesi işte bu merkezdedir. 

"Türkiye renc;berlerinin ıztırabitı, yalnız ecnebi ihtirasio.ndan ileri gelmiyor. 
Bedbaht Anadolu ve Rumeli, saulmtş ve vicdansız İsta.nbul'un seyyi3ona vr: haris 
ayan ve eşrafın ihticl.&abna da kurban olup gidiyor. 

"Karl Mart.s'm bütün dünya işçilerine tevcih ettiği :şiir, wn -zamanlara kadar 
memleketimizin kulağına kadar varamamıştı. Ancak şimdi Rusya Kızıl İnkıl.lbı'nm 
tarrakasıyla beraber bu nidi-i hürriyeti iş.itebiliyorsunuzt Muazzez yoldaşlar, bu ses,

lerc icab ediniz. Şark-ı karib mazlum milletlerinin konferansına şiraban. olunuz. 

"Kapitalizm ve emperyalizm boywıduruğunu boynunuzdan atmak. başlanılmış 
mukaddes mücahedeye t.az.e bir azim ile atılmak için kardeşçe toplanıp anlaşmaya, 
umumi bir mücadele planı tam:iınine lfu:ôm vardır. Yoldaşlar elbette bu lüzumu 
takdir edersiniz. İşte bu maksatla Üçüncü Enternasyonal'in İkinci Kongresi İcra 
Komitesi bütün şark-ı karib mazlum milletlerinin komünistlerini ve emperyalizm 
ile cidal.e karar veren bilcümle inlu.lipç.1-halkçı teŞk.ilatını Rak.U'da toplanmaya da
vet ediyor. Bu konferansta Avrupa Komünistlerinin ve inkılapçılarının da mümes
silleri hazlr bulunacak, orada bünin halas meseleleri görüşülecel, Şarl ve Garp 
proletarları arasında kardeşlik ittihadı vücuda gelecek, istikbalde müştereken ve 
yolda-,ça takip olunacak istikamet çizilecektir. Ey Türkiye'nin kahraman ink.ıl3.pçı
lan, bu içtimaa iştirak ediniz. Konferansa koşunuz! 

"Yaşasın Bütün Dünya İşçileri! Yaşasın Üçfuıcü Enternasyonal! 

Türkiye İştirakiyün (Komünist) 

Teıkilau Merk«i Heyeti" 

Ayrıca yine Türkiye'den delege getirebilmek aınac•yla TKT. birçok elemanını 
Anadolu'ya göndermiştir. Ô:zeUikle Trabzon'a gönderilen Baha Ali ve ark.adaşlan
nın Karadeniz Sahillerinde yapnklan çallşmalar neticesinde, 51 kişinin Bakti'ya ge
tirildiğini Mustafa Suphi TKT Birinci Kongresi'ne sunduğu raporunda belirtmiş
tir. 19~ 

TKT Merkezi Bürosu 22 AJustos 1920'de, Mustafa Suphi'yi le.endi adına Doğu 
Halkları Birinci Kongresi'ne göndermeyi kararlaşunnış19~ ve 27 Ağustos 1920'de 

l9-I TKF'ıun BiriD.ci Kan~si, $.29. Mu::ıtafa Suphi raporunda, bu 51 t.işkkn TKT Kongrcsi'ne geti
rilenler, o?ar.ık ::ıöz etmeltedir. Ancak TKT Kongreı;.i için gelen delegelerin. önce Doğu Halk.hm 
Kongrcsi'ne kanldı.ı..tan bfünmektcdir. B.u durum, 28 Eylül tarihli İzvestiya ır,ı:;ı;etesinde de i:Ö}'le ifıı.de 
e~ilmİllİr: "TKT Kongresi delegeleri aynı z:;ımancla Doğu Halklar~ }Ct:ı,ngresi'ne de bıılmtŞla.rdır.~ 
(JZ1,estiy.ı (Bakü), 28 Eyiıil 1920.) 

195 Azcl'b.Ct.ım.SPJHA, F.544, Op.2, 0.29, L.l-6. 
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toplanan Doğu Hal~Jan Kongre.si Komünist Fraksiyası Türkiye Grubu ise, Mustafa 
Suphi'yl Fraksiya başkanlığına seçmiştir.196 Böylece TKT MK llaşl<am Mustafa 
Suphi, kongre de Türkiye Komünistleri Grubu'nun en yetkili şahsiyeti konumunda 
yer almıştır. 

Kongre açılmadan, 1 Eylül 1920 sabahı, toplanan Doğu Halkları Birinci 
Kongresi Bolşevik•Komünist Fıraksiyası Mustafa Suphi'yi Türkiye Grubu adına, 
kongre başkanlık divam üyeliğine aday göstermeyi kararlaşorınış 1-97 ve kongre açıl
dığında bu karar hayata geçirilerek, Mustda Suphi oluşturulan 31 kişilik kongre 
idare kurulunda komünistler listesinden Türkiye adma yer alrnışnr. 198 

Kongre hazırlıklarında faal olarak yer alan ve önemli katkılarda bulunan. 
kongre açılış.ında baş.kanlık divanma seçilen Mustafa Suphi'nin kongre esnasında 
hiç konuşma yapmayarak sessizce oturması ve kongre sonunda oluşturulan Doğu 
Halkları Kongresi Prop.ıganda ve H;meket Sovyeri (Şark Şurası)'nde yer almaması 
oldukça ilgi çekicidir. Bu durum kongreye gden Üçüncü Entemasyonal'in liderle
riyle. Mustafa Suphi'nin bazı konularda anlaşmazlığa düştüğü şeklinde yorumla
nabilir. Bu anlaşmazlığın en önemli sebeplerinden birisi de, Enver Paşa'nın 
kongreye katılışı olmalıdır. 

Şöyleki, Mosk.ova'dar.ı gelen Üçüncü Enternasyonal temsilcileri Enver Paşa'yı da 
kongre için yanlarında gedmıiş ve ona önem verdiklerini göstermişlerdi. Daha iki 
yıl önce Envet Paşa ve mensup olduğu hükümete karşı Mustafa. Suphi'ye propa
gandalar yapnran Sovyet liderler, şimdi kendileri Enver Paşa'yı elüsıünde tumyor 
göıüntüsü veriyorlardı. İttihatçı düşmanı olan Mustafa Suphi'nin her ne sebeple 
olur.sa olsun bu durumu hazmeunesi mümkün değildi. Zira kongre esnasında Türk 
Komünistlerinden bazdanna Enver Paş.a aleyhinde yapurdığı te;z;ahürada bunu 
açığa vurmuştur. Mustafa Suphi ve arkadaşlarının bu tepkisinden, Zinoviyev ve 
Radek gibi Üçüncü Enternasyonal İcra Komiıeşi üyelerinin pek hoşnut kalmadığı 
anlaşılmaktadır. Nitekim bu kongrede bulunan ve Enver Paşa'ya yakınlığı ile tanı~ 
nan Trabzon Mebusu Hafı;z; Mehmet Bey, kongre dönüşü verdiği rapo:rda, "Musr.afa 
Suphi'nin ''.Enver Paşa" aleyhinde tertip etmeğe çalışuğı nümayişler Zinov.iyev ve 
Radek gibi ıiiesanın nazar-ı dikkatini celbeuniş ve rüfeka-i mesaisi ile aralarında 
azim ihtilafat ruhur eylemiş olduğundan yakın bir atide sukutu muhtemeldir" de-
mektedir.1~ 

Bu kongre esnasında yukarıda belirtilen ve diğer başka sebeplerden dolayı 
Mustafa Suphi'nin yavaş yavaş Sovyet Ruş liderlerin gözünden düşmeye başladığı ve 
TKT adına Üçüncü Entemasyonal'in İkinci Kongreşi'ne de kanlan İsmail 

l96 Azc.rb.Cum.SPfHA. F.5-H, Op.2. D.10, L.9. 
197 Azerb.Ctım.5PlHA, F.544, Op.2, D.9, L.18. 
196 Petriy Siyezd Narodoı• Va.s:toka. s.29. 
1~ ATASE, A.1/4282, Kl.558, D.118/36, F.26.9. 
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Hakkı'nın ön plana çıkmaya başladığı hissedilmektedir. İsmail Hakkı'nın Türk 
Komünistleri adına kongrede konuşması ve kongre sonrası oluştıırulan Doğu 
Halk.lan Propaganda ve Hareket Sovyeti Baş.kanlık Kurulu'nun dokuz üyesinden 
birisi seçilmesi bu hisleri kuwedendi~ktir. 

C- DOÖU HALKLARININ BİRİNCİ KONGRESİ VE TBMM HÜKÜMEli 

TBMM Hüküıned Doğu Halklan Kongresi'ne çok büyük önem veriyordu. Bu 
nedenle gayr-i resmi de olsa birçok kişiyi Anadolu'dan Bakıi'ya göndermiıti, 
Sovyttlere karşı olan siyasetini Bakü Kongresi sonuçlarına ve Bolşevikler hak.kında 
alacağı doğru bilgiler üzerine oluşturacaktı. TBMM Hükümeti öncelikle, 
Bolşeviklerin Türkiye hakkındaki niyetlerini, doğuda nasıl bir siyaset uygulamak is
tediklerini, Törkiyc'ye yardım için komünizm idaresinin kabulünün ileri siiriilüp 
süriilmeyeceğini, Bolıcviklerin kuvvetinin derecesinin ne olduğunu ve diğer doğu 
milletlerinin Türk Milli Hareketi ve Bolşevik siyaseti hakkında neler düşündükle
rini öğrenmek istiyor ve Bak.O Kongresi'nde, Ermeni T;ı..şnak Ordll$U engelinin kal
dınlarak doğu yolunun açılması, Bolşevik kuwederle TBMM Ordularının irtibat 
sağlaması, Ermeni Meselesi'nin milli menfaatler doğrultusunda halledilmesi ve 
Bolşeviklerden ,ilah ve para yardımı oağlanmaoı gibi hu>Qslarda k:ırarlar kabul 
edilmesini bekliyordu. Gerek İbrahim Tali'ye ve gerekse Enver Paşa'ya bu yönde 
çalışmaları için isteklerini bildirmiıti. Aynca Anadolu'dan gönderdiği temsilcilere 
de yukarıdaki konularda bilgi toplamaları yönünde talimatlar verilmiştir, 

TBMM Hükiimeti'nin Bolşevikler hakkında büyük tereddütleri vardı. 

Memleket içerisinde gizli ve açık Bolşevik propagandalarının artması, bilha,sa 
Bolşeviklerin ordu içeı"isinde bu propagandaları arurmak yönünde f:aali.yette bu
lunmaları. TBMM Hükümeti'nin kuşkuhnnı arornuşo. Ancak yine de Sovyet Rusya 
ile ittifak yapmayı çok Onemli gOrii.yor ve AnadoJu'daki komünizm propagandala
nna ve teşkilatlanmalara müsamaha gösteriyor, fakat bu faaliyetleri gözetlemeyi de 
ihmal etmiyordu. Bakü Kongre-si sonuçlarını ve oradaki temsikilerinden gelecek 

nporlan bekliyor ve matbuata Bakü Kongresi ile ilgili biqey yansıtmamaya çalışı

yordu. Eslişehir'de çıkan Seyyarc-i Yeni Dünya Gazete,i'nde r,ızdığı bir makalede 
Arif Oruç, TBMM Hük.ümeti.'nin Bakfı Kongresi ile ilgili hiçbir haber vermemesini 
clcotirilerc:k, ;u sorulan sonıyordu:M 

"Biz Bakı.i Beyııdmilcli'nc ne gibi ihtiyaçla gidiyoruz? Kimleri gönderiyoruz? 
Azimet edecek olan zevat hakikaten şayan-ı itimad mıdır? BMM bu hususta ne ka
rar verdi. Bu bah<la Mecliste ceryan eden mii:z.ıkerat hafi de olsa, hiç olmazs.ı 
Bakü'y.ı. gidecek olan azanın ismini olsun Anadolu ajansının tebliğ etmesine müsa
ade eunek lazım gebneı mi idi!" 

200 ARiF ORUÇ, "Bakii Beynelmileli ve Bizn. Seyy.aı-e-i ~IU 00.ı:ı,a. lO Eylül "6/;920. 
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Tiirkiye'ye Eylül sonlarına doğru, BakU Kongresi kararlan hakkında haberler 
gelmeye başlanuıur. Enmrum'da çıkan Albayrak Gazeıe,i, 20 Eylül'de ıöyle yazı
yordu:201 

numum İslim murahhaslannm iştirakiyle, 1 Eyl'W sene 3-36'da, Bakfı.'da in'ikad 

edip, büyük Bolşevik ceryanını <e<lltikle meşgul olan kongre, emperyalist kuvvetlere 
karşL mücadeleye karar VC"rerck, 15 Eylül'de tatil-i müzakerat eylemiş ve murahhas
lar memleketlerine müttehi-i hareket bulmuşlardır." 

Gerçektend.e bu giinlerde Bakü Kongresi için A.nadolu'dan gönderilen delege
ler dönmekte ve raporlannı TBMM Hıikümeti'ne vermekte idiler. Aynca kongre
den sonra Mollova'ya dönen İbrahim Tali ve Enver Paşa'nın da kongre ve 
Bolşeviklerin siyuederi hakkında raporları gelmeye başlamıştı. 

Bu raporların, TBMM Hükümcti.'nin Sovyet Rusya'ya, Komünizm reji.mine ve 
Anadolu'daki komünist faaliyetlere karşı siyasetini belirlemeiinde büyiik er.kisi ol
muııtı.ır. Bu nedenle bunlar hakkında kısaca bilgi vennekr.e yarar vardır. 

Daha önce de bahsedildiği gibi. Enver Paş.a kongrenin sonuçlanndan son de
rece memnun olarak. Moskova'ya d5nmü~tür. Ancak bazı konularda ihıiyaclı dav
ranılma!Sı gOrüşündedir. Mustafa Kemal Paşa'ya Moslcova'dan gönderdiği mek
nıpta, Enver Paşa, "Kongrenin netayi.c-i mukarreratı, Anadolu'nun mukavemet ha
reketini takdir ve bu harekete muavenet hakkında Üçimcü Enternasyonal'in 
Moskova'da. verdiği karan ra&Vip etmekle beraber, halkın daha ziyade refah ve ıra.

adetini temin maksadıyla komünizmin sarf-ı me8ai: eunesine miı.tedair oldu" diye
rek.. cıııpery.ılistlere kaqı Mü:slüman birliğinin komünizm ile elde edilemeyeceği 
fikrinin, yavaş yavaş .Rus Komünist liderlerde olu,tuğunu belirunişıir. Anadolu'ya 
yardım vaad eden Sovyet Hiikümeti'nin ciddi ve miihim yardımda bulunabi]ece~ 
ğine ihtimal verm.00.iğini ve Anadolu'ya gelecek Hıristiyan Kızıl On:lu'nun da is

tenmeyen haıckedere meydan verebileceğini kaydederek, kendis:inin Rus.ya'daki 
Müslümanlardan bir iki alay süvari ile yıırdııııa g,,lebileceğini y.ızmıııır."' 

TBMM Hük.ümeti'nin gözlıemcis.i aiarak. Kongre'de bulunan İbrahim Tali 
l!ey'de yine Mosl<.ova'dan gönderdiği raporda, Bakii'daki faaliyetlerinden bahsettik
ten sonra, ıöyle diyordu:"' 

"Balc.ı'.i Kongresi ne-rayicine nazaran Ruslar yanhş yol tuttuklarını anladllar. 
İngilizler aleyhine tekmil dünyanın "Kızıl" oiarak. çalışamayacağına akılları kesti. 
Azerbaycan ve Türkistan gençleri kı.zıllann su-i hareketine, zulüm ve itisafını ıikre
derek alenen söylediler. Kongrenin İngiliz aleyhine ınarufhareket-i ihtilfiliyeyi hi
maye ve muavenet edeceği kararını, hataların tashihine -doğru bir adım telakki edi-

201 Albıa,mık. 20 E)'liil 1336/ 1920. 
202 AT~ A.l/4280, Kl.M9, D.16-A/4., F.4-1. 4-2. 
2°" ATASE, A.l/4280, Kl.549, D.16-A/4. F.6-2. 
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yorum. Mamafih bu karar herhalde zayıf, acizlere karşı değildir. İmkan bulunca fi
kirlerinden nakil edeceklerine şüphe yoknır .... 

İbrahim Tali Bey raporuna şöyle de"'1ll <:diyordu:"" 

"Bakıl Kongresi'nin mukarreratı gerçi ilin edilmediyse de komiinist mahfilin
de~ efkara nazaran, garp cephesinde iş.terin hiı:amından sonra Vrangd işini hal ve 
bazı işlerden sonra Ermeni ve Gürdsaan'da komünist idare tesisine c.eşebbüs ede
ceklerini ve artık ondan sonra Türkiye ile ciddi meşgul olacaklan fikir ve kanaarı 
vardır. Yani ellerinden gelirse kendileri memlekete girip. komünist idaf"eyi tesis 
hıcsındadırlar. Bu hususta pekte iştahlılar Wll'dır. 

"Birde bunların ileri gelenleri diyor ki,. Emperyalistlerle mücadele eden 
Türkiye'ye yardım ediyoruz {eğer buna yardım deniyorsa), )ilin cihan amdesine 
karşı Türkleri müdafaa. edecek ve bizi mazur gösterecek bir sebep yoktur. Türkiye 
hiç olmazsa dahilen köylü ve halkın reralıuıı temin edecek bazı işleri icra ve ıaıbike 
teşebbüs etmelidir. Kanfinlar tanzim ve ilan etmelidir. fikrini ileri sürüyorlar. Halk 
b:ndi ınukarreratıyla alakadar olınalı ve daha doğrusu ş.ıira ahvallerini tatbike baş,
Jamak. lüzumunu anlatıyorlar. Ateşle, kanla meşgul olan Anadolu Hüküm.eti bu sı
rada böyle idari inkılap yapabilir mi düşünmüyorlar. İcap eden müdafaalarda bit
tabi bulunuyoruı." 

İbrahim Tali Bey, daha sonra gönderdiği bir raporda da, nKomünizmin şerait-i 
haz.uasıyla memleketimizde :kabil-i ~ olmadığı kanaatindeyim" diyerek şwılan 
kaydeuniştiı-:205 

"Moskova.'daki vaziyet bizim için o kadar miisait değildir. Esasen kendileri de 
ıahmin eıdğimiz kadar kavi değillerdir. Allah bizlere kuvvet ve muvaffakiyet versin. 
Eğer bir sene daha İngilizlerden ve komünisdcrden memleketi masun nuabilirsek 
hal.is muhakkak.ur. Komünizm bizim. için mutlak felaket olur. Bit Ruslardan maddi 
muaveneder temin ederek, kenwkriyle müvazi gitmeliyiz. Prensiplerinin kabulü
nün felaket olacağını sizde biliyorsunuz."' 

Trabzon'dan Bakii Kongresi'ne giden Hafız Mehmet Bey de. 30 Eyliil'de, 
Trabzon'a dönmüş. ve 18 Ekim'de raporunu vermişti. Hafız Mehmet Bey, bura
porunda, Üçüncü Enternasyonal'in yardmunm, Bolşevilc.liğin kabulüne bağlı ol
madığını, İngiltere'ye karşı sonuna kadar mukavemet edileceğini Rusya Sovyet 
Hükümeti'ne temin eunenin 'kafi olduğunu bclinerek, şunları ka.ydediyordu2oô-: 

"Anadolu'ya Bolşevikliğin idhili Üçüncü Enternasyonal'in temin-i maksadma 
kafi olmadığından, kapitalist hükumetlerini yıkmak için çalışmakta olan Anadolu 

20~ ATASE,. A.l/4280, Kl.549, D.lô-A/4, F.6-3. 
2o& ATASE,.AD/2793, KI.815, D.14/&I, f.J.I, 1-2. 
~ ATASE, A.l/42,82, l{l.588, D.118/36, f.26-1. 
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Hükümeti'nin ikıisab-:ı kuvve[ etmeye bais olacak heı-hangi bir şekili ihtiyar etmek, 
Bolşevik nokta-i nazarından ha.iz-i ehemmiyet değildir. Nitekim Bakü Kongresi'nde 
verilen kararda Mustafa Kemal Paşa'nın elde: edilen bir beyannamesinde Halifeyi 
kurtarmak. için harp etmekte olduğunu beyan etmektedir. Bu nokta-i nazar komü
nist c:sasatına muhalif olmakla (beraber), konıiinizm diişınanı bulunan kapitalist
lere karşı muharip bulunan Anadolu Hiikümeti'ne muavenet edileceği ve fakat 
komünizmin Anadolu'ya idhali içindr aJe-J.usul propagandaya devam edileceği be
yan olunmuıtur. Üçi'mcü Enternasyonal'in BakU'da bulunan rüe:sasından 
Zinoviyev, Radek ve Bela-kun, komünizmi A\II'Upa kabul ettikten sonra. Anadolu 
bila-zarur kabul edeceğinden e~l emirde Avrupa kapitalistlerini yıkmak için her 
k.UV\'cttcn istifade etmek lizım olduğu kanaatini izhar eylemiı;lerdir. Bununla be
raber Sovyct Hükümeti Anadolu'nun komünizmi kabul etmesini hii:ın-ü telakki 
eder." 

Ayrıca Hafız Mehmet Bey, olduğumuzdan k.uwetli görünmemizin gerektiğini, 
Kız1I Ordu'nun Emıcnistan'a girmesinin bd:lcnınesioin nafile olacağım, Enver 
Paşa'ya Bol;teViklerin büyük önem verdiklerinden kendisine bir resmi sıfat veril
mesi, Bakü ve Moskova'da aklı başında, meml~keti sever birer temsiki bulundu
nılmaın ve Mustafa Suphi ve Fuat Sabit gibi maceracılar ile muhabereye son veril
mesinin uygun olacağı görüşünü de bu raporunda bild.irıniştir.207 

Hafız Mehmet Bey, 10 Ekim l 920'de, Trabzon'da çık.an İstikbal Gazetesi'ne 
verdiği beyanatta da. BakU Kongresi'nde, emperyalistlere karşı verilen mücadelede 
Türkiye'ye yar<iım edileceği karannın alındığım belintikten sonra, komünizm 
prensiplerinin memleketimizde uygulanma.sının mümkün olmayacağını söylemiş 
ve nasıl bir hareket izlenilmesi konusur.ıdaki görü~iinü şöyle ifade etmiştir:2«1 

"Her iki tarafın dUşımını bir olduğuna göre, Bolşeviklerle miittehiden yürümek 
ve fakat bu ittihadm siyasi sahadan harice çıkmamasıru temine çalışmak, menafı..i 
hayatıyemiz ve temin-i kuv.i ve istiklilimİ.J; mukteuı.y.ıı.undandır." 

Kazım Karabekir Paşa tarafından Erzurum'dan Bakü'ya kongre iı;in gönderilen 
Binbaşı Arif Bcy'de, dönüşte bir rapor vermiştir. Binbaşı Arif Bey bu raporunda~ 
"Kongre esas itibarıyla propaganda mahiyetine haizdir. Bu kongrede bı1tii.n Jatk 
ffi(:mleketlerinde ş.üri hük.ümeti tesis w:: arazisinin ı.ürra'a tevzii müttefikan kabul 
edilıniştir" demekte ve Sovyet Rusya'nın iç durumu ve komünizm hakkında bilgiler 
vermektedir. Aynca nahva1-i hazıra ve siyasetim~ dolayısıyla memleketin içtimii in
kıI.5.ba taluımıniilü yoktur" diyen Arif Bey, raporunda şu hususu da vurgulamışnr: 

"Komünizm proğramında her ne kadar. her memleket itiyadat-ı milliyeleri.ne 
göre Sovyc:t HUkümetini kabulde muhtar bırakmışlar ise de. t.atbik:atı bir abidit. 

'°' ATAS!l,Al/4282, KI.S8B,D.l18/lô, U6. 
:m /ştjJ;;tıdJ, 10 Teşriıı-i ~,~11336/EJtim 1920. 
'2-09 • ..,..,...,. • • """" ...,, ,.nn ,.., ,,n ,,.,. .. "" 
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Ezcümle Türkistan, Dağıstan vc:sair mahallerin muhtariyetleri kabul 11e tasdik edil
diği halde komiserlikleri doğrudan doğruya Moskova'ya rabtedilmiş ve 
Moskova'nın tayin ettiği memurin-i mahsusa ile idare edilmektedirler. Ahiren mUs
t.ıkil tarunmıı olan Azerbaycan Cumhuriycıi de aynı tıgrirata tabidir." 

Yukarıda verilen bu.tun bu bilgilerden şu sonuçlar çıkmaktadu: 

1-Turk Milli Harekeıi'ne, emperyalist devletlere luırşı verdiği mücadelede, ko
münizm idaresini kabul etmesi şarnna bağlı olmaksızın yardım edilmesi Bakü 
Kongrcsi'nde kararlaşnrılmı.şnr. Bununla beraber komünizm propagandasına de
vam edilecek ve Türkiye sonunda komünizm idaresini kabul eunek mecburiy~ 
cinde kalacaktır. 

2- Bu kongre Sovyet Rusya Hükümeti'nin, Doğu milletlerini etkilemek ve 
İngiltere'yc kaqı anlan ayaltlandınn:ak için dilıenlediği, tamamen propagandaya 
yönelik bir kongredir. 

ll- Bolşevikler, sanıldığı kadar kuvvetli değildir, Tiırklyc'yc oilah bakımından 
gerçek manada yardım etmesi miimkün değildir. Ancak para yardımı yapabilir. 

4-- Anadolu'dakl Milli Hareket kendisini olduğımdan daha kuvvetli göstermeli
dir. 

5- Arnk Mustafa Suphi ve Fuat Sabit gibi maceracılar~a haherLeşilmekten ve 
bunfann Bolşc:viklerlc Türkiye a:r;ışındak.i. vasıta.cılığından kurt\llup. BakU ve 
Moskova'da TBMM Hükiimetl'nin resmi temsilcilerinin bulundurulması lazımdır. 

f>. Sovyct Rusya ile ancak siyui alanda. ittifak yapdmahdır. Bunun dışına çıkıl

ınamalıdır. Çünkü komünizm rejimi Tıirk.iye'ye uygun bir rejim değildir. Ve 
Tıirk.iye'ye komünizm şeklini tatbik emıe:k tam bir felaket olur. 

7- Sovyet Rusya Hükümeti'nin niyeti, yalnız Sovyet Hıiküınet tarzının kabul 

edilmesini ,ağlamak değil, bu saycde doğu milletlerini Moskova'ya bağlamak ve ta

hakküm alana almak istiyor. Eğer fırsat bulursa, bunu sağlamak için Kızıl Ordu')'U 

Tiırklye'ye ,akmaktan çekinmeyecektir, Tiırkisıan ve Azcrbaycan'dakl uygulamaları 
ile bunu göstermiştir. 

8- Ermeni Mcseled.'nde Sovyet Rusya'nın Türkiye lehine biı- harekette bulun

ması mümk\ln göriınmüyor. Bu meseleyi TBMM Hükiuneti kendi imkinlan ile 
balleımelidir. 

İ1tc Bakü Kongresi. sonras1 dde edilen bütün bu bilgiler TBMM Hükümeti'nin. 

Sovyet Rusya'ya. Komünizm rejimine ve Türkiyc'deki Komüni.sı; faaliyedere ve 

İttihatçılara kaqı uygulayacağı oiya.,i yaklaşımda önemli rol oynamıştır. Bu nedenle 
Bakü'daki Doğu Halklarının Birinci Kongresi, Türkiye için bir dönıim noktasını 
teşkil etmektedir. 
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D- DOGU HALKLARININ BİRİNCİ KONGRESİ VE TEPKİLER 

Rus Sovyet liderlerinin, Doğu Halklarının temsilcilerinin kongresini terüp 
edip, onları emperyaU.st ban devletlerine karşı mücadeleye çağırması ve bu müca
delede onlann yarımda olduğunu ilan etmesi, çok. saf ve iyi niyetlerle yapılmış bir 
girişim olsa idi, Doğu Halkları üzerinde hfıyük tesirler bırakabilirdi. Ancak söyle
nenlerle, yapılanlar aramndiılti t.etatlaı- o kadar çoktur ki. kongrenin beklenen etki
sini gö:;termesi mümkün olamamıştır. 

8ir taraftan Doğu Ha11tlanru başta İngiltere olm2k üzere, kapitalist ve emper· 
yalist devletlere karşı mücadeleye teşvik, sevk ve hatta onlara karşı cih3d ilan eden 
Sovyet liderler. diğer taraftan İngiltere ile ticaret antlaşması yapmaya (alı:Styorlardı. 

1918 yılından beri başta Enver Paşa olmak üzere Osmanlı Hükümeti'ne karşı, 
Mustafa Suphi ve eldbine yıkı.o propagandlll31" yapman ve onları empel'}JU-ist ola
rak lanse eden Sovyet liderler, şimdi Enver Paşa'yı y.ınlanna alarak Bakü'}'a getiri
yorlar ve samimi olmasalar bile, Enver P~'ya önem vcn:lilderini Doğu ın.illetlerine 
göstererek. onun nüfuzundan yararlanmayı amaçlıyorlardı. Bu davranış elbette. 
onlara inanan Mustafa Suphi gibi komünistlerde Sovyet liderlerine ka:rş.ı bir güven
,i,lil<. yaratmış olabileceği gibi, kongredeki diğer milletlerden baıı delegelerinde 
dikkatini çekmişti. 

Kongre, Doğu Halklannm kongresi olduğu halde~ Doğu halklarma mensup 
hiçbir delegenin, bu kongrenin kararlaştınlması, hazırlık.lan. kongrenin gündemi, 
,calışmalan ve kararlarına etkisi ve gerçek katılımı olmamu;nr. Herşey Komünist 
Rtı.s liderler tarafından ta.satlanmuı; ve sahneye konmuştur. Doğu halklanmn tem~ 
sikileri ise bunları sadece seyretmekle yetinmişlerdir. Özellikle kongreye t.arafsu 

olarak katılanların, yani komünist olmayanların hiçbir btkısı olmanuşur. Doğu 

Halklarının Birinci Kongresi, Doğu mılklmnın kendi sonmlanw onaya ara.rak tar
u1tıklan bir kongre değil, Komiınist Rus liderlerin kendi düşüncelerini, kendi çı
karları doğrulru.,unda onlara empoze etmek için propaganda rapııklan bir kongre 
olmuşo.ır. 

Bu propagandadan etkilenecek devletlerin başında İngiltere gelmektedir. 
Çünkü Sovyct liderler, İngiltere'nin Doğu'daki bikiıniyetini yıkmak için, doğulu 
milletleri İngiliz emperyalizmine karşt is.yana çağın-yordu. Bu nedenle İngilizlerin 
Rak.U'daki kongreye doğu milletlerinin delegelerinin girmesini engeJiemek için 
tedbirler aldığı aıılaşılmakıadır. İngilizlerin Türkiye ve İran'dan Bakıl'ya gidecek 
delegelere mani olmak için geniş önlemler aldığı çeşitli kaynakl:ırda vurgulanmak
radır.:m 

21-o Azerb.Cum.$.PİHA. F.544, Op.2, D,14, L.65-66: Kommu.nW {Bakü), 10 Ey)ül 1920; Dertli, 2? 
KiniıJH ewel 1336/27 Aralıt:. l 920. 
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Ancak Doğu Halkları Birinci Kongresi'ne karşı en büyük tepkiler, Sovyet teh
didini çok yakından hiMeden Taşnak Ermenistan'ı ve Menşevik Gürciswı'dan gel
miştir. Ermenistan ve Gürcistan Basım'nda kongre hakkında çok ağır eleştiriler 
çıkmışt:u'. 

Tiflis'te Ermenice olarak çıkan "Nor Aşhatavor Gazetesi", Komünist 
Entem.asyonali'nin imfryatifiyle Bakiı'd.a yapılan bu kongreye kaulan 1800 delege
nin. gerçekten Doğu Halk gruplarım temsil ettiklerinin şüpheli olduğundan bah
sederek, "Eğer gerçekte o, Doğu Halklarının emekçi :kitlelerini temsil etse idi, eğer 
o. Sovyet diplomasisinin elinde bir araç olmayıp. doğunun despot kuwetlerine 
karşı w.üc;addc etse idi, biz bu kongreyi coşkunlukla selamlardık" diye yazmakta ve 
Bak.fi Kongresi'ni şöyle nitelendirmektedir: 

"Maalesef Bak.O. Kongresi, yalnız kötü bir politik spekülasyon değil, aynı za
mada aşağılık bir komedidir."211 

Taşnak "Araç" gazetesi ise. "Sovyetlerin bir yandan Doğu Halklarına~ kendi iç
lerindeki milliyeıçi partilerin sözlerini dinlememeleıini. yalnız Komünist partilerin 
sözlerine güvenmelerini isterken. diğer tarafran Mustafa Kemal çetesine ve diğer 
şovenist teşkilatlara el uzaunaktadır. Bolşevikler kendi maksatlarına ulaşmak için 
bu durumu bir araç olarak kullanmakcadırlal"" diye yazmakca ve şöyle devam et
mektedir: 

"Biz inanıyoruz ve bir kez daha tekrarlıyoruz ki, Şark Enternasyonali siyasi ko
mediden başka bir şey değildir. Bunun sebepleri şunlardır: 

"1- Doğu halklarında proletarya düşüncesi gelişmemiştir ve onların arasında 
Enternasyonal için teşkil3.tlanrna yoktur. 

"2- Türkiye'nin Türk halkl ve özellik.le Anadolu, düny.ı. ideallerini (Bo!ıevizmi) 
hayata geçirmek için değil, kendi milliyetçi ın.aksatlan için Bolşevizmden fayda
lanmak istiyor. 

"3· Mustafa Kemal, Kiiçük Han ve Sultanlann temsilcilerinin kanlımıyla 
Enternasyonal teşkil ermek olmaz.'-212 

BakU Kongresi'ni, Azerbaycan'ın Türkiye ile ilişki kurmak ve Ennenistan'ı or
tadan kaldırmak için ortaya aulmış ustalıklı bir girişim olarak niteleyen Araç gaze
tesi, "Bu kongrenin insanlığın önüne yeni savaş ve mücadeleler kapısı açtığım" be
lirterek, şu çağrıda bulunuyol"du: 

"Bu kongre bizi barışa değil, yeni mücadelelere götürüyor. Bu bize bağımsızlık 
değil, kölecilik. hakimiyeti getiriyor.! Eylül Kongre:si'nde Ermeni P:roleıanyau 

2H Noı,.Aşhacn·or (Tifüs). 5 Eylül 1920. 
2ı2 Anıç(Erh-an), 1 Eylül 1920; Gnrziya (Tifüs), 9 Eylül ı~. 
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adından konUfan maceracılara, bu hakkı kim verdi. Kimse birşey bilrniyor. Bu 
gaspçdann, Ermeni işçi ve köylü temsilcileri olacak adlanmasına kim müsaade etti. 
Ermeni proleıanyau onun adım suistimal edenleri cezalandıracaktıı-. Hesap günü 
yakındır. 

"Yeter, bu kongreye son verin! Yeter, Enneni halkının haklarım çiğnemeyi bı
rakın! Yerer. Ermeni demokratların ötke$ini kesin!"lllJ 

Menşevik GUı-cişc;ın Hükümeti ve basınının da Doğu Halklarının Birinci 
Kongresi'ni olumlu karşılamadığı anlaşılmak.tadır. Giircisuın Hüküm.eti, kongreye 
Gürcist.ııı :;ıdımı. kaularak memleketlerine dönen kişileri tutuklama yoluna gider

ken,:ıu Gürcistan'daki çe-,irli gazetelerde kongre aleyhinde yazılar çıkmışur. 

11 Eylül 1920 tarihli. "Slova" Gazetesi'nde,'15 çıkan bir yazıda, Radek'in kong
rede yapuğı komışma tenkid edilmekte ve ''Avrupa KCıltüıü, Mo.skova Komiserinin 

ve Kızıl Kumandanın ko.ttürü ile değiştirildiği zaman, Doğu Halklanrun mutlu ve 

bağımsız olacağı şüphelidir" denilmektedir. 

Avrupa prolctaıyatmın inlcıI3p hazırlığı yaptığı hakkında R.adek'in veı-dEği te

minaon güvenilmez bir abartma olduğunu belirten gazete ştuılan kaydediyordu: 

"İngiltere, Fransa. Amerika ve hatta İtalyalı işçilerin hiçbirinde toplum ve dev
let düzeni olarak vücuda gelen Rus Bolşevik örneğine meyil görülınemekk:dir. 
Onlar, yöneticilerine daha ılıınh bir şekilde yönelmeye başlamışlardır. 

"Fransa ve İngiltere Hükümetlerl yalnız söz ve vaadleı-le değil. aynı zamanda 

Doğu Halklannın Milli kültürünün gelişmesine uygun olacak reform hazırlıklarını 
artık. yapmaktıdır ." 

Ertoba Gazetesi 2 Eylül 1920 tarihli nüshasında,"' kongreye alaylı bir şekilde 
yanaşmakta ve şöyle yazmaktadır: 

"Komünistler, Doğu Halklarını Avrupa Emperyalizminin pençe.sinden kurtar~ 
maya ga)'Tet ediyorlar. Bu çok güzel bir amaç.br. Fakat a.51.ında KomWlist Rusya, Rus 

basınında defalarca yazıldığı gibi, Doğuyu kurtarmakla değil. Batıyı mahvetmekle 
ilgileniyor." 

Mitiliani Sahartvelo Gazetesi de, Doğu Hall<la:nnın kongresine büyük önem ve
remeyeceklerini belirterek, Doğu Halklarının [emsilcilerinin toplandığı bu kong~ 

21 ' Atiiıç, l Eyrul 1920. 
?U Kaııı.mwıist (ktta.ban). 3 Ekim 1920. 
21!'. Sl01:a (T.ıflis). 1 Eylül 1920. 
11, Enoba ('Iifw.).2 Eylül 1920. 
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reyi gôsterlş birliği olarak niteleyerek, niçin bu kongreye önem veremeyeceklerini 
fOyle açıldıyor:ıın 

"Çünkü bu kongrede, gerçekte Mustafa Kemal ve onun milliyeıçi siyaseti dur
maktadır, Gerçekte Doğu ülkelerindeki aile ve gruplar arasındaki iç mücadeleler 
durmaktadır. Ve gerçekte Kızıl Ordunun yeniden gelmesini sağlamak için Doğu 
Halklan arasında birlik meydana geıirilmesi durmal<ıadır." 

Tifli,"ıe Türkçe olarak çıkan Yeni Dünya Gazetesi de, kongre hallmdaki kuş
kulannı ıöyle dile getiriyordu:218 

"Her bir tarikle Avrupa emperyalistleri ile Bolıevilcler itilaf etmeye cehd ediyor
lar. Bunun için Bolşevikler, şark milletlerinden i:stifade etmek niyeti ile bunları ileri 
sıirüp kurban etmek istiyorlar. 

"Avrupa seımeycda:riar hükümetine müracaatcn Bolşevikler siz bizim huk.üıneti 
tasdik eunek istemiyorken, buna mukabil şarkta sizin aleyhinize kıyam berpa ede
riz. Müstemlekesiz o zaman siz ne yapacaksınız. 

"Emelin birisi budur. Fakat diğeri de mevcuttur. Bolşeviklerin güzel sözlerine 
inanarak. Azerbaycan onlan davet etti. Bolşeviklerin İran'a dahil olmasına İran 
İnkılapçı lan kömek ettileT. Nerlcefil ne oldu( 

"Bo~kleıin koiunları (ordulan) bu şark memleketlerine gelir gelmez onları, 
garp emperyalistlerinin müstemlekele.rini işgal ettiği gibi tahakküm ettiler. 

"Zaten Bolşeviklerin emelleri aynıdır. Şark alemi onların elinde bir alundır ve 
Moskofların menfaatine çalışabilen bir anasırdır." 

Kongreye karşı İran'ın turumu da d~rn.anca olmuş.rur. Kongre sonrasında 
İran, Bolşeviklere karşı cephe almaya başlarken, İran adına kongı-eye kanlan Dada 
Laıfaki-zade ve Latif Zeynel Abdul-zade isimli delegeler Baku' dan İran"a dönerler
ken, sınırda İran Jandarma,ı tırafindan nıtuklanarak, idam edilmişlerdir. oı• 

217 MiriliaaiSalJartre.lo (Tıflia.), 2 Eylül 1920. 
218 ıt-ai Dılnfii (T'ıflis). 3 Eylül 1920. 
ımı hveşdya.12 Elıim. 1920. 
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TÜRKİYE KO~ST TEŞKİLATLARININ BİRİNCİ KONGRESİ 
(Bak'ii 10-15 Eylül 1920) 

1920 Eylül ayında, Bakô'da, önceki bölümde üzerinde deıaylı olarak durulan 

Doğu Halldannın Birinci Kongı-csi'ndcn hemen son:ra ikind bir kongre daha ya

pıhnıııır. Bu kongre, 10-15 Eylül 1920'de, yapılan Türkiye KomüııntTeşkiliılannın 

Birinci Kongresi'dir. 

Birçok kişi, bu iki kongreyi birbirine kaıwı.rdığı gibi, bu kongrelerin ıoplanma 
tarihi ve yerinin ne zaman ve ne şekilde tespit edildiğinin bilinmemesi de bir ı:;ok 
araştıımaayı yanlış değerlendinnelere yönelunektedir. Örneğin, Kazım Karabekir 
P.aşa, "İstiUfil Harbimiz" adJı eserinde, Türkiye Komünist Teşkilatı tarafından 
Erzwum'a gönderilen Saliı'fz'eki'.nin kendisiyle görüımesinde, 1 Eylül'de, Bak(i'da, 
','Bir Koınünisı İçtimiı" yapacakl~nı ve bu kongreye aza olmak üzere Anadolu'dan 
8-10 murahhas gönderilmesi isteğinde bulunduğunu yazar. 1 

Kazım Karabeltir'in verdiği bu bilgiyi, kongrelerin y.ıpılış tarihlerine bakarak 
değerlendiren yazarlar, ya Kizım Karabekir'in bu iki kongreyi karıştırdığını' veya 
Türkiye Komünist Teşkili.dan Kongresi'nin tarihini yanlııhUa 10 Eylül yerine, l 
Eylül olarak yazdığı, hO.kıniine varmaktadırlar. Halbuki Kazım Karabekir'in verdiği 
bilgi tanıemen doğnıdur ve kesinlikle kongreleri kan.şnnnamaktadır. Çünkü ger
çekten Salih Zeki tarafından delege gönderilmesi istenilen kongre, l Eylül'de, ya
pdması kararlaştırılmış olan Türkiye Konıünist Teşkil.idannın Birinci Kongresi'dir, 

Bu gibi hataların öniıne geçilebilmesi için meselenin gerekli belgelerin ışı
ğında çözüme kavuş.turulması gerekmektedir. Bunun için ilk Once Türkiye 
Komünist Tetkilitlan'run Birinci Kongresi'nin tarihi ~ yerinin ne zaman, nasıl 
ıesbiı edildiği meselesi üzerinde durulacaknr. 

A- KONGRENİN YAPILMASI NE ZAMAN VE NASIL KARARLAŞTIRJLDI? 

Rusya'da Türkiye Komünist Teşkilit1'n1n oluşnıa:nna ilk adımın atıldığı 
Tem.muz 1918 tarihindelc.i "Türkiye Sosyalistleri Konferans1"nda, ilk defa 

1 KARABEK.İR, JsdJ:JjJHarbimiz,&794:ATASE,A.l/4282.Kl.586. D.115/35, F.24-1. 
2 Bu yanılgıya düşenlerden birui olan Hikmet B.ıyur, Kazım K.arabclir'ffl kongreleri kanştırdığını 

şu ;ek.ilde yazmaktadır. ~ı Eylü.l'dc, Bakü'da, Şa:rk Mifü:deri ve 10 Eylül'de TKF Kongresi topbınacakn. 
K.Kaıabelir bu ili toplanuyı lanştımıakudır." {BAYUR. "Milli M;üı;:adelcye EL Koymaya Cab.ş.a.n Baıı 
DışaTda.Al:.ımlar". s.617.) 
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"Rusya'daki teşkilat vekillerinden ve Türkiye'den gelecek vekillerin katılımıyla bir 
kongre yapılması kararlaştırılmıştı.!I Ancak o tarihlerde değil Tiirkiyc::'de, 

Rusya'daki ıeşkiliı dahi yeterince gelişmemiı, daha yeni kwullli aşamasında idi. Bu 
nedenle. bu tarihlerde böyle geniş. manada bir kongrenin toplanması imkinmdı. 

Rus. Komünist Partisi ve Sovyet Hük.üm.eti'nin büyük desteği ve emirleri doğ
rultusunda yiırutulen çalışmalar neticesinde, önceli konularda üzerinde durul
duğu gibi, Türkiye Komünist Tcıkilao gelişerek, etkili bir teşkilat olarak belirmeye 
başladı. Bilhassa mü.sa.it Bakü ortamında büyük gelişmeler gösterdi. Gelişmelere 
rağmen Mustafa Suphi, iki yıllık çaJışmalaıı esnasında parti adıyla bir teşkil:it kur
mamıı,u. Onun gayesi, Rusya'daki TO.rkiye Komünist Teşkilau ile İstanbul ve 
An:adolu'daki çeşitli komünist parti ve gruplarını bir araya getirerek, yegane 
'TUı-kiye Jlomiınist Partisi"ni oluşt~tı. :Sunu sağlayabilnıek için de, İstanbul ve 
Aııadolu'dan komüniııı parti ve grupların delegelerinin de kanlacağı, bir kongre 
düzenlemek. gereğini düşündü. 

Bakü'ya geliıtc:n kısa bir süre sonra toplanan TU.rkiyı:: Komünht Teşkiliu 
Merkezi Bürosu, yukandaki düı;ünceleri gerçekleştirmek doğrultusunda önemli 
kararlar aldı. Bu toplanuda kongre yapılına.sı karar~bnlarak, kongrenin yeri ve 
tarihi belirlendi, Alınan kararlar 25 Haziran 1920 tarihinde, bir yazı"' ile 
Azerbaycan Komıinist Partisi Merkezi Komitesi'ne bildirilerek. "Türkiye Komünist 
Teşkilatlarının Birinci Kongresi'nin. 1 Ey10.I 1920'de, Bakü'da yapılmasının 
diiıünüldiiğü" belirtildikten sonra, bu konuda. yardım yapılması istenmiş ve ayrıca 
TKT Kongresi için gündem ve rapor hazırlanmakta olduğu kaydedilmiştir. 

Yine aym tarihte Rus Komünist Parti&i Merkezi Komitesi'ne TKT Merkezi 
Bürosu Başkanı imzasıyla gönderilen yazıda,'1 Türkiye Komünist Tcşkil3.tlarınm 
Kongresi'ııin I Eylül 1920'de, Baku'da, yapılacağı belirtilerek, bunun için hazırlık 
çalışmalarına başlandığı, rapor edilmiştir. 

TKT Merkezi Biirosu'nun toplanbsında alınan bu karar 22 Tenınıuz 1920'de 
de Yeni Dünya Gazctesi'nde "Eylül iptidasında Bakô.'da Türkiye İştir.ikiyiın 
{Komünist) Teşkilatlarının kongresi inikid edecektir" 15ek1inde duyurulmu15rur.6 

Gönildüğü üzere Haziran 1920'de, Türkiye Komünist Teşkilatlarının Birinci 
Kongresi'nin 1 Eylül l920'de, Bakü'da. yapılmas.1 k.ararlaş,tınlmıştır. Ancak bu 
kongre karatlaşunlan bu tarihte yapılamayacak.ur. Çünkü daha önce 15 Ağustos 
1920 tarihinde. Bakü'da toplanacağı açıklanan "Doğu Halklarının Birinci 
Kongresi''• hazırlıkların zamanında tamamlanamaması sebebiyle bu tarihte 

3 YeJU Dıi.ny.a: (Motkova). 3 Ağın.tos 1918; TKF'nın Birinci Kongresi, s.20. 
-l Az~rb.Cum.SPJHA, F.1, Op.l, D.98, L.S. 
!o Ai'erb.C&ıııı.$PİHA, F.l. Op.l, D.98, L.7. 
fı Yem'Dılar,ıı: (Bakül, 22Temmw: 1920. 
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toplanamamı.ş ve Kongrenin l Eylül 1920 tarihinde toplaınaşı k.ararlaşunlmış.ur.7 

Doğu Halkları Kongre.si'nin 1 Eylül tarihine sarkmasından dolayı Türkiye 
Komimi:ıt Teşkilitlanmn Birinci Kongresi. de bu kongreden sonraya bıralolmışnr. 
Zira iki kongrenin aynı tarihte yapılmasına imkan yoktu. Bu durum Türkiye 
Komünist Teşki13.u'nın da işine geliyordu. Şöyle ki kongreleri., Doğu Halkları 
Kongresi'nden hemen sonra toplandığında, Doğu Halkları Kongresi için 
Türltiye'den gelen delegelerin hiç değilse bir kısmının Türkiye Komünist 
Teşkilatlan Birinci Kongresi'ne kaolmatan da sağlanabilirdi. 

Sonuç olarak yukandaki sebeplerden dolayı, 1 Ey]Ul'de, toplanın.ası gereken 
Türkiye Komünist Tcşkilildan Birinci Kongresi'nin 10 Eylül 1920 Cuma günü saat 
dörtte açılması kararlaştınlmış.ıı. ve nihayet bir saat gecikme i]e Bakiı.'daki Kızıl 
Ordu Klübü'nde kongre açılmışnr.9 

ıı.- KONGRENİN ADI HAKKINDA 

Kongrenin adı konusunda bazı karışıklıklar olduğu görülmektedir. Kongrenin 
tutanağı niteliğinde olan vır.: 1920 yılında Bakı'.i'da basılan "Türkiye Komünist 
Fırkası Birinci Kongresi" adlı eserin adından hareket eden yazarlar, bu kongreyi 
"Türkiye Komünist Fırk-a5.t'nın Birinci Kongresi" olarak isimlendirmektedirler. 
Ancak bu kongrenin asıl adı "Türk.iye Komünist Teşl<lrladarının Birinci Kongresi" 
olmalıdır. Gerek bu eserin birinci sahifesinde10 ve gerekse kongre davetiyelerinde11 

bu dw,ım açıkça ifade edilmqtir. 

Neden Tiirltlye Komiınist Flfkası'mn Birinci Kongresi olmamalıdı.r? Çünkü bu 
kongrenin toplanma gayelerinden biri de, Türkiye Komünist Fırkası'nı kurmak idi. 
Henüz ortada olmayan bir partinin kongresinin olm.as.ı da mannken imkinsızdır. 
Zaten Türkiye Komiınist Fırkası resmen bu kongre ile meydana getirilmiş, proğ
ramı ve nizamnamesi bu kongre tarafından yapılm.ışur. Nitekim "Türkiye 
Komünist Fırkası Teşkil3t Nizamn:imcsi" 12 ve "Türkiye Komüniu Fırkası 

7 Azerb.Cuaı.SPİHA. F.544, Op.2, D.6, L..126. 
8 Azerb.Cum.SPIHA. F.I, Op.1, D.98. L.29. 
9 TKF"nın Biriııci Kongresi, s.1. Kongre için baı.ıbı.n dııl'l:ıiyelerde "Kongre Merkezi İşçi KIO.bıi 

Binasında açJhyor"' diye yazılmakt.adır. (Azerb.Oım.SPİHA F,l. Op.1. D.98. L.29.) 
ıo TKF'rJW. Birinci Kongresi. s.3. 
11 Azeıhaycm K.omÜIM5,t Pwtisi bı.krkezi Bfu'o,su'na gönderilen l:.oııgr,eye d,a,vet yazısı. 'AŞağıdadm 

"AKPMerkctiBUl"O&u'na 9E}'lül 1921 
No.1.389. 

"10 Eylül Cuma günii. giindüı saat 4'te, Merkezi İıçi K.Jübü'nün binasında T'Urt.iye Komünist 
TeıkiHıtlantun Birinci Kongresi. a,ılıyor. Kongrenin aı;ılışma Sttin temsilcilerin iştirak ebnesini rica rdi
yoruz. 

(Az.erb.Cıım.SPİHA.F.I. Op.I. D.98, L.29). 
12 TürJ;i~ Komwıisr Fırhsı T~ı Niza1WJal?lc$i, Baku, 1920, s.l. 

Başkan Mustafa. Suphi 
Sekreter Liıtfi" 
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Proğramı"n adlı kitapçıkların birinci sahifesinde "1920 senesi 10-16 Eylül'ünde, 
Bakll.'da. içtlmi eden Türkiye Komüni.st Teşkilatları Birinci Kongresi'nde kabul 
edilıniştir" yazısı mevcutnır. 

Bütün bu belgeler ışığında, bu kongre için, "Türkiye Komünist Fırk.ası'nm 
Birinci Kongresi" değil, Türkiye Komünist Teşk.il:itlarının Birinci Kongresi" tabiri~ 
nin kullanılrnasının daha uygun olacağı açıkur. 

C- KONGRENİN TÜRKİYE'DE TOPLANMASI MESELESİ 

Birçok araşnrrnacı 1XT Birinci Kongrcsi'nin önce Türkiye sınırları içerisinde 
yapılmasının düşünüldüğü, ancak Ankara Hükümeti'nin izin vermemesinden 
dolayı Bak.ü'da t~plandığını savunmaktadırlar. 

TKP Birin.ci Sekreteri Yakub Demir. "Kongrenin Türk.iye'de yapılrİıasına 
Ankara Hükümeti izin vermemişti. Tüd;. Komünistlerinin Bak0.'da toplanmalarının 
ve ilk kongrelerini burada yapmalarının sebebi budur."14 diye yazarken. konuyla il
gilenen Sovyel araştırıcıları da aynı konu üzerinde durmaktadırlar. Mesela, 
Komiyenko, nTKT temsilcisinin (Süleyman Saıni'yi kastediyor olmalı) kongrenin 
TIIMM'nin konu-olündc Türkiye'de yapılmasııu TBMM Başkanına teklif ettiğini, 
fakat olumlu cevap alam.adığını"lfı belirtmektedir. Şamsutdinov da "Türkiye haki
miyetinin komünist harekete düşmanlığı yüzünden Türkiye ,mırlan dışıııda, 
Bakıi'da kongre yapılması kararlaştınldı."16 demektedir. 

E.K Sarkisy.m ise,, bu konu hakkında ıunlan yazmakıadır: 17 

'Türkiye ve Tfukiye dııında meydana gelmi.ı komüni.st gruplar, 1920 sonbaha
nnda Ti'ırkiye'de kongre çağırmaya karar verdiler. Ama Ankara Hükı1.meti büyük 
baskıcı tedbirlerle: kongre çağrısını engelledi. Bundan dolayı kongre Türkiye'nin 
sınırları dışında Bakıi'da, Eylül 1920'de açıldı." 

Bütün bu yazılanlara rağmen. TKT Birinci Kongresi'nin önce Türkiye'de ya
pılmasının kararlaşunldığı fikrine katılmak. oldukça güçtür. Süleyman Sami'nin 
Mustafa Kemal Paşa'ya böyle bir teklif getirdiğine dair bir belge bulunmadığı gibi, 
gerek Süleyman Sami ve gerekse Salih Zeki'nin Balc:U'da yapılacak kongre için 
Türkiye'den delege gônderilmesi yönünde faaliyette bulundukları açıknr.ıs 

13 Turtiye Komünist Fırka.<ıı Proğr.uru, BakU, 1920, .s.. l. 
14 "TK.P Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Yakub Demir (Zeki Başumar) Yolda:~n tonuşması'", 

Yeni Çağ, (Prag), Sayı:9, (Eylül 1965), s.76-8; TEVETO(;LU, Tiıı-.ltiyı!'de Sot.pill1Jt ve KomUinst 
Faaliyedeı-, :ıı.201. 

ış KOJtNİ\'ENKO, "Zarojdeniye Kommunistiçes-kav.ı ~niya v TW"t:$Ü (1918-1920). s.32. 
ili .ŞAMSUTDİNOV, N.aWoııalno-Osıı:obodi.tdmıpı Borba v Turı.sii, s..188. 
17 E.K. SAR.SrjsYAN, Velikay.ı: OJ::tıyabm.kaya SotsiaJisriçeskaya Rc:-valllbip i Natsion.alno

<lwobodite-bıa~ Bwba v Turtsü, Eriwn, 1958, s.66. 
ıs KARABEKlR. İsrikW Jw-ôimiz, :ıı.794, 
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Aynca TKT Birinci K.ongresi'nin daha Haziran 1920 tarihinde, Bak.ü'da, top
lanmasına karar verildiği düşünülürse, böyle bir şeyin olmasının mümkün olma
dığı kendiliğinden ortaya çıkar. Nitekim Mustafa Suphi, kongrenin Bak.U'da top
lanmasmL kararlaştırdıkları ı.aman, Türkiye'de kongre yapmanın madden ve ma• 
nen çok ı:or olduğunu biliyordu. Bu nedenle Türk.iye sınırları içinde kongre dü& 
zenlemekt-ense, Bakll'da yapılacak kongreye, Anado)u'dan temsilciler getirilmesi 
doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmiştir. 19 Salih Zeki, Süleyman Sami ve 
Amıdolu'ya kongre tarihinin tesbitinden sonra gönderilen diğer lomiinist propa· 
gandacılara verilen 3.$ll görevlerden birisi de bu olmuş.wr. '\ine Mustafa Suphi, 
B.ıkô'da yapıl..ı.cak kongrenin sonuçlarının Türkiye'ye taşınması için RRP ve RSFSR 
Hükürned'nden yardım istemesi de2-0 bizim bu görüşümüze destek olmaktadu. 

Şunu da bdirımek gerekir ki, Anadolu Hükümeti'nin, kongrenin Türkiye'de 
yapılmasına engel olması gibi bir durumu doğrular bir belge olmamasına karşın, 
Bak.O.'da yapılacak kongreye Türkiye'deki komünist gruplardan temsilcilerin kau1-
masınt önlemek için tedbirler aldığ:ına dair bilgiler bulunmaktadır.21 

O-KONGRE HAZrRLIKLARI 

Haziran ayında TKT Birinci Kongresi'nin r.arihinin 1 Eylül 1920 olarak belir
le:nme:sinden hemen sonra TKT Merkezi Bürosu ve Ba.k.ü ıeşkil3:tı, kongre hazuhk 
c;alışmalanna da başlam,ş ve ilk olarak beş kişiden oluşan bir komisyon oluştunıl
mw;tur. Bu komisyon kongreye sunulacak raporlan ve bildirileri hazırlayacak ve 
kongre için gerekıi diğer ihtiyaçlan tarnamlayacaktı.tt TKT Merkezi Bürosu tara

fından 25 Haziran 1920 tarihinde Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Büro:su'na 
gönderilen yazıda,13 kongre hazırlık çahşmalanna başlandığı ve kongre için gün
dem ve raporlar1"' hazırianmakta olduğu bildirili.yor ve Azerbaycan Sovyet 
Hükümeti ve Komünist Parti:si'nden yardım isteniyordu. 

19 Mustafa Su_phi, R.SFSR Hükümeıi'nin bu konııcla kendilerine yardım etmesini dahi i:;ıeyeccktiı-, 
(Azerb.Oım.SPİHA. F.l, Op.l. D.98. L.7.) 

20 Azerb.Cum.SPIHA, F.l, Op.l. D.98, L.7. 
21 Ar.erb. Cum. ElTA F.23, Op.1. D.204. L.23; KORNİYENKO. "Za.-ojdeııiye K.ommunistiçeskava 

Dıijeniya vTıntsü (1918-1920). s..32. 
22 leni Düııy.ı (Balıi).22Temmuı 1920. 
25 Azcrb.Cum.SPiHA. F.l. Op.l, D.98, L.8. 
24 Gerçekten. bir-süre soma lo~e götiişıllccek. gündem maddeleri bbaw.lal:. olar.ık belirlen-

miş ve .şu şekilde .3.Ç11ı:lanıııq: 
~l-1'iır~ lştir.iliyüo (Komılııist) Teşli.11-tlm Hey'et-i Merttziyefl'nin faali~ıi hall:ında 16.}'ih.1 
2- Vek,illeriQ ~!.ldi ıneınle~ıtleri hat.ıunda ~nau. 
3-AhV.U-i baıır.ı hakkında beyanat. 
4- Türitiye lwmünm Fuiwı'run Proğr:a.mı. hakhnda layiha. 
5- Müstemlelit Meseles ve Sadu:a Milli İnkıılap Hareketi hal:Jundil beyanat. 
6- llusya'dat.i İnkılip Jureletleri, iı:ı.Ju2apt:arı sonta tem .edilen iUri hübimetini.n geçirdiği muhıe• 

lif devreler ve halk:r hallunda bcyanaL 
7 • Faıaf Cemiyetleri 'Ve koopcnnyonlaT baklanda layiha. 
8- Türkiye htiri.k Teşkik\tlanmn Merkez..i Umwni İntihabı.• 
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Bilhassa mali finansman açısından TK.T, bu kongreyi gerçck.Jeşlirebilmek için 
AKP'nin yardımma ihtiyacı vardı. Teş.kiliun yardım isteği elbetteki AKP tarafından 
olumlu karşılanacaktı. Çünkü TKT'nın kurulması, yapnğı bütün faaliyetler RKP ve 
RSFSR yetkili organlannm emir ve istekleri doğrulcuswıda. gerçekleşmişti.2tı Doğu 
Halk.lan Kongresi gibi, TKT Birinci Kongresi de, gerçekte Rus Sovyet 
Hükllmeti'nin doğu siyaaecinin ve bilhassa Türkiye üzerindeki emellerini gerçek
le11tinnek iı;;in bir vasıta idi. Bu durum karşısında Azerbaycan Sovyet Hükümeti ve 
Komünist Parıisi'nin Türkiye Komünist Teı;kilii.n'na her hususta olduğu gibi, kong
re için de yardım euııemesi düşünülemezdi. TKT'nın kongre için yardım isteği 
AKP tarafından olumlu karşılanmış ve 22 Ağustos'ta toplanan AKP Teıkiliit Bürosu 
aşağıdaki kararlan almıınr:" 

"1-Tıirkiye Komünistleri Kongresi'nin çağrılması üzerine keı;ifnaıne 1.290.000 
ruble olarak tesbit edil5in. 

2- Erzak Nazırlığına, kongreye gelecek temsildler için erzak bırakılması teklifi 

ile müracaat edilsin. 

3- Doğu Halk.lan Kurultayı'nı çağırmak üzc:re Teşkilat Büroısu'nun Konser 
Komi.syonu'na Tiırkiye Komünistleri Kongresi'nin ihtiyaçlarına hizmet etmeleri 
teklif edilsin. 

4- Eylul ay, hesabına 150.000 ruble keşifhiime bırakılsın. 

!>- Hesaplann kontrol edilmesi için Türk Komünistleri Bürosu'na.AKP Merkezi 
Komitesi'nin temsilcisi gönderilsin. 

6- AKP Merkezi Komitesi Teşkilit Bürosu'nun kararı ile Türkiye Komünist 
Bürosu'nun, Kafkas Büı-osu'11un idaresine verildiği Kafkas Bürosu'na bildirilsin." 

GöıiddUğü üzere TKT Birinci K.ongn::si'nin bil.tün maddi ve diğer ihtiyaçlarını 
AKP k3111lamay, k=laşurmışur. Ancak kongre için gelenlerin beklenenden fazla 
olmasından olacak ki, Mustafa Suphi 26 Ağustos 1920 tarihinde, AKP Merkezi 
Bürosu 'na aşağıdaki yazJ}'l göndermişcir:27 

"AKP Merkezi Sürosu'na 26Ağustos 1920 

"Türkiye Komünistleri Kongresi'ne gelmiş temsilciler için maksimum erzak 
payının bırakılması (hakkında) ve bizim takdim ettiğimiz liste üzerine sonradan 

(Yeni Dünya (Bakü), 22Temm.uz 1920.) 
!!. Mustafa Suphi, RKP Merlezi Büı-ınu'mı verdiği r.:ı.poı-d.a bu durumu ıu :ş,elilcl,e ifade WWŞW': 
ıürkiye ile inblabi iliştiler ıııeselekrin<le RSFSR"in idari organlan Tiirk inkılap pcolctaryasının 

mrrkezi c:ırgam gibi TKT Merkezi Mrosu'oa tali!D3dar vererek onu yönlendirip koorclina ı:uiler_.' 
(Az.erb.Cum.SPIHA, F.t, Op.t, 0.98, L.7.) 

tG Aul'b.Gum.5PİllA, F. l, Op.l. D.20. L 12. 
n Jberb.Cum..SP'HA. F.t, Op.l, D."98, L2t. 
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gelmiş temsilciler için acilen erzak payı bırakılması hakkında muvafık emir verme-
nizi rica ederiz. 

Mustafa Suphi" 

AKPMK Polit Bürosu 28 Ağustos 1920 tarihinde )'lpUğı toplanuda, Türkiye 
meselelerini de de alarak, TK.T Kongresi hakkında aşağıdaki kararlan a1rnı:ştır::ıil 

"TKT'nın kongre çalışmalarına iş.tirak eunek kabul edilsin. Önceden tesirli 
Türkiye Komünist gruplarını müşavereye çağırmak, evvelceden kongrenin iş pli
mnı, kongrenin kararlarını, mahiyetini ve i:ı.tikaınetini belirlemek için çahş.malar 
yapılsın. Bu işle Stasova, Nerlma.rıov ve Karayev görevlendirilsin." 

Bu be]geden de anlaşılacağı üzere AKP yalnız maddi yardımla kalmayıp, kong
renin toplanmasından abnaçak kararlarına kadar her işte asıl sorumlu organ ol
muşrur. 

Kongre hazır\ıklannda en önemli mesele, Tütkiye'den temsilcilerin bu kong
reye kauhmmı sağlamak.o. Bu tarihlerde İstanbul'da ve Anado]u'da bazı komünist 

gruplar meydana gelmesine rağmen, bunlarla irtibat kurmak ve onlann Bakll'ya 
gelerek kongreye i~tirak etmelerini sağlamak oldukça güçtü. RKPMK'ne. Mustafa 
Suphi'nin yazdığı bir raporda şöyle deniliyordu:29 

"1 Eylül 1920'de, Baku'da. toplanma)" ~ağrılan TKT Koııgre,i'nin, daha kong
re kapanmadan Türkiye sınırlan içine taşınması tasar]anıyor. Bunun yapılabilmesi 
için kongreye, Türltiye'den temsilcilerin getirilebilmesi gerekmektedh·." 

Bu konuda bir taraftan RKP'nden ve RSFSR Hükümeti'nden yardım isteyen 
TKT, diğer taraftan bazı üyderini Anadolu ve İstanbul'a göndererek. Türkiye'den 
temsilcilerin Bakll'ya gelebilmelerini sağlamaya çalışacak.nr. Daha sonra üzerinde 
durulacağı gibi. Haziran ve Temmuz aylarında Anadolu'ya gönderilen Süleyman 
Sami ve Salih Zeki'nin30 önemli görevlerinden birinin de bu olduğu, onların 
Anadolu'da )'lpağı faaliyetlerden anlaşılmaktadır. 

E- KONGREYE KATILANIAR 

Haziran 1920'de, TKT Birinci Kongresi'nin 1 Eylfıl'de, Bakü'da, yapılması ka
rarlaşunldıkıan sonra, Türkiye ve Rusya'da bulunan komünist grup ve teşkil3.tlann 
kaçar delege ile kongrede temsil edilecekleri konusuna da açıklık getirilmişti. 
Buna göre, hcr tqk.il.it kongreye, üyelcrinin beher yinnibeş:lııe mukabil bir delege 

28 Azı:rb.Cuıu.SPİHA. F.1, Op.1, D.22. 1..6. 28.Ağwtoo 1920 ı:a.rihli.AKPMK Polit Bürosu toplantı
sına Narima.nov, Hüseyin.ov. Snısow, EIİa\'a, N~~i, l{aray~. Lemioadze, Mikoyan işı:iral:. etmiil-er
du. 

29 Azerb.Cwrı.SPiHA, F.l, Op.1, D.98, L.7. 
:50 Salih Zel:.i, Errurum ~ Trabzon'dan Bak\i'da;.i, bu kongreye delege getinrıek için çahljlllalar 

yapıw5U;r. (ATASE, A.6/.2865, KL.649, D. 2/56, F.32.) 
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gönderecekti, Eğer kongreye delege gönderecek teşkilinn üye sayısı yirmibeşten 
aşağı veya yirmiheşi aşıyorsa, küsürler içinde bir delege daha seçilecekti.31 

Yeni Dünya'nın aluncı sayı.sında~ kongrenin Eylül ayı başında yapılacağı duyu
rulduktan sonra. kongreye kaulacak delegeler için şu bilgiler de verilmişti:32 

"Kongreye iştirak edecek vekiller, memleketlerinin amele ve rençber sınıfları
nın şerait-i hayatiyesi ve fırka teşkiliu hakkında istatistika müstenid mufassal ma
liimat verecektir. Kongrede istikbalde müttehiden hareket etmek için icabeden si
yasi proğram kararlaşonlacakur. Kongreye iştirak edecek vekiller mahalli teşkil.iun 
faaliyet-i siyasiyesinc müteallik talimit ve vesaiti alarak memleketlerine dönecektir. 
Vakit ve zamanıyla bilcümle teşkilata davetiyeler- ve talimatlar gönderileceğinden 
birçok vekillerin iştirakiyle kongrenin inikad edeceği ümid olunm.ıktadtr. Türkiye 
İştiri.kiyfin (Komünist) Teşkilatı Bak.fi Komitesi'nin teşebbüs ve davetiyle toplana
cak olan bu kongre her halde Türkiye'de yakında vukiıa gelecek olan içtimai inlu
labın pek mühiın kuwerle:re :istinad etmekte olduğunu meydana çıkaracaktır.'' 

Bu kararların açıklandığı esnada, en önemli sorun Tür-kiyc'den delegelerin 
kongreye getirilmesinin sağlanması idi. Nitekim Mustafa Suphi, bunun zorluğunu 
kavradığından RKPMK ve RSFSR Hükümeti'nden bu konuda yardım istemiştir. 
Temmuz 1920'de, RKPMK'ne yazdığı bir raporda," Türkiye'den delegelerin getiri
lerek, kongreye katılmalanm sağlamayı en önemli problem olarak ortaya koy
muştu. Çünkü yine bu yazıda belirtüğine göre, toplanacak kongrenin sonuçlanm, 
kongreden hemen sonra Türkiye'ye taşımayı tasarlıyordu. Bunu başarabilmesi de 
ancak Türkiye'den yeteri derecede delegelerin kongreye kaulmalanyla mümkün 
olabilirdi. 

TKT, bu konuda yalnız RKP ve AKP'nden yardım istemekle kalmamış, bizzat 
kendi temsilcilerini Türkiye'ye göndererek girişimlerde bulunnıuşnır. 1920 yılında 
Anadolu'ya gönderilen Süleyman Sami, Salih Zeki ve Baha Ali'ye verilen görevler
den birisi de kongre için Türkiye'den delege getirilmesi için çahşmakn.g,ı 

Ağustos başında Erzurum'a gelen Salih Zeki, Kazım Karabekir Pa,a ile yapnğı 
görüşmede, "l Eyh11 1920'de, BakU'da, bir Türk Komünist toplantısı yapılacağını 
bildirmiş ve bu toplanu için Anadolu'dan 8-10 delege gönderi1mesi isteğinde bu
lunmuştur.S!i Salih Zeki, daha sonra En:urum'dan Trabzon'a gelmiş ve burada da 
kongreye delege götürebilmek için çalışmalar yapmış ve hatta bu yüzden Ankara'ya 
gidemeyerek, bir kısım kişileri kongre için Trabzon'dan götürmeyi başacmıştır.36 
Aynca şunu da belirtmek gerekir ki, Salih Zeki Errurum'da Kazını Karabekir'in uy· 

.!it Yeni Dtinyıı (Bak-O:). 22 'l'cınrm.u: 1920, 
32 Yem' Dünya (Bakü), 22 Temmuz 1920. 
~ Azerb.Cum.SPJHA, F.l, Op.l, D.98, L.7. 
3'1 Azerb.Gum.EYTA, F.28, Op.l, D.207, L.67. 
~ ATAS.E, A.l/42B2. KL.!»86, D.115/33, F.24-1; K.ARAM.K.1R. /sti:kbilHarbimiz. s.794. 
36 ATAS.E, A.6/.2865, KL.849, 0?2/56, F.32. 
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gun görmesi ile Albayrak Gazetesi Heyeô'yle ilişkiye girmiştir. Bunlardan bazılarını 
kongreye davet etmesi ındınkündür. Zira Albayrak Heyeti'nden Cevat 
(Dursunoğlu) Bey, Bakü'ya gittiğinde Doğu Halkları Kongresi'nden başka, TKT 
Birinci Kongr-esi'ne de katılmış ve hatta bir konuşma dahi yapnn-şur.'7 

Yı.ne 1920 Ağustos'unda, Ankara'ya giden S-ı.ileyman Sami de, Ankara ve 
Eskişehir'deki komünist gruplarla ilişkiler-e girmiş ve onları kongre için davet et
miştir.38 Özellikle Karadeniz Bölgesi'ne gizlice gönderilen birçok TKT elemanı, 
kongreye delege getirebilmek için faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bunlardan 
Abdurrahman Mesudi'nin kongre i~in Türkiye'den delege getirmeyi başardığı TKT 
Birinci Kongresi'ne Mustafa Suphi'nin sunduğu layihada belirtilmektedir.39 

Bu arada gerek Doğu Halkları Kongresi ve gerekse TKT Kongresi'ne 
Karadeniz. sahillerinden delege getirmekle görevlendirilen Baha Ali ve 20 ark.adaşı 
tarafından kongreye Türkiye'den 51 kişinin getirildiği, yine Mustafa Suphi tar;din
dan kaydedilmiştir." Türkiye'den kongreye 51 kişinin getirildiği Mustafa Suphi ta
rafından belirtilmesine karşın, Türkiye'den getirilen 51 ki~iden çoğunun Doğu 
Halklarının Birinci Kongresi için gelm~ olmaları gerekir. Bwılardan kaçının TKT 
Kongresi'ne de kanldığım tesbit ettnek oldukça zordur. Ancak bunlar içerisinde 
İstanbul'dan gelen Ethem Nejat, Hilmioğlu İsmail Hakkı, Ceınal, Erzurumlu Cevat 
ve başka bir arkadaşı" ve başta Trabzon olmak üzere Karadeniz sahillerindeki 
diğer civar yerlerden bir çok kişinin TKTnın Birinci Kongresi'ne de kauldıklan 
anl~ılmak.tadır. Esas itibarıyla kongreye kanlanlann çoğunu ise o sırada Bakii'da 
bulunan Türk harp esirleri oluştumıuşru.r. 

Türk.iye'de komünistlerin faaliyetlerini çok ya.kından izleyen Ankara 
Hükümeti'nin, Bak.U'da yapılacak kongrelere Türkiye'deki komünist gruplardan 
kimsenin git.memesi için tedbirler aldığı anlaşıhnaktadu. Bu tedbirler sayesinde 
Ankara ve Eskişehir'dek.i komünist gruplardan hiçbir komünistin Bakiı'ya gideme· 
diği, Türl<iye Halk İştirakiyfın Fırkası tarafından, Sovyet Rusya Hükümeıi temsilcisi 
Upmal vasıtasıyla Komintern İcra K.omitesi'ne gönderilen raporda belirtilmi~ti."'2 

Sovyet yazar R.P Korniyenko da bu konu üzerinde durmuş ve Ankara ve 
Eskişehir'de Türk komünistlerinin gerekli finans kaynağını bulamadıklarından 
Bakfı'ya t.emsildlerini gönderemediklerini yaı.mı~tır. 43 

37 TKF.ruıı Birind Koııgtt;ri,a. 14-16. 
M Aurb.Cum.EITA. F.28, Op.l, D.207, L.67. 
Y.l TKF'mn Birinci Koııgre&i. s.28, 
-lO TKFmn Birinci Ko.ngre&i, :S.29. 
41 İbrahim Tali Bey, BakU'ya gd~n heyetten ~t (Dursunoğlu) B.ey \'C bir :arkadaşının komiiııist 

olduldannı. ~ -ı;ıııt.ııı. buldd1anıu beliruneltedir. (ATASE, AJ./4280, Kl.549, D.16-.A/4. F.6-3.) 
~2 Azeıtı.Cum.EITA, F.28, Op.l, D.207. L67. 
-c R.P.KORNİYENKO, R.ıboçeyeDı'!Fniye vTurrsii 1918-1963, Mook(ıııa, 1965,:S.29. 
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Türkiye Sosyalist Ftrkası Sekreteri Musıafa Fazıl (Çun) Moskova'ya giderken, 
Batum'da,19 Eylül 1920'de, RSFSR Basın Bürosu'nda yapnğı sohbette, Türkiye'deki 
komünistlere Ankara hükümeti tarafından izin verilmediğinden Bakii'ya 
gidemediklerini söylemiştir. H 

Göıüldüğü üzere Anadolu Hükümeti, Türkiye'deki Komünist grupların temsil
cilerinin Bakll'daki kongrelere katılmalannı engelleme yoluna gitmiş ve yalnız 
Doğu Halkları Kongresi için kendi belirlediği temsilcileri Bakü'ya göndermek is
temiştir. 

Ancak buna n.ğmen .s1mr bölgelerinden, özellikle Karadeniz sahillerinden 
birçok kişi Bakii'ya kongre için götürülebilmiş.tir. Aynca Ethem, İsmail Hakkı.45 ve 
Cemal adlı Samsun'dan Trabzon'a gelen üç kişinin, Trabzon'dart. Doğu Halkları 
Kongresi için Ankara Hükiımeti tarafından Erzurum'dan gönderilen grupla bir~ 
likte, Bakı.i'ya. gittiği bilinmektedir. of6 

10 Eylül 1920'de, Doğu Halkları Kongresi'nden hemen sonra açılacak TKT 
Birinci Kongrcsi'ne Türkiye'den de getirilenlerle birlikte re'y-i tam sahibi .32 ve 
re'y-i is.tişari sahibi 4-2 olmak üzere 74 kişi iştirak etmi.ştir:n 

Ru kongrede bulunan Şevket Siireyya Aydemir "Suyu Arayan Adam" adlı ese-. 
rinde, kongreye katılanlar ve kongredeki havayı şöyle anlaunaktadır:" 

"Adına "Türkiye Komünist Fırkası" denilen bir teşkiliibn ilk kongresi l O 
Eylül'de, gene Bakii'da oldu. Eğer kongre salonundaki kalabalığa ve burada sah
neye çık.anlan ve herbiri Türkiye'nin bir vilayeti adına konuşan delegelere ve söy
lenen nutuklara bakıhrsa, Türkiye'ye artık komünist bir memleket demek yerinde 
oluı-du. Fakat dikkat edilirse görülüyorki, bu kalabalığa katılan insanlar, aslında 
hiçbir yeri, hiçbir teş.ekklllü temsil etmiyorlardı. Aralarında müşterek bir bağ 
yoktu. Her birinin komünistliği anlayışı da başka baş.kaydı. Ortalığı dolduran toplu
luk aslında, Rus ihtilali üzerine başı boş bırakılan ve memlekete dönmek için yol ve 
çare arayan harp esiri Türk askerlerinden ibaretti. 

"Haıp içinde Alınanya'da okuyan ve orada y;ışayan birkaç Türk aydım vardı ki 
bm1lar, İstanbul'dan gelmiılerdi. İşgal ettikleri başkanlık sahnesinden, parteri dol
duran derme çatma kalabalığa yukarıdan aşağıya ve açıkça küçümseyerek bakıyor
lar gibiydi. Parterde yer .alanların bir kısmına göre ise onlar, birer aydın, yani ken-

+ı Azerb.Cum.EITA, F.2&, Op.1, tı.204, L.23. 
45 Bunlar isıa.nbul'daki koınüı.ıist ı.eşkil§.tıan Ethem Nejat \'C Hilmioğlu İs.mail Hallı olmalıdır. 

Nitekim Bakıl'daki Doğu Hal.klan Kongrcs..i'ne btılan Tnı.bı:oıı Mebusu Hafu: Mehıneı Bey, 1$ N~n 
192l'de TBMM'ııin gizli oturumunda yapuğı konuşııı.ada bu -durum\l doğnılaıu.altaı:hr. (TBMM Gizli 
Gel~ Zabıt/an, C.2, 2.Baskl, Ankarn, 1985, s.40.) 

: A~ASE, A.~ı:~~. KI.Sf~. D.2/56, F.SO. 
T.KFnın Birinci Kon!lll6J, ı. . .3. 

~ AIDEMİR. SIJ}'UArayaııAdam, s..197, 
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dilcrine güvenilmez birer yabancı. birer kervana karışandılar. Ak saçlı bir Rus 
(Bayan Stasova) iki tarafı beyhude yere birleşôrmeye çalışıyordu. İki azınlık, fakat 
didişen grup dışındaki asıl kalabalık, yani Baku'da tesadüfen toplanmış harp esir
leri ise, bu kavganın ne vakit biteceğini ve kendilerinin memlekete ne vakit sevk.o~ 

lunacaklannı gözlüyordu." 

F- KONGRENİN AÇILIŞI (10 EYLÜL 1920) 

1. Birinci Onırum 

Türkiye Komünist Teşldlidannın Birinci Kongr~i 10 Eylfıl 1920, Cuma günü 
saat 5'te, Bakü'da, Kızıl Ordu Klübü'nde açıldı. Azerbaycan lnkılip Komitesi Reisi 
Neriman Nerimanov, Azerbaycan Harbi Komiseri Ali Haydar Karayev, Üçüncü 
Enternasyonal Merkezi Komite Üyelerinden Pavloviç ve St-osova'da resmi açılışta 
bulunarak."19 komışma yapnlar. 

a) Kongreyi Açış Konuşmaları ve Tebrikler 

Kongrenin birinci orurumunda ilk resmi açış konuşması, kongreyi düzenleyen 
TKT Merkezi Bürosu Başkanı Mustafa Suphi tarafından yapıldı. Mustafa Suphi 
"Türkiye Komünist Teşkilirının Birinci Kongresi'ni açmakla kendimizi bahtiyar 
addediyoruz" sözleriyle başlayarak şu konuşmayı yaptı:" 

"Arkadaşlar bir zamanlar bir hayal halinde telakki olunan komünizm bugün 
Rusya'd;ı meydana getirdiği hayat ile, kurduğu yeni şekl-i hükümıetle. K.ı:ıı.1 Ordusu 
ile, amele, rençber ahali içerisinde kuvvetlendirdiği teşkilitıyla ~rkın ve bütün 
dünyanın mazlum millet ve ısımflanna pek büyük ümit ediyor. Son aylar zarfında, 
bize görünen iki büyük manzara, bu ümitlerin ne kadar esaslı olduğunu gösteriyor. 
Bu manzaralardan biri Üçüncü Enternasyonal'in İkinci Kongl"C'si'dir ki, orada şark 
ile garbın muhtelif mahallerinden gelmiş otuzyedi millete mensup amele ve rem;:
ber vekilleri içtima eunişti. Bu içtim.\, pro]etarya hareketlerinin yeryüzünde ne de
rece kuvvetli olduğunu gösteren aşikar ve maddi bir delildir. Diğer taraftan, içômi
ını henüz bitiren Beynelmilel Şark Kongresi'nde, şarkın muhtelif milletleri, 
Hintliler, Hiveliler, İranlılar, Türkistanlılar, Buharalılar, Dağıstanlılar, Kırımlılar, 
Türkiyeliler ile Gürcistan ve Ermenistan mazlum milletleri tarafından gônderilen 
binlerce vekiller bir yere toplanarak aym hedefe doğru kati amel ve iradelerini ilall 
eoniş olmakla Avrupa cihangirleri.ne karşı azim ve maksatlarını anlatmış oldular. 
Üçüncü Enternasyonal Kongre$İ wn meclisini kaparken Rusya'nın muzaffer Kızıl 
Ordusu'nu. Dünya proletaryasının ve Şark mazlum rniJletlcrinin hadim ve ınüdafıi 
bir ordu olarak ilan etmişti. (Şiddetli Alkışlar) 

-l\l TKFIJJD. Birinci Kongresi. s.3. 
» TKFıuır Birinci Kongresi.. s.3..5. 
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"Baku'da toplanan Beynelmilel Şark Kongresi de Avrupa ve Aınerika'nın zfilim 
ve hunhar emperyalizmine karşı mukaddes mübaıeze ilan etti, (Şiddetli Alkışlar) 
İşte bu iki misal kacş.ısında Bolşevizmin yeryüzündeki içtimai inkılaba nasıl esaslı 
bir isıinadgah olduğu meydana çıkıyor. Türkiye'deki son vak'alan ıetltik er.seniz, ge
len ar-kadaşlan dinleseniz. fı.rkamıza gônderilen mektuplan görseniz, memleketi
mlıin .son ümidinin Bolşeviı:mde olduğu kanaatini anlarsınız. Arkadaş.lar, Rusya 
inkılab-ı kebiri son üç sene zarfinda icazkar numuneler gösterdi. Hiç kimsenin 
ümit etmediği halde Rusya Proletaryası öyle bir inkılap ordusu vücuda getirdi ki, 
Cihanı hayran bıraktı. İşte bu ink.ılip şimdi demir ellerini şarka uzatıyor. Şark siya
seti Üçüı1<:Ü Beyndmilel'in ruznamesinde birinci maddeyi teşkil ediyor. Bu mese
lede en ziyade alakadar olanlar şüphesiz bizleriz. Biz Türk Komünistleri bu hare
ketin hymerini bilmeli, tarihin kaydedeceği bu fırsab iyi takdir etmeliyiz. Bizde 
kendi memleketimizde Avrupa emperyalizminin, harici ve dahili düşmanların 
haddini bildirmeliyiz. Bütün bu arzularımızı tasavvur ve temenniden hakikat haline 
koyacak bu kongredir. Türkiye Komünist Kongresi Rusya'dan uzanan bu demir 
elleri tutabilecek kuvvetler yetiştirecek ve fırkamız yalnız Türkiye'de değil, bütün 
Şark'ta inkılabın alemdarı olacaktır. OnW1 için Yaşa:;m Türkiye Komünist Fırkası 
(Alkışlar), Yaşasm bütün Komünist fırkalarını har-i aguşunda toplayan Üçüncü 
En temasyonal (Alkışlar ve Marş), Yaşasın Şarkta birinci İnblip ocağı kuran 
Azcrbayc.ın Şura Cumhuriyeti (Alkışlar ve Marşlar)," 

Kongrenin Bakfı'da düıenlenınesinde Türk Koı:nı1nistlere en büyük yardımı 
Azerbaycan İnkılap Komitesi Reisi Neriman Nerimanov yapmışur. Sadece ev sa
hipliği yapmakla kalmayaıak, gerek maddi ve gerebe manert olarak bütün konu
larda Neriman Neriman.ov, Türkiye Komünist Teşkilan'nın ·yanında olmUŞtur. Bu 
nedenle Türkiye Komünistleri Kongres.i'nde Mustafa Suphi'den sonra kürsüye 
Neıimanov çıkınış, kongreyi tebrik ederek, aşağıdaki kon~mayı yapmııtır:" 

"Ben isterim ki, bütün ömrünii harpler ve felil.etler ile geçiren Türkiyeliler ta

rihi için bu meclis ebedi nişan olsun. Siz şüphesiz bu mecliste dertlere iliçlar ara
yacaksınız. Fakat bu i13.cınız vatana. münhasır mı, yoksa bütün beşeriyete mi ait ola
cakur. Dört yılbk harp bize gösterdi ki bütün nıilletleri dalaletten kurtaracak ilaç, 
ancak komünizmdir, başka bir ilaç yokrur. Filozoflar, alimler. insanların ahlakını 
t.ehzib için pek .çok kitaplar yazdılar. Fakat insanlık. hep [elik.et içinde yaşamağa. 
devam ediyordu. Ne için? Çünkü sözle, kitapla be.şerin ahlakını tehzib etmek 
mumkiın değildir. Ona tabii bir yol lazımdı. l\unu Kati Markıı buldu ve gösterdi. O 
diyordu ki. bir taraftan fabrikalar. diğer taraftan. ameleler çoğalırken hayat gittikçe 
çeıinlcşiyor. 

"Bir taraftan kapitalizm medeniyeti yükselirken. diğer taraftan karanl1klar 
içinde mazlumlar ziyadeleşiyor. Binaenaleyh birgün gelip mutlaka büyük bir inkı-

.5l TKF'ıua Birind Ko~. s . .5-6, 
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lip kopacaktır. İşte Cihan Harbi neticesinde mazlum amele hakiki hayatına ka~ 
vuştu. Memleketin bakili sahibi hayaun hal<iki ııwil<i oldu. (Alkışlar). Yoldaşlar, si
zin kongrenize büyük ve mühim vazifeler d~üyor. Şarkı iyi tanıyınız. Oraya ihti
yatlı gidiniz. Çünkü şarkın hayatı. idetleri. düşünce ve itikacllan pek ~kadır. 

"Şark. J.ı.ışp amele ve köylüsünün gittiği yoldan gidemez. Bizim bir sehvimiz 
şarkı felakete sürükler. Bunun için catbikat cihetini evvelce burada halletmeli ve 
şarkı öyle bir canla.ndırmalıstnız ki, o bağırsın: Arnk ben y.ış•yonım, ben bu dün
yada buyruklar verebiliyorum, diyebilsin. Şarkı bizden soğubllak isteyenler bilsinler 
ki. bu emellerine nail olamayacaklardır. Yoldaş olalım. Üçünciı Enternasyonal'in 
baıırağı al unda toplanalım, aza<llığımızı halas edelim. (Alkışlar ve Marş)_ .. 

Doğu Hal.klan Kongresi olsun, TKT Kongresi olsun, her ilcisi de Rus Komünist 
Partisi'nin doğuya ait politikalarını muayyenleş.tirmek ve nasıl bir siyaset uygulaya
cağını belirlemek açısından oldukça önemli idi. :Su yüzden Üçüncü 
Ent-ernasyonal'in önemli şahsiyetleri de TKT Kongresi'ne kanlmı-şlardt. Bunlardan 
biti de Swov:ı. idi. Kongre'dc Rusya Komllnist Partisi Merkezi Heyeti namına 
Stasova Rusça olarak şu konuşma)'l yaptı:62 

''Siz _gayet müsait bir zemin-i mesii.i bulduğunuz için bahtiyarsınız. Halbuki 
Rusya Komünist Fırkası pek müthiş müşkiilata ınaruz kalmıştı, Rus Komünistleri 
Çarlığın en zalim devirlerinde müşkül ~iyetlerde bulundu. Biz vaadediyonu .ki, 
daima her hususta yardımınıza koşacağız. 

"Arkadaşlar biliyorsunuz ki, son zamanlarda mesleksiz, hüviyeti meçhul çok 
adamlar komünist yazılmağa başlamışlardır. Bunun için aramıza girmek isteyenleri 
iyi tahkik ediniz. Emin olınadığtnız adamları almayımz. Yoldaşlar, biz Rus 
Komünistleri rehlikeli zamanlarda amele ı.eşkilatlannd~ .... pek ziyade istifade ettik. 
Maa.teessüf, sizin kuwetli şerik-i istinadgilı olan amele teşkilatlarını Anadolu'da za
yıf bulacaksınız. O teŞkilitlannıt ancak İstanbul'da kuwetlidir ki, orası da hal-i ha
zırda düşmanın Wlt-ı işgalindedir. Fakat komünistlerin ittifakıyla bu muazzam şeh
rin mazlum amelesini kurtaracağımıza emin olalım." 

Stasova' dan sonra Azerbaycan Komünist Fırkası Merkez-i U mümisi ile BakU 
Komitesi adına Azerbaycan Harbi İşler Komiseri Ali Haydar Karayev, Kongreyi teb
rik ettikten sonra "Rus İnkılabının yalnız Rusya'ya mahsus olmadığını bütün Cihan 
zahmetkeşlerinin eserl olduğunu" söyleyerek, konuşmasını şu şekilde sürdürmüş
tür:!13 

'Türkiye zahmetkeşlerinin yıllardan beri akıttığı kanlı gözyaşları da bu inkıta.
hm ruhunda yer bulmuştur. Türkiye zahmetkcşleri de o inkılabm bayrağı altında 
toplanarak s.aidet ve necat bekliyorlar. Siz.in birinci kongreniz bugün 

52 TKF'nıtı Birinci Koli,gTeii, 5.&7. 
"TKFrua Birinci Kongresl, s.7. 
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A.zerbaycan'ın Kırmızı Payi.tahunda açıldı ise, yann pek yakında İscanbul'da sizin 
Kızıl Payitah.umı.da açılacaktır. (Sürekli Alkışlar}. Azerbaycan Komünist Fırkası si
zinle bu mukaddes yolda ilerleyecek ve zalimleri kahretmedikçe Kırmızı Bayrağı 
elinden bırakınayacakor." 

Üçüncü E.nıemasyonal'in Merkezi Komitesi adına Pavloviç, TKT Kongresi'nde 
konuşmuştur. Rusça olarak yaptığı konuşmada Pavloviç. Türkiye'nin son harpte 
oynadığı rollerden bahsederek, Avrupa'nm tazyiki ile Türkiye'nin birçok zayiata 
uğradığını söylemiş ve şu sözler ile konuşmasına devam etmiştir:54 

"Şimdi Çanaklale ve Karadeniz Boğazlarına hakim olan düşman, aks-üt inkı
lapçıları üstümüze muısallat euneğe fıTSat buluyor. Biz herşeyden evvel isriyonız li, 
Türkiye yalnız kendi menfaati için değil, bütün beşeriyetin saadeti için İstanbul 
üzerine kırmızı bayrağım yükseltsin. (Alkı~ ve M~) ••. 

Pavloviç'ı;en sonra konuşan Bakıl Amele ve Köylü Bahriyelileri Vekili Kasımov 
ise, şunları söyleyecektir:~ "Yoldaşlar, bizim şiarımız şarkı kurtarmak olsun. Bu da 
ancak komünizm sayesinde mümkün olacaknr. Şimdiye kadar birçok kurbanlar 
verdik. Şarkın halası namına bundan sonra sizde kırmızı kurbanlar vereceksiniz. 
Biz sonuna kadar sizinle beraberiz. Ve siz bize söz ve:nnelisiniz ki, bu zamana kadar 
şarkın birinci kaltraınanı olduğunuz gibi, bundan sonra da kırmızı bayrak alunda 
şarkın haliiskac kırmm kalıramanlaıı olacaksınız. Yoldaşlar şarkı haliıs etmedikçe 
silahlarımızı terk etmeyelim." 

Bu arada yapılan bit teklif üzerine Rusya.'da, Azerbaycan'da, Türkiye'de vesair 
memleketlerde İnkılap uğrunda canlannı feda eden yoldaşların ruhunu şad etmek 
için matem mar~ okunmuştur. Bunu ı:akiben Dağıstan Komünistleri adma Celal 
Korkmaıov tarafından kongre tebrik edilmiştir. Daha sonra da Şark Beynelmilel 
Tcşkilitı ve Teşvik.it İcraiye Komitesi adına İsmail Haklct "Komünist hareketinin ta

rihi" hakkında bir konuşma yapm.ış.nr. Bu konuşmanın son kısmı ~yledir:56 

"1919 Mart'ta Moskova'da içtima eden Üçüncü Enremasyonal'da birinci defa 
olarak Türkiye proletaryasının da vekili, bütün cihan arnelelednin vekilleri a:ra~ 
sında bulunuyordu. O da muhterem yoldaşımız Mustafa Suphi idi. Arkadaşlar, 
Türkiyc:'de şimdiye kadar çeşicli siın:;ıJann, şahsiyetlerin sırmalı p~alann. pek çok 
sözlerini dinledik. Fakat bu sözler Anadolu köylüsüne hiçbir faide vermedi. 
Komüni.ştleı- işe köylerde kırmızı çiçeğin lohumlarını ekecek ve bedbaht 
Anadolu'yu bu surede yükseltecektir. Bu gayeye vu.sül için çok çalışacağız ve her 
fedakarlığa .katlanacağız, Biz Türkiye' de.ki işçilere ve rençberlere istinad ediyoruz. 
Cihan proletaryası da bizimle berabere.lir. Biz yalnız değiliz. Üçüncü Enternasyonal 
bizim istinadgahımızdır." 

5,1 TKF'mn Birinci Kongıni, s.7-8. 
M TKF'mn Birinci Kongresi, s.8. 
56 TKF'mn Birinci Kongresi, :..8-9. 
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Azerbaycan Maarif Komiseri Dadaş Bünyadzade Azerbaycan'da inkılap hareke· 
tini temsil eden hemkarlat ittifakı adma kongreyi tebrik ederek, Türk komünisrle

ıine yardım vaadinde bulunan aşağıdaki konuşmayı yapmı;ur:" 

"Birkaç gün evvel Şark İllerinin Kurultayı vardı. Oradaki nüm.ayendeler 
Awupa'ya cihad Hiin ettiler. Afganistan mümayendesi de "Biz Bolşevik değiliz. 
Fakat emperyalizme k.aq:ı açılan bu muharebede sizinle beraber yüriiyeceğiz" deT 
mişti. Bu doğrudur ve pek aydın bir meseledir ki, bürün şark beraber yürüyecektir. 
Türkiye Komünistleri hat ve hareketlerini şimdiden sağlam esaslar üzerine kur
malı, ta ki memleket dahilindeki menfaatperest kara kuvvetler baş kaldırmasın ve 
komünizm kökle~n. Ben size Azerbaycan Fırkası namına söz veriyorum ki, şarkın 
müstemleke halinden kurtarılması ve komünizm intişarı için Azerbaycan daima 
size yardım edecektiT." 

Dadaş. Bünyadzade'den sonra, 1XT Merkezi Bürosu üyesi olan ve harp esirler
den bir Türk Kızıl Asker Alayı kurmakla görevtcndirllen Mehmet Emin, Türk Kıııl 
Askerleri adına kongreyi tebrik ederek, şunları söyleyecekrir:56 

"Yoldaşlar memleketimiı.in büyi'ı.k mazisi ve siyasi tarihi vardır. Şimdiye kadar 
birçok cemiyetler ve siyasi fırkalar tesis edilmiş.; bunlar ınemlekette, Türkiyenin 
mukadderatıyla oynamak istemişlerdir. Zavallı memleketin halası için bir çok kong
reler toplanmış ve kar.arlar verilmiştir. Ancak hakim sınıflann menafi.ine hidmet 
eden bu mukadderatta her ne kadar fakir ahaliden de bahseım~ ise de, zavallı halk 
ancak alet olarak. kullanılınış ve onun fa.idesine verilen parlak kararlar kağıt üs
tünde kalmaktan b~ bir;eye yaramamışur. 

nHalbuki bugün bu tarihi kongre. artık o çürük mefkılreleri ve: şahsi düşünce
leri kök.ünden imha ile şimdiye kadar Avrupa kapitalizmi faidesine alet olan zavallı 
Anadolu köylü ve ameleleri hesabına iş görecek ve Tii.rkiye'nin mukadderatım 
memleketin hakiki sahibi olan mihnetkeşlere teslim edecektir. Biz eminiz ki. 
Anadolu bu suretle kurtulacak ve es.kiden kuru bir nam olarak İstanbul'un hakika
ten Şark ve Gaıp proletaryasının halAsma h.iidim bir merkez olduğunu ispat ede
cektir. Üç seneden beri Rusya inkılabının muhtelif cephelerinde fedakarane çarpı· 
şan Kızll Türk Askerleri diyor ki; bu gönden itibaren Türltiye'nin hakiki İnkıl.ibı 
uğrunda son katresine k.ad.ar kamınızı feda et.meğe hazırız." 

İstanbul Komünist Grubu adına söz alan Hilmioğlu Hakkı şu konuşmayı yapa~ 
caktır:00 

"Arkadaşlar, zannedildiği gibi Türkiye amelesi hakikab yalnız bugün anlamış 
değildir. Tahsil için Avrupa'nm muhtelif memleketlerine ve muhtelif fabrikalarına 

57 TK.Frun Birinci Kongresi. s.9. 
58 TKF'mn llirindKonpesi, s.9-10. 
59 7KF'wıı Birinci.Kmıgresi. s.10-11. 
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gönderi.len genç Türk amelesi, Avrupa amele hareketlerinde ümit verici roller oy
namıılardır. 1918-1919 İnkıli,bına ~ürak eden hatta Spartakistlerle beraber büyük 
cidalde can veren bir çok komünistlerimiz vardır. Yoldaş (Bela-Kon) kendisiyle gö
rüştüğümüz zaman Macaristan İnk.ıl3bına birçok Türk gençlerinin de iştirak ve 
Türklerin bir ihtilal taburu teşkil ettiğini bana sôylemişti. Avrupa'dan avdet eden 
yoldaşlar memlekette teşkil3.t vücuda getirmişlerdir-. Türkiye Komünistlerinin ve
sait-i neşriyeleri de vardır. Türkiye proletaryası uyumuyor, bundan emin olunuz." 

Son olarak Tataristan Komünistleri adına Malısud Yoldaş, kongreyi tebrik ede
rek, Türkiye'dek.i işçi ve rençberlerin ızbraph hayatından bahsetmiş ve bu zavallı
ları kurtarmak için ancak kız1l bayrağa sanlmak gerektiğini belirtmiş-tir.60 

b) Kongre Fahri Riya,eıi Seçimi 

Birinci orun.ımunda açış konuşmalan ve tebriklerden sonra, verilen çok imzalı 
bir teklif üzerine, Kongre Fahri Riya&etl'ne oybirliği ile Lenin, Troçki, Zinoviyev ve 
Stalin seçilmişlerdir.61 

Fahri riy3set seçiminden sonra verilen diğer bir tek.lif üzerine Üçüncü 
Enternasyonal İcra Komitesi'ne, Rusya Komünist (Bolşevik) Fırkası Merkez-i 
UmOmisi'ne, "Bütün dünya emperyalizmine karşı fedakarlık göstermekte berde
v:ını olan" Rusya Kızıl Ordusu'yla, "Antanca'nın kara kuwetleıine karı, mukave
mette bulwıan HTürkiye İnkıl.ip Ordusu"na tebrik telgrafları çekilmesine karar ve
rilmiştir.62 Bu karardan sonra Enternuyon:al Marşı çalınarak saat sekizde oturum 
sona ermiştir. 

2. ikinci Oıurum 
a) Kongre Başkanlık Divanı 'nm Seçimi 

11 Eylül günü oruruma başlandığında en önemli gündem maddesi, Kongre 
Başkanlık Divanı'nın oluşturulması idi. Önce kongrede mazbaca komisyonun teklifi 
üzerine oy hakkına sahip delegelerin isimleri okunarak, tasdik edilmiş. ve daha 
sonra Baş.kanlık Divanı seçimine geçilo:ıişdr. Yapılan seçim sonucunda, Kongre 
Başkanlık Divaru aşağıdaki ~erden o]Uiffiuıtur:., 

Mustafa Suplıi 

Mehmet Emin 

Abid Alim 

Cevat (Dursunoğlu) 

00 TKF'ıun Birinci Kongresi, :s.l L 
til TKFmn Birind Kongresi, s.11. 
~ n:F'nırı BirindKo.ag:resi,s.11. 
MTKF'mn Birinci Kongr-esi. s.12. 
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Aynca fahri olarak da Ali Haydar Karayev, Sıa.sova. Celal Korkmazov başkanlık 
divanına seçilmişlerdir ... 

b) "Alıv.ll-i Hazıra" Hakl<ında Abid Alim 'in KonU§Jlla,ı 

Başkanlık Divanı oluşturulduktan sonra baş.kanlık m:akamma geçen Mustafa 
Suphi "Ahvali Hazıra" hakkında izahat vermek üzere TKT BakU Komitesi üyesi 
Abid Alim Yoldaş'a söz vernıiştir. Kiırsüyc gelen Abid Alirn bu konuda aşağıdaki 

konuşmayı yapımını-:" 

"İnhisar ve isci!3. devrine ayak bas.ın şermayedarlık 1914 Cihan Harbi'nc .sebe
biyet verdi. Harb-i Umumi ikıisadiyatı.a biiyük bir buhran doğurdu. &rmayedarlık 
bu buhranın önünü al.unıyor. Bunun neticesi olaralc. mağlup memleketlerde inkı
lip esaslan hazırlanmış oldu. Rusya'da :sermayedarlık teşkil8u vasi değildi. 

Mudakiyetin tesiri altında prolet.llyanm hareketi öteden beri büyük tesitler kra 
ediyordu. !nlcılibın Rusya'da başlayacağı öteden beri takdir ediliyordu. Hakikaten 
burada proletarlar burjuvaziyayı daha kolaylıkla mağlup ederek hakimiyeti ele ge
çirdi. Rusya'da zuhur eden ink.ı1.ibı, garpte diğer bazı inkılabı hareketler takip etti. 
Almanya'da kıyam zuhur ettiği gibi, Macaıistan'da Şiıralar Hükümeti bile teessüs 
etti. İngiltere, Fransa gibi yerlerde amele mühim ta'til-i eşgaller ile burjuvaı:iyayı 
sarsa. Mamafih garbte bwjuvazya çok kuvveıli olduğu için şarkta umumi ve vasi bir 
kıyam olmacbkça gacpte proletarya hareketlerinin 13.yık.ıyla inkişaf edemeyeceği ar:ı
laşıldJ. MU.stemlekecilik siyaseti zaten Şarkın mazlum milletlerini incitınişd. 
Rusya'd;uı y{ıksden inkılip sesi şarkta müsait bir ma'kes buldu. Fakat :sermayedar
lar inkılipçı şarkı derhal tazyike başladı. Garp cihangirleri aleyhine Rusya 
İnkılibına Şark hareketleri inzimam eni. Bütün kuvvetler inkılabı idare eden 
Üçüncü Entemasyonal'in bayrağı alunda toplandı. Bugôn bir taraftan biıtün dünya 
içtimai inkılibı gözümüzün önünde durduğu gibi, diğer taraftarı şarkta cihangirler 
son kuvvetlerini sarfediyorlar. İktisadi (Kara) buhranlar: Cihan Harbi esnasında en 
mfüeralli milletlerde, devlc::L borçları yedi defa arıu. İngiltere ile Franş.ı sermaye
sini yan yar,ya. İtalya yüzde yetmiş ve Rusya yüzde doksan nisbeônde kaybetti. 
Bunun neticesi olarak eşar ile işçi gündeliği. araısmdaki müsavatsızlık nisbetl arumş
nr. Amerlka.'da eşya fi.an yüzde yü.zyirmi artnğı halde, amelenin ücreti ancak yüzde 
seben; Fransa'da eşya yüzde üçyüı, aJIJelenin ücreti ise yüzde ikiyüz artmışur. Bu 
rakamlar amelenin her yerde daha fena şerait-i hayatiye içerisine girdiğini gösteri-

6-1 TKFıun Birinci KolJ8U'Si, a.12. 
oo TKF.ruD 81rindKoaıJttsi, s.12-14. 
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yor. Yine harbin tesiriyle paranın fiyaa her yerde alçalmışnr. Amerika Doları'na 
nisbeten İngiltere'de para yüzde otuz, Fransa ve İtalya'da yüzde altmış, Almanya'da 
yüzde doksan alu alçalmıştır. Görülüyor ki, büyük devletlerin iktisadiyatı mahvol
m,ıktadtr. Vaziyetin düzelmesi imkan haricindedir. Dünya İnlulabı pek yaklaşmışor. 

"Ganimetlerin taksimi: Dört müttefik haydut, dünyayı aralarında taksime baş
ladılar. Fakat Almanya meselesinde anılan açıldı. Türkiye ve Rusya meselelerinde 
de uyuşamadılar. Bu ittihadsı:rlık sebebiyle umumi buhran h3.d bir hale geldi. 

"İnkıl3.bi buhranlar: Düşmanlarımızın buhranlarına rağmen, her tarafta amele 
arasında l<.usya İnkılibı'na temayülkal' cereyanlar uyanmış grevler çoğalmıştır. 
Avrupa ve Aınerika.'da içtimai inkıla.p hareketinin başladığına dair bir çok risaleler 
intişar etti. Bu mühim hadiseler inkılabın yaklaştığım gösteriyor." 

Abid Alim konuşmasına şu sözleriyle son vermiştir: 

"Şarkta başlayan milli azatlık hareketleri derinleşirse bütün dünyada içtimai 
inkılaplar kop,ı<:aktır. Biz hiçbir vakit garp haydutlarının ve onlarla beraber onla
nn gittiği yoldan giuneycceğiz. Gitmek isteyenlere de bütün kuwetimizle müsaade 
etıneyeceğiz." 

c) "Anadolu'nun Vaziyeı-i Hazırası" Hak.kında Erzurum Ddegesi Ccval 
(Durswıoğlu} Bcy'in Konuşması 

Erzurum'dan Kazım K.arabekir Paşa tarafindan BakG.'ya gönderilen heyet ara
sında bulunan Cevat Bey,66 burada Doğu Halklarının Kurultayı'ndan sonra TKT 
Kongresi"ne de iştirak etmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, bu kongrenin riyaset 
heyeti.ne de seçilen Cevat Bey, ikinci oturumda söz alarak Anadolu'daki vaziyet 
hakkında kongreye aşağıdaki bilgileri vermiııir:"' 

"Harbin bidayetinde Türkiye'nin hudutları geniş olduğu halde, şimdi hudut
ları küçülmüş, memleket parçalanmış, Antanta tarafından ise harbin bütün ağırlık· 
lan Anadolu fakir halkının boynuna yüklenmiştir. Memleket ve bundan en ziyade 
müteessir olan Anadolu fakir ve rençber halkının kalbinde büyük bir galeyan var
<hr. Bugün lswıbul ve İngiliı Hükümeti"ne karşı başlayan kıyam harekatı da o ga
leyandan doğmuştur. Bu hareketin başında bu müdafaa-i nefis meselesi esas idi. 
Fakat sonra bu hareket içtimai, sınıfi inkişaflara mazhar olarak İnk.ılibt mahiyete 
girdi. Şiarlar iki idi. Biri. memleketi garp emperyalistlerine teslim eunemek. diğeri 

66 En:ı.ırumlu ~t (Dıuswıoğlu) Bey, Vıli.yat-ı Şarkiyye Müda&a-i. Hukuk-i Milliye Cemiycti'nin 
".Enurum Şubesi."ni açanlard.ın birW.dir. Ve Erzurum Kongresi'n,ı;k H.ı.sankale miime5Sili olarak, bu
lunmUiNI', Erzıınım'd:ıı birka( arbdaijl ile Albayrak Gazeksi'ni ~ıbırmışm. Ccv.ıt Bey, Kizım Kan.belli 
Paşa tarafınd2n seçilerek BakU'ya, Doğu Halklarınm Birinci Kongresfne gönderilmi$tir. CeVilt 

Dımıuooğlu hallında bahnız. (M.Fahrcttln KlRZIOGLU, "Erzurum KonlPesi'nio Sağ Kal.an bet 
Miıınes:sili", Türk Kulıüni, S .85, (l969-I9'70), ıı. 57-58.) 
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ordu arkasında milleti soyan rufeylilere karşı mübareze. İlk kongrede buna dair ka

rarlar verildi. 

"İşte bugün Anadolu canıyla. başıyla memleketi müdafaa etmekle beraber, 
İnkılib yalnız temiz adanılan iş başmda bulundurmaya çalışıyor. Sanadid-i ittihat
tan ve dalavereci yeni milyonerlerden hiçbiri harekaun içine sokulmarnışur. 
İnkılipçı Anadolu fikrini İstanbul'a anlattı. İngilizlerin elinde olan İstanbul ise, 
onu boğınak. için elinden geleni yaptı. İngiliz silahlarıyla teçhiz ve İstanbul 
Hükümeti tarafından sevkedilen kuvvetlere karşı, Anadolu kararındaki azmini gös
tererek hiyanete hat_p ile (:ev.a.p verdi. Böylece Anadolu'da dahili ve sınıfi cidal ilk 
adımını aunış demektir (Alkışlar). Bu mübareze ve hareket~i mühlmme buhranlar 
içinde gittikçe kuvvet bulmakta ve halk arasında yayılınakta.dır. Fukara halkın hu
kukunu müdafaa için hüküm-et mesarifaunın mühimce kısmını zengin sınıflara 
yükletmek istemişti. Zenginler, irticai kuvvetler yarattılar, fakat halk kitlesinin bü~ 
tün azameti önünde bu kuvvetler kamilen erimektedir. 

"Anadolu hareketi başta Rusya. İnkılabının mahiyetine vakıf değildi. Fakat son 
zamanlarda bütiin hakikat anlaşılmağa baıılanuşur. Anadolu'da sol sosyalistlerin ef
karım neşreden gazeteler vardır. Erzuruın'da çıkan "Albayrak" halkı inkılaba doğru 

göbitüyor. Hareket günden güne inkişaf ediyor. Komünist fikir ve teşkili.dan git
tikçe kuvvet buluyor. İşte Anadolu'nun hal<lki vaziyeti! Anadolu şimdiki hükümeci, 
son ideal hükümet kabul etmiyor. Zaman gelet:ek halk. emeline muvafık hüküınet 
şekline de na.il olacak.ur. Anadolu, Rusya'dan içtiınat inkılipcan büyük müzaheret
ler bekliyor. Anadolu, başladığı bu inkılap hareketleriyle yalnız kendisi için değil. 
bütün beşeriyec için selamet vaad ediyor." 

Cevat Bey, kendisine yöneltilen bir soru üzerine konuşmasına şu sözlerle son 
vcrmiıti:" "Mukaddema halkın makam-ı hükümdariye karşı büyük hürmeti vardı. 
Herşeyini oraya medyun addediyordu. Fakat şark vi.liyetlerinde bu fikir tamamen 

değişmiştir. Çünkü halk, padişahın memleketi felaketlere sürüklediğini gönn~ ve 
:şimdi halaskar olarak kendi kendini meydana aonışar." 

Cevat Bey'in Anadolu'daki vaziyet hakkında yaptığı bu konuşma da 
"Erzuruın'da çıkan Albayrak Gazetesi'njn, Anadolu'da sosyalist fikirleri neşreden 
gazetelerden biri olduğu ve halkı inkıl3.ba, yani komünizme doğru götürdüğü 
görüşüne yer vermesi oldukça ilginçtir. Her yönü ile Albayrak Gazecesi'ni inceleyen 
O.Ali Akbulut ''Albayrak Olayı" adlı eserinde bu durumu şöyle izah etmektedir:69 

"Bunu royleyen herhangi bir kişi olmayıp, Albayrak Heyeti'nden Cevat Bey'dir. 
Cevat Bey Albayralt adına bazı açıklamalarda bulunduğuna göre, ayıu gazeıe adına 
bazı taahhütler alnna girmiş de bulunabilir. Bu takdirde Albayrak'ın yayın politika-

68 TKF'nııı Sirinci Koııgresi,s.16. 
oo AKBULUI', Al.bayrak Olayı, s.59. 



sındaki önemli değişikliklerin, Bakii, dolayısıyla Muııafa Suphi w, ekibiyle ilifkui 
bulundutunu düşünmemek l<abil değildir. Niıeldm Mustafa Suplıi de ayru kong

rede yapmıı olduğu konuşmada, Anadolu'nwı. Trabzon, Emınım, Eoldıehir gibi 
şehirlerinde komünistliği alenen miidıılaa eden Alhayrak.., İıçi adlanndald s
telerin ç,kanldığım beyan ctnıişıir." 

'6nc ayru eserde O.Ali Akbulut, Erntrtım'da halk hilkümeti yapma glriıimiyle, 

Cevat Bey'in bu konuşınasuıdaki "Anadolu, fimdiki hükümeti, ,on ideal hilkümet 

loıbul eımiyoı:" şellindeld s&leri arasmda ıu şekilde illşkl kurmakıadır:70 

"Cevat Bey'in konuşmasında dikkaıi çeken bir diğer lıuıus. Anadolu'mm, şiııı
diki hükümeıi, yani Ankara Hükümeıi'ni son ideal hükiimet olarak kabul etmedi

ğini söylemiş bulunma.ıdır ki, bu tamamen onım plıai göıüıünii yaımtmakla blr
likıe, önemli bir gerçeği de ortaya koymaktadır. Çünkii Cc:vııt Bey, '7.aman gdccek, 
halk emeline uygun hükilmet ıekline nail oJ.ıcakur" demek suretiyle, hemen bu 

kongrenin akabinde Erzurum'da halk hükümetl yapmak girişiminin sıradan bir 

barekct olmadığına zımnen iprct e_tmiş bulunmaktadır.' 

d) Kongremn Aldıt, llk IW'ar/ar 

"Ahwl-i Hizıra" ve "Anadolu'dalci Vaziyet" lıaüında yapılan konuşmalardan 

sonra kongre o}birliği ile aşağıdaki kmulan kabul elli:'on 

•ı- 8ir tıınıllan Rııaya'da batlayan komünist inlulilbınm büyümesi, geniıleme•i 

ve günden gılne dünya amelesinin .Rıısya'da aç,lan komünist bayrağı alıına mür.e
a,m bir 11urcae topJanıııim 'l'C digeı" car aftan cihan harbi nede esi olarak hayat-ı ma
lıeıin glUikı;e daralmaıa dolayııı,ıla ,ıkılmakta olan eski dünyanın şeklini idameden 
aciz b.lan &ermayeda.- ve mılıııemJekeci -deır.letler aıneleıiniıı de doğnıdan cıoaı,.ıya 

hakimiyeti eline almak için mübarezeye atılması, e.,ki ıerma,e swcıni yıkılıp. ~ 

rine beşeriyetin mihnetkeı; kısmının saadet ve refahını temin eden komünimıin 
kaim olacağına ıüphe bırakmamaktadır. 

·~1un bqeriyeün komünizm devrine girme&! ve içtimai inkılabın muzafferi

yet-i kat'fy,:mıin remini dimya inlwip kuvvetlerinin aynı gayeye doğru gidebilmesi 

için bütün inkılabı kuwederin umumi bir merkeze rabıı lhımdır. 

•ıı- Rııaya Komünist İııkılibı, tarihi, kuvvetli ıeıkilln ve mı! ordusuyla bu mer
kezi rolünü tabiatıyla ifaya kadir ve Mosl.,...'da ıeşekkül eden Üçiincü 

Enternasyonal ise dünya lnkıl4pçı ku.,..deıinin ıulzım w, rehberi heyeti vazifemıi 
görmeye layıktır. 

. :·4- Anadol~'da d~m eden Milli inkılap Hareketi'nin umum dünya emperya

Jizmiııe karıı miicadelesfyle bOtiin dilnya proletarya hareketine yardım ettiğine ka-

.. AKBlJUrr.~OJap..ı.59. 
71 7Uı:w:ıJliıiııci~,L]6,,l';'. 
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niyiz. Bu milli hareketin, memleket dahilinde inkişaf bulması ve derinleşmesiyle, 
sınıf şuunınun meydana gelmesine hizmet ettiği ve böylece yarınki içtimai inkılaba 
müsait bir muhit hazırladığı muhakkaktır. 

"5. Türkiye Komünist Fırkası bir taraftan Türkiye'de Emperyalizme kar,11 olan 
bu hareketin derinleşmesine yardım etmekle beraber, diğer taraftan rençber. işçi 
halkın asıl maksadı ve son enıeli -olan çalışanlıı.r hakimiyetini elde etmek esaslarını 
hazırlamak için bezl-i. mesai edecektir." 

Bu kararlar Türk Komünistlerinin Anadolu'y.a.1 Anadolu'daki milli h-a.r-ekete 
olan bakış.mı açıkça ortaya koymaktadır. Yani asıl gaye olan komünizme varma da, 
Anadolu'da komünizmi yerleşôrmek emelinde, Anadolu'daki milli hareketi basa· 
mal< olarak kullanmak düşüncesindedirler. Ve bu durum yukarıdaki kararlann be
şinci maddesinde açıkça irade edilmektedir. 

e) Türkiye Komünist Teşkilaa Merkezi Hey'ed'nin Faaliyeti Hakkında Musıafa 
Suphi'nin Li)'ihası 

İkinci otun..unun akşamki bölümünde en önemli gündem maddelerinden biri, 
TKT Merkezi Bürosu faaliyetleri hakkınd.ı. Must.af.ı. Suphi tarafından hazırl.a.narak 
kongreye sunulan layiha idi." 

Bu layiha ile, TKT Merkezi Bürosu'nwı kuruluşundan, kurulta)"ln toplanma· 
sına kadar olan faaliyetlerle ilgili olarak Mustafa Suphi. Kongreye bilgi veriyordu. 
O, konuşmasında TKT'mn doğuşunu ve gelişmesini iki devI'Cye ayırarak ele almışn: 
Birinci devre 'Tenvir Devri", yani teşkilaan kuruluşunwı esas hazırlık. devresi. 
İkincisi ise 'Teşkilat Devresi'' idi. 

Hazırlık dewesinde, Mustafa Suphi Birinci Diinya Savaşı'nın Türkiye'ye olan 
etkisini, ülke içerisindeki fikir akımlannı, bağım:sızh}.. ideallerinin doğuşunu ve 
Bolşevik İhıilali'nin Türl<iye'deki emekçi halk l<itleleri üzerinde yapnğı tesirlerden 
bahsederek, Moskova'da TKT'nın meydana gelişi ve Yeni Dün}'il Gazeıesi'nin neşir 
hayatına başlaması üzerinde durdu. İkinci kısımda iııe, Türkiye Komünist 
Teşl<ilaıı'nm gelişmesi ve il<i )"lllık, yani 1918'den 1920"ye kadar (kongreye kadar) 
olan faaliyetleri hakbnda kongreye hesap verdi. 

Önceki konularda TKT'nın kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi verilirken 
Mustafa Suphi'nin bu layihasından da faydalanıldığı ve bu layihadan iktibaslar ya
pıldığından, burada yeniden bu konuşmanın detaylarına girilmeyecektir. TKT 
Birinci Kongresi~ TKT Merkezi Bürosu'nun faaliyetleri hakkında Mus.taf:a Suphi ta· 

rafından arzolunan layihaj"l dinledikten sonra aşağıdaki kararı kabul etti:" 

12 TKFwn BiriudKoıv,red, s.1'1--35. 
n IXF'ma Biriaci K~. s.37--38. 
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'7ürk.iye Komünist Teşk.il:ib'nuı Rusya'da d;iliili: ve harici irticaa karşı müba
reze yolunda ifa etmiş olduğu mühim vazifeyi takdir ve bu faaliyetin Türkiye amele 
ve rcnçberleriıtln teyakkuz ve halasına doğru atılımı büyük bir adım olduğunu ııı,.. 
dik eyler. 

"Merkezi Hey'et içüınai inkılabın bir ve diğer mübareze cephelerinde en m(iş
kül devreler geçirdiği ııralarda, TürkiJ"''ye ait tebligat ve teıkilit işlerinde mua)Yen 
bir hedefe doğru ilerlemiş ve Üçüncü Entemasyonal'da mevki kazanmakla fualiyet-i 
ink.ılibiyesinde doğru bir yol tuttuğunu qpat eylemiştir. Kongre:, bu hususta 
Merkez-i Hey'ete ve hususiyle şimdiye kadar geçen devre-i faaliyette en mes'i'ıl vazi
feyi ifa euııiı olan MuSlafa. Suphi Yoldaş'a teşek.küratını ilin ile diğer meselelere 
g,,çer." 

Bu karardan sonra l Haziran 1920'den 16 Eylül 1920'ye kadar TKTnın hesa
bına bakılınış ve Kongre Maliye K.onıisyonu'nun tetkiklerinin sonuçlan okunmuş--
11.lr. 74 Buna göre TKT'nın "Salahiyeti haricinde sarf olunmuş hiçbir meblağa tesa
düf edilmediği" açıklanmış ve ikinci oturuma son verilmiştir. 

a. Oçüncil. Oturum 

TKT Birinci Kongre•i'nin 12 Eylül 1920 tarihli üçüncü oturumunun ilk bölü
miinde "Müstemlekit" ve "Milliyetlet" meseleleri hakkında rapotlar okunmuştur. 

a) "Müsıemleliı Mt:sdesi" Üzerine Hilmioğlu Hakk.ı'nm K.onupnası 

Dk olarak Mü.stcmlekit (Sömürgecilik) Meselesi üzerine Hilmioğlu Hakkı tara

fından hazırlanan bir rapor kongreye sunulmuı.rur. 7!. 

İkinci Enternasyon;tl'in sosyalis[ pardlerin "Müstemlekit Meselesi" üurine si
yasetini eleştirerek konuşmasma başlayan Hilmioğlu Hakkı, Üçüncü 
Enternasyonal 'in İkinci Kongrcsi'nde bu konuya öıel bir önem verildiğini belirtti. 
Fakat TOrkiye K.omıinistleri için "Müstemlek:it Meselesi"nin daha önemli ve hususi 

bir konu olduğunu savunan Hilmioğlu Hakkı, şunları söyledi: 

"Şu dakikada Garp emperyalizmi, Türk.iyc'yi vasi bir esir deposu haline ifrağ 
euncklc meşgul bulunuyor. Türk.iye işçi ve çiftçisi müstemlekat meselesinin ne ol
duğunu, ne demek isteı:'~ğini, hala Anadolu'da, Tr.ıl.ya'da, Suriye. Arabistan ve 
Mezopotamya'da dökülmekte olan kanlardan, hala turuşan ve genişlemekte dev.un 
eden y.ıngınlardan öğreniyor. (Sevr) muahedenamesi. dünya harbinin karakterini 
göstermek hususunda, Versay ve Senjermen muihedelerinden daha mucezdir. 
Dünya zayıf milletlerinjn hal.i.5ı için harp edenler, bugün bilhassa zayıf millerler 
üzerine çullanmışlardır. Anadolu'da Sevr muahedesiyle Türkiye'ye bıralcılan arazi 

7..ı. 'JXF'nıa Buiaci Kongresi, s.38. 
75 TUıua !Siriııd Koırgresi, s.:ss..46. 
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üıerinde bile. nüfuz dairelerine, inhisar mıntıkalarına ayrılmayan yer ka.hnadı. 
Demek, bütün Türkiye baştan başa kapitalist Avrupa'nın müstemlek;it politilısl 
dairesine girmiştir. Demek. bü-,.ük kapitalist devletlerin dünyanın her tarafına taşı
dığı medeniyetten, Türk işçisi ve rençberi de, bundan sonra aruk biia-vfisıta 
nasibini alacakrır! .... Kapitalist Avrupa'ya göre, sadece koloni politikası denen şey, 
bugün Türkiye'nin vucudu içinde bir dert, müthiş bir dert olarak tahribat 
yapmaktadır. Ve bu, Türkiye Komünist Fırkası'nın Türk proletaryaşına sınıf benliği 
vermek ve onu inkıl3.pı,;:ılığa hazırlamak hususundaki vazifesini fevk.ali.de 
güçleştirmiştir. Berberlstan halkına son senelere kadar kendi nıemle.ketlerinin 
belediye dairelerinde bile söz ve mevki vermeyen Fransa, Adana'daki pamuk 
amelesinin inkıl3.p teşkilatı vücuda getirmesine nasıl müsaade eder? ... Bütün dünya 
Nil Fellahına, Hint (Parya}sına, Çin (Kuli) ve Fas Bedevisine verilen hürriyetin 
derecesini. bilir." 

Bugünkü rnüstemlekat politikasının, Kapitalist iktisat sisteminin zaruri bir ne
ticesi olduğunu 'VUrgulayan Hilınioğlu Haklu, bunun sebepleri üzerinde durmuş ve 
konuşmasını ~yle .sürdürmüştür: 

''Türkiye harbin başladığı güne kadar yanın müstemleke idi. Türk amelesi ve 
rençbeıi Avrupa Bank gruplarına yine muhtelif şekiller aJnnda iş.inin mahsülünü 
kaptırıyor ve Osmanlı Hükümeıi, bu yağmacılığa sadece tasavvut ediyordu. Bugün 
Türkiye tam mü,temleke haline gelmektedir. Ve İstanbul'un Padişah bükümeti, 
Türk işçi ve köylüsünün düşmanlarıyla açıktan ittlf'ak yapmışur. Kırım Muhar<:be$İ. 
esnasında Kari Marks, Rus Çarlığı aJeyhine Türkiye tarafina iltizam enniş ve Türk 
çiftçi:iini Avrupa'nın en saf, en ahlil:lı köylü tipi olmak üzere anmıştır. Bugünkü 
Rusya Şuralar Devleti de, Marks'ın öz varisi sıfaoyla, Avrupa Emperyalistleri aley
hine Türk köylüsüyle birleşiyor. 4te burada da Komünizm ile temsil olunan bey
nelmilelin s.afve nurlu çehresini görebiliriz. Sermayenin beynelmilel kru-akterine 
ve beynelmilel talıribarına karşı beynelmilel bir cephe viicuda getirmek! ... lşıe ko
münizmin ilk şiarı ve temel taşı." 

Hilınioğlu Hal<J<ı k<ın-na aşağıdaki sözlerle son vermişıir: 

''Türkiye'nin kurruluşu, dünyanın kurtuluşuyla. yani sermayenin mahvedilme
siyle kabil olabilir. Türkiye proleıaıyasının dtlnya proleıaryıısı saflarında mev!ci al
ma&\, yalnız kapi~ karşı açılan cidalde zaf-ere doğru atılmış yeni bir adım sa
yılmakla kalmaz?... O, a)11I zamanda tarihi bir uyanış. yeni bir idrakte ifade eder. 
Binaenaleyh temenni edelim: Yaşasın Kızıl Enternasyonal, Y343.5ın Türkiye'nin 
uyanışı, Yaşa,ın Kurnıluı İnkılibı, Kahrolsun Sennayel...'" 

b) Tfirkiyc'de ''Milliyeller Meselesi" Hakkında Nazmi Yoldaş'm Konuşması 

Türkiye'de milliyet meseleleri üzerinde, Kongrede, Nazmi Yoldaş konuş.muş
nır. 76 Şarkta uzun zamanlar kanların aknıasına .sebep olan milliyet meselesinin ka-

76 TKF'ıua Birinci Kongresi, s.46-4-9. 
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piıalist devlederin "Sömürgecilik Siyaseıi"nin bir neticesi olduğunu belirterek, ko
nuşmasına başlayan Na:ımi Yoldaş. ilk olarak Ermeni sorun\Ulun ortaya çıkışı üv:~ 
rinde durmuş ve Ermeni sonınumın ortaya çıkmasından İngiltere'nin sorumlu ol
duğunu fllrgulacmşnr. Daha sonra Türk-Ermeni anlaşmazlığı hakkında konuşma
sını şu şeJtildc 5\irdürınüşı;ür: 

''Türk Hükümcıi'ni idare eden ekabir ve mütegalBbe ile Tiırk fakir ve rcnçber 
halkını birbirine kanıtınnaınalıdır. Ekabir şüphesiz, İslamiyet ve milliyet perdesi 
al unda menafi-i şahsiyelerini müdafaa için meş'um roller oynadılar. TüTk ve 
Ermeni halkı arasına husumet sokmaktan ihtinu: ebnediler. Cereyan-1 r.arihiyenin 

beıaber-yaşatıığı bu iki milleti birbirine düşman euiler. Her yerde, her zaman ölen, 
ezilen hall.~ı hayattan mahrum biçare fakir halkb. Avru.pa emperyalizm.inin bir 

neticrsi olan Harb-ı Umumi esnasında zavallı fakir Ermeni köylüsü yine İngiliz 
t.esVilibna, Taşnaklann, papazların teşvikabna ilet oldu. Van ve Bitlis taraflarında 

Mü.,Jüınan fakir halkı kesmeye, evlerini yakmaya. mallanm yağmalamaya başladı. 
Suna karşı İttihat ve Terakki Hükümeti hl-aman davrandı. Enneniler khd.r edildi
ler. Taşnaklar ve Ermeni papazları milliyet ve mezhep daVl181yla İngiliz siyasetine, 
İttihat ve Terakki ile TUrk devletçileri de yine milliyet ve mezhep bayrağı altında 
Alman siyasetine hizmet eanişlerdir. Netice de milyonlarla Türk ve Ermeni fukarası 
imha edildi." 

Nazmi Yoldaş, Rusya Çarlığı'nm tahrikleriyle Rum papazlarının ve şönevisıleri
nin kurduğu Etnik-i Eterya Cemiyeti'nin yaptığı faaliyetlerin Tiirk ve Rum fakir 
halkını birbirine karşı düşman ettiğini söyleyerek, Arap, Kürt ve diğer unsurların 
cmpcry.ı.lizm siyasetinin kurban~an. olduğunu ve yerli şeyhler ve rei$lcr elinde maz

lum ve mağdur yaşadığım belirtti. En ziyade zulüm gOren~ istismar edilen ve imha 
politikasına hedef edilen halkın, Tıirk halkı olduğunu vurgulayan Nazmi Yoldaş 
şöyle dedi: "Türkiye fakir halkı Avrupa burjuvaziya:ıının elinde esir olduğu gibi, 
kendi zenginlerinin ve devletçilerinin dinde de esirdir. Artık "Şark Meselesi" deni

len bu frci temaşayı sahne-i siyasetten ilelebet izale ebnek lazımdır." 

Nazmi Yoldaş, Şark Meıselesi'ni burjuvaziyanın halledemeyeceğini ve halleanek 
isıemediğini ve ancak şarkı parçalayarak falcir halkı kendisine esir eımekıen b~ 
bir mabat takip euncdiğini beyan ettikten sonra, şu sözler ile konuşmasını tamam
lamışıır: 

"Bunun ancak. bir suret-i hiilli vardır. Bu meseleyi meyd;ına çıl<.afan burjuvaz
yanın yıkılması, sınıfi ve siyasi cahakkümün mahvı ve Türkiye'de içtimai inkıl3.bın 
inkiıafı ve şiiri hükümetinin kurulnıası! Yaşasın Müstakil Türkiye Sosyalist Şiiralar 
Hiikümeıi!" 

Bunu t.akiben Kınm Ülke Komitesi aza.\]. Kin:rnitçi, Erzurum Delegesi Cevat, 
İsmail Hakkı W: Selim Mehmet Yoldaşlar s.öz alarak milliyetçilerin, şövenistlerln. 
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.ka.pit.alisderin, cihangirlerin. devletçilerin şarkta çeşitli milletler arasında meydana 
getirdikleri husumet hakkında konuşmalar yapmışlardır . .,., 

c) "Müstemlek.i.t ve Milliyetler'' Meseleleri Hakkında Kongrenin Kabul Ettiği 
Kararlar 

Sömürgecilik ve milliyet sonın]an üzerine yapılan konuşmalardan sonra kong
re beı madde lıalinde aşağıdaki kanırlan kabul eni:" 

"]. Müstemleke bugünkü ~iyle istili.cılık devrini geçiren. sınai, mali ve ticari 
inhisarcılığın zaruri bir mahsu]ü olduğu gibi, milli niza ve lcıtallerde hil-i hazır şe· 
rait-i iktisadiye ve siyasiy<:den çıkan birer hailedir. Hey"eı-i içıiıııaiyenın mukadde
raa zenginliğe istinad eden sermayedarlardan, fütühaıçıhk ve yağınalcarhkla ihraz-ı 
şöhret ve hıikümeı eden emaret ve hükümetler1e bunlara satılmış. bir awç san3did 
ve memurinden ibaret bir smıf-ı eka11iyet halinde kaldıkça bu felilc.etlere nihayet 
vermek imkam yoktur. 

"2- Burjuvazya esasında kurulan hükümetler- fert ve milletlere ait müsavat ve 
adaleıe dair birçok bahislerde bulundukları halde, tarihin bize arz ettiği feci hadi
selere, hele son Avrupa Harbi'nden sonra kararlaşan Versay Muahedesi'nin mağlup 
ve zayıf millet ve memleketleri kısım kısım esir ve müstemleke haline getirmeğe te
şebbfü; yolunda meydana çıkan neticeleri peki.la gösteriyor ki, adalet ve müsavata 
ait bu şiarlar yalancı bir ni'ıma.yiş olmaktan başka bir mahiyet bzanamamışlacclır-. 

".3- Demek oluyor ki, sermayedarlar, hükümdar ve sultanlardan mürekkep hiç 
hükmündeki bir ekalliyetin, beşerin ekserlyet-i azim.esini teŞkil eden uyıf ve fakir 
işçi sınıfları züJm ve tcgallübü sürecinde mütecelli cihanşümul beliyenin izalesi an
cak sınıf farkını ortadan kaldırarak.. yeryüzünde hakim ve mahkıim. zalim ve maz
lum fertler, millet ve devletlerin hükmünü bırakmayacak bir inkılib-ı azlıııine vu
ku' ve tahakkuku ile hasıl olabilecektir. 

"4- Bütiin dünya amele ve rençberleri arasında hidis olan bu mahiyetteki içti
maı inkıl3pta, şimdiye kadar başka devlet ve miUetlcr hükmü altında veya müstem
leke halinde yaşayan millet ve memleketler amele ve rcnçber sınıfının milli ve me
deni melalibinc brşı bilim bulunularak, ma:tlum ınillcı:ler arasında tennevvür ve 
t.cmadünün inkişafı.na hadim olacak medeniyetkar milli müessesata kuvvet vermeli 
ve bu suretle onların da samimi olarak inkılaba müıaheretleri esa:ı.ları hazırlanma
lıdır. 

"5- Komünist Fırkası inkılap hareketinin yeni girdiği gayr-i miiterakki memle
ketlerde emperyalizme karşı mevcudiyetini müdafaa eden milli k.ınıvetlere müzahe
rette, bu arada umumiyetle serrmıyedarlar idaresine karşı sımfi miibar-eze hissinin 

7? '.fKFDJD Birinci K.c,ogresi, $,49. 
78 1KF'tun Bisiııci Koı:ıgrai, .s.49-50, 
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iıçi halk içinde dc:rinlq;mesine ait mesaide bulunmalı ve herhalde teş.kilatın is.tikl:i

lini muhafaza etmelidir." 

Bu kararlar Mustafa Suphi'nin teklifi üzerine, proğram taslağını hazırlayan 
komisyona gönderilerek. TKF proğram.ına dahil edilmesi istenmiıtir, 79 

d) "Koopenısyon" Haklan da Ahmet Cev.ır (Emre) 'm K<>nuşm,w "" Kongrenin 
Aldığı Kararlar 

Kongre. üçıincü oturumW1un ikinci bölümünde "Koopcrasyon" meselesini ele 
almııtır. Bu konuda Ahmet Cevat bir konuşma yaparak, kooperasyonun ne demek 
olduğu. kooperasyonun tarihi geçmişi, kooperaByonun gelişip yayılması ve zirai 
kooperatifler hakkında kongreye kısa maliımatlar verdikten sonra, Tiirkiye'dc ko
operatifçilik meselesi üzerinde durmuş ve ş.unlan sôylemi§tir~M 

"Kooperatifçilik (1911) senesine !<adar memleketimizde malum değildi. Yalnız 
bazı büyo.k şehirlerde İngiliz ve Amerikalılara mahsus iiç dört kooperatif vardı. 
Fakat bunlar. k.oope.fa$J'Onun kava:id-i esasiyesine muhalif olarak yerlileri içerilerine 
kabul etmiyorlardı. Balkan Muharebesi'nin hitamında tarafımdan kooperatifçilik 
hakkında bir kitap nı:trolundu. Bir !<aç konferans verildi. 

"İki Uç şirket de açıldı. Fakat Harb-i Umuminin patlamasından sonra (milli ik.
tlsadiyanyla) bütün ticareti be~ altı yüz azasının kirli elleri arasında cem' etmek ve 
sahte bir burjuvazi vücuda getirmek politika.s,nı takip edenjon Türk Hükümeti on
lan da kapa.tbı. Ve o kooperatifçiliğe serbesti-i cereyan vermek istemedi. Onlann 
yerine (Milli Kooperatifler) nimıyla bir takım şahsi şirketlere t.ibi ve onların bey
'iye dükkanları mesabesinde dükk.inlar açtı. Bunlann hep idaı"'eleri İttihat ve 
Tcr.ıkk.i'nin tayini ile teŞekkül edi}'Qrdu. Suistimal ve salilıiyetsizlik cümlesini mah
vetti. Biz inkılaba kadar ve inkıl3.ptan sonra, uzun bir zaman, bu şirketlere muhta
cız. Çünkü bizim ahaJirniı; terbiye-i siyasiye ve içtimiiyeden mahrumdur. Kum tane
leri gibi dağınıktır. Kooperasyonun mühim bir vazifeM de izi.sına siyasi ve ictim:ii 
terbiye vernıek, onlan teşkilitlandırmak, müşterek bir gaye etrafında toplamakur. 
Bu hareketin ilerletilmesine ve yeni esaslara tevfik edilmesine ehemmiyet verilme
sini. bizde kooperatifçiliğin uycmdınlmumı temenni ederim." 

Bu konuşmadan sonra "Kooperasyon" h.ıkkınd.ı şu kararlar alındı:ıı:ı 

"Madde 1- TKF, Türkiye'de ŞUr3 Hüküm.eti teessüs edip, hakimiyet proletarya
nın eline geçinceye kadar memleket dahilinde komünizm ruhunda bir 
(Kooperasyon) hareketi. uyandırmaya çabşmal.Ldır. Açılacak koopreatiflerin riayet 
edeceği ş.artlar şunJardır: 

7'9"TKFmn.BbitıdKo~.s.49. 
00- TKFnın Birin.cı Ko~ $.50-59. 
111 TKFJJlll Birinci Ko~, s.59-60. 
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1-Sehlm yerine a,ıans ahzi. 

2-(Bono) mikıannın hadd-i asgariye tenzili suretiyle ihtiyat akçesinin fazlalaşa
nlması. 

3-Ferdlerin aza olarak kabulü. 

4-Ticareı. simsarlık. sarraflık ve faizcilik nev'inden herhangi bir mesleğe men
sup olanlarla, ahiren ücretli sa')'inden istifade edenlerin hey'et-i idareye kabul 
edilmemesi ve hey'et-i umumiyetle haklt-ı rey sahibi olmaması. 

5-Her hey'et-i idarede mutlaka bir komünistin bulunması. 

"Madde 2- Merkezi hey'et arz olunan (kooperasyon) hareketini tevlid etmek 
için, buna rnaluus üç aylık kur-slar açınah, risaleler ve talimaınatneler neşretmeli ve 
icap eden defterleri basnnnahdır. Kurslarla (Kooperasyon)'a ait derslerden başka, 
komünistliği ve komünist prensiplerine muvafık iktisadiyet-i umumiyeyi tanıttıra· 
cak ve sevdirecek konferanslar da vermelidir. 

"Madde 3- Şimdild hükümet nezdinde teşebbüste bulunularak bu esaslara mu
vafık olar.ak te~kkül edecek kooperatiflerin temetni vergisinden ınuafiyetini ve 
hüküm.etin elindeki vcuit-i nakliyeden istifadelerini temin ve hükümeıin ıaht-ı in
hisarındaki emtianın tevziine icra-i ıavas.;utetınderine çalışnıabdır. 

"Madde 4- Her mınnka dahilinde teessüs edecek kooperatifler arasında irtibat 
temin etmeli, aynı mınnkada teşekkül edecek :ıirai kooperatiflerin cümlesini mın
uka istihlak kooperatiflerinin etrafında toplamalı ve muhtelifmınnkaJann koope
ratifleri arasında birlik vücuda getirmelidir." 

e) Türkiye'de İşçi Dernek ve Birliklerinin Geliştirilmesi H.alckında Kabul 
Edilen Kararlar 

Kongrenin üçüncü oturtımwıun en son bölümünde dünyada ve Türkiye'deki 
işçi demek ve birliklerinin vaziyeti ele alınmış, konuşmacılar bu konulardaki görüş
lerini belirttik.ten82 sonra. kongre aşağıdaki karan kabul etmiştir:83 

"Bütün cihan sahasında kapitalizm ile iş arasında devam etmekte olan müca
delede en keskin silah sınıfların taaz.zuvu olacaktır. 

"Smıfi cidalde muzaffer olmak için. Türkiye ve Şark memleketlerinde devr-i 
tufuliyyette bulunan işçi cemiyetleri yabancı anasırdan tathk edilerek, daimi su
rette amele taraftan olan komünist teş.kilitlanyla müttehiden iktisadi mübareze 
yürütmek için muayyen bir istih:s.al.de iştirak eden işçilerin bir teşkHin olmalıdır ki, 
amele sınıfının ücretli köleliğini ortadan kaldıra-cak büyük hareket, disiplin dahi-

82 TKF.nın Birinci k.Qll/P'CSi, ıı..60-61. 
83 TKFma Biruıci Kongresi. ıı..62. 
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line girmiş olsun -ve bu vecihle (işçi dernek ve birlikleri, cemiyetleri ve ittihatlan) 
bütün memleket istihsalium amele kontrolü altına almaya şimdiden alıştınlsın. 
Bugün işçi dernek ve birliklerinden en kuvvetlisi İngiltere, Amerika ve Fransa işçi 
demek ve birlikleri olsa da, onların yalnız iktisadi mübareze ile uğraşarak siyasi sa
hada pek geride kalmış olmaları ve aynı zamanda proletaıya içinde küçük burjuva 
zihniyeti ve milli ıaassub uyandıran İkinci Entemasyonal'in muakkibi bulunmaları 
bize gösteriyor ki, en doğru işçi dernekleri ve birlikleri nümunesi ŞU.ri Rusyası teş
kilatlarıdır. 

"Binaenaleyh şüri teşkilatlarını nümune-i imtisal ittihaz ederek Türldye'de 
dahi evvela rnevcud mutlakiyet ustil-i idaresiyle ve sonra burjuva hakimiyetiyle kat'i 
surette mücadele edebilecek işçi dernek ve bir-Iilderi yaratılması lizımdır." 

4. DördüncO, llqinci ve Altıncı Oturumlar 

a) TKF Programı 'ıun Görüşülmesi ve Kabulü 

Kongre'nin dördüncü, beşinci oturwnunda ve alancı oturumwı birinci bölü
münde Türk.iye Komünist Fırkası'nın Programı ele alındı. Bu konuya ait tasarı 
Mustafa Suphi tarafından kongreye sunuldu. Tamamen Marksist bir görüşle dü
zenlenen•4 ve Türkiye'nin içinde bulunduğu variyet de gözönüne alınarak hazır
lanmış olan bu program ıasansı hakkında Mustafa Suphi çok geniş açıklamalar 
yapmış. ve bu casannın her maddesi üzerinde ayn ayn durmuştur. Program tasarısı, 
hükümetin şekline, dini ve milli münasebetlere, iktisadiyata, köy tasamıfanna, 
bankalara. v,ergilere, mesken ve hışe meselesine, işçilere ait teminata, ordu ve zab1ta 
işlerine. mahkeme işlerine, eğitim, sağlık ve kültür işlerine ait olmak üzere 10 
maddelik bir giriş, 12 bölüm ve toplam 49 maddeden oluşmaktaydı.~ Kongre, 
progranun bölümlerinde hiçbir değişiklik yapmamış, maddelerde ise meınleket ve 
halkın hayat ve iktisat şartlarına göre bazı küçük dcğiş.iltlikler yapılm1ş.tır.Bli Yani 
kongre, Musr.afa Suphi'nin sunduğu prograın ta.sansını bazı maddelerinde küçük 
değişiklikler yaparak kabul enniştir.87 

b) Rusya ve Türkiye'de Bulunan Bütün Komünist Teşhhda.rmın .Birleşmesi 
Hakkında Kon~nin Karan 

Kongrenin alunçı oturumunun akşamki bölümünde, İstanbul te$kilılu adına 
Lütfü Nejdeı. Hilmioğlu Hakkı ve Ethem Nejat İstanbul'daki komünist faaliyetler 
ve İstanbul'daki ıeşkilit hakkında kongreye bilgi verdiler." Bunlan takiben TKT 

8" BAGİROV, "Tlirkiye KommUW$t Paniy.ısıwu 'iarannıası Tarihinden'', s.80, 
85 TKF Ptoğraııı Tasaruı için ba:kınu:. (1KF'run Binnd.Koııgrcsi. s.62-71.) 
8(1 Mlıddeler halkında yapılan müzakere-ler için babnız, (TKrm.a Biıiııd Kongresi. ıı.77-86.) 
87 TKF'nın Birinci KoDgTeJi., ı. n. TKF Proğramımn kongrede bbul cdilıoiı ıelli, TKFmn kuru

l"'u bolumündc ~. Bkz. ı.. 246-259. 
8ll TKFwn Birind Kongresi., s.86-98. 
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Merkezi Bürosu ta.rafından Karadeniz sahillerinde teşkilat yapmak ve komünist fa
aliyetlerde bulunması için gönderilmiş olan Abdurrahman Mesudi'de Karadeniz 
sahillerinde yaptığı çalışrn.alat ve bölgenin sosy~konoınik yaplSi üıerind,e bir ko
nuşma yapmışnr.w 

Bu arada Bakıi'daki Kızıl Gençler Birliği adına söz alan Bridman, önce kong
reyi. kutladı ve daha sonra, Tüı-kiye'd-e komünist gençler birliğinin teşkilini arzu 
eden konferans merkezi hey' etine. "gençlik arasında geniş mikyasta faaliyette bu
lunulmasını ve Türkiye'de komünist gençler hareketinin inkişafına yardım etme
sini" teklif etrl.oo 

Bu konuşmalardan sonra Ethem Nejat ve Hilmioğlu Hakkı ıarafından bütün 
Türkiye Komünist Tcşkilatlannın birleşme:si hakkında bir teklif sunulmuştur. 
Kongrenin oybirliği ile kabuL ettiği teklif şudur:91 

HKomünistlik teşkilatlarının yekdiğerinden habersiz re rabıtasız olarak. yahut 
herhangi bir tazarruat ihdlafı.ndan dolayı birbirlerine brşı lakayd vey.ı. muhalif va
ziyet alarak çalışrnalan, inkılabi, içtimai gayelerine wsulü fevkalade mü~killeştir
mektedir. Hollanda ve Almanya komünistlerinin bu suretle fraksiyonlara ayrılmış. 
olması, bu memleketlerdeki inkılabi hareketlerin -inkişaf Ve movaffakiyetine mftni 
olmuş.tur. Üçüncü Enternasyonal'in İcraiye Komitesi Reisi Zinoviyev'in ikinci kong
rede arz ettiği raporda tafsil ettiği vecihle, bu gibi in~ikal ve infik.illara kat'iyen 
müsaade edilmeyeceğini bildirmiştir. Kapitalist dünyaya kaqı tek ve dik bir ihtilal 
cephesi teşkil ederek, zafer-i kariyi ihraz için bir mem1ekeı d.ıhilinde müstakilen re

.şekkül eden komünist gruplarının bir Merkez-i Umumi etrafında birleşmesi el
zemdir. Binaenaleyh, gerek İstanbul'dak.i komünist gnıplann, gerek Anadolu veya 
Rusya'da vukuaun tesiriyle yekdiğerinden ayrı olarak vücut bulan teş.kilatlarm 
Türkiye Komün:is.t Fırkuı 'yla -ittihat ve hep birlikte bir vahid-i tam reşkil eylemesi ve 

Türkiye İn.lulabı'na çalışan yoldaşların müteferrik sahalarda kahnk kuvvetlerini is

raf ve zayi eylenıcmeleri icab eder. Biz s.ahib-i salahiyet delege olmak sıfauyla 
İstanbul Komünist Grubunun Türkiye Komünist Fırkası'yta birleşmeğe amade o1-
duğunu ilan ve diğer teşkilatların da aynı vecihle hareket eylemelerini büyük ga
yemiz namına teklif ve rica eyleriz. 

Ethem Nejat ve Hilmioğlu Hakkı" 

&ı TKF,pın Birlı.ıd 1'ongusi, ı.98,.99. 
'.lıOBridmıın, 11 maddelik bir teklif sunmuştur. Babnız.(TKF'nm.Bmııd K~ s..99-100.) 
91 TKF'run Birinci Kongreşl, ıı.102-U)3. 
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c) 'Türkiye'de Kadınbk Hareketi" Hakkında Alınan Kararlar 

K.ongrede1 Türkiye'de kadın!ann sorunları hakkında Naciye Yoldaş konuşmuş
tur. Önce kadının tarihte geçirdiği iktisadi ve ailevi safhaları anlatan Naciye Yoldaş, 
şonra Türkiye'de kadınlık hareketi, kadınlann sorunları fu:erinde durmuş.nır. 

'"Türk kadınının ailesi arasındaki vaziyetinin tam manasıyla esaret olduğunu 
söyleyen Naciye Yoldaş, kadının eğitiminden, sosyal hayanııki mcvki'inden, erkek
lerin kadınlara bakışından, kadınların örtünmesi meselelerinden bahsederek, ül~ 
kenin işgale düşmesiyle beraber Türkiye kadınının erkek ile birlikte mücadd-eye 
anldığını belirtmiş ve konuşmasını şu sözler ile bitirmiştir.92 

"Türkiye Komünist Fırka.fil herş.eyden evvel Türkiye kadınını kurtarmak için 
bir Türkiye komünist le.adın t.eşkilab vücuda getirmeğe çahşmalıdır. 

"Yaş.asın kadın ve erkeği hayabn bütün yollarında birleştiren Kızıl Güneşi 

"Yaşasın Türk.iye Komünist Ftrkası" 

Bu konuşmadan sonra "Türkiye'de Kadınlık Hareketi" haklc.ında Naciye ve 
İsmail Hakkı tarafından verilen aşağıdaki teklif kongre tarafından kabul edilmiş
ıir:~!l 

"1- Tarihi hataları ve içtimai haş.talı]<lan kat'i sureue tashih ve redaviye karar 
veren Türkiye Komünist Kongresi, kadınlık aleminin kıymet ve eh-enuniyetini cak
dir ederek laylk olduğu dereceye is'idı için icabcden kat'i tedbirlere revessül eder. 

"2- BeşeriyeU.en .sınıf farkını kaldınn.ık şiarıyla onaya aulan komünistJer, tabi
ao.yıa kadınlan cemiyetin içerisinden ihraç -etmek. gibi, bir ikilik hatasını irtikab 

edemez. Komünistler nasıl hazır yiyicileri mahvederek tam bir müsavat-1 hukukiye 
y.ırauyorsa, kadınlık, erkeklik farklarını da kaldırarak hukük ve vezaif cihetiyle ha
kiki bir birlik teşkilini kabul eder. 

"!,. Türkiye'de kadınlarm hayat-ı umumiycye daha serbe,tane iştirak edebilme
lerini temin için, şimdiye kadar erkeklere tahsis edilmiş ol.ın içtimai müeısseseler
den kadınların da aynı hak ve sa1ahiyetle istlfade etmeleri elzemdir. 

"4- Kadınla erkekleri yekdiğerinden ayn bulundurmak, onları mües.sesat-ı iç
timaiyenin haric.:indc yaşatmak, kadmlar-da anlayış kuvvetini yanlış yollara sapur
mak ve bu yanlış telakkiler kadım büsbütün geri bir hayat idam.esine sebep olmuş.
tur. Binaenaleyh, beşeriyetin diğer nışfı olan kadınların e:rkeklerle mütevaziyen ve 
mütesaviyen hareket eunderi ve 13:yık oldukları tekamülün temini için lüzumu ka~ 
dar fedakarhl<iar ihtiyar olunur." 

'9\! Naciye YoJdaş'ıo konuşma rnetııiniıı latrulnu için b:iı.k.mu.( TKF'nın .Bidnd .lwngres.i, s.. 103-106.) 
93 TKF'mn Birinci Kı:mgreşi, s. 106-107. 
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5. Yedinci Oıunım 

a.) TKFnın Te.şkllit NizamnaIJJ,esi'nin Kabulü ve TKF Merkezf Reyed'nin 

Seçimi 

TKT Kongtesi soı:ı toplantısını, 15 Eylül'de yapmıştır. Bugünün en önemli 
gündem maddesi, TKF'nın nizamnamesini görüşmek ve TKF'nın merkez! heyetini 
oluşturmak idi. Kapalı olarak yapılan, yani yalnız kongrede oy hakla olan\arm 
kauldığı oturumda. önce teşkilit nizamnamesi fasıl fasıl. madde madde 
incelenerek. kabul edilmiş. ve sonra TKF'nın merkezi heyet ve merkez heyet 
adayhğı için seçim yapıl=nr ." 

b) Köylüler Ar.wnd~ Çalışmak Hakkında Kabul Edilen KarMfar 

TKT Birinci Kongresi'nde görüşülen son önemli gündem maddesi "Köylüler 
arasında çalışmak" hak.kında idi. Bu konuda önce İsmail H;;ı:k.kı, daha sonra ise 
Celal Korkmaz konuşmuşlardır. İsmail Hakkı, Türkiye'de asıl proletar sınıfın köy
lüler olduğunu vurgulayarak, kendilerinin köylüler ile şehirliler arasındaki farlı 
kaldırmak ve köylüleri ş.ehirtiler derecesine yü.kseltmek için çalışacaklarını, söyle
miş.tir.95 

Celal Korkmaz ise, köylüler arasında çalışmanın öneminden bahsederek, şun
lan kaydctıniş,tir:96 

"Köylüler arasında yaşamayan, çalışmayan komünistlere komünist denilemez. 
Ve her hı'"ka kartını cebine sokan da komünist sayılamaz. Köylü içinde yaşamamak. 
fikriyle fırraya dahil olmoş varsa, onlar aldıklan vesikalan iade eısinler. Bu işin ehli 
olmadıklannı isba.t eUinlec. Böyle yaparlarsa namuslarını muhafaza etmiş olurlar. 
Bunun aksi namussuzluktur. dolandırıcılıkur. Bizim yapacağımız inkılap, Genç 
Türk inkı]ibına benzemez. Biz köhne dünyayı yıkıyor ve halkın, köylünün menfa
atine elverişli taze dünya dikeceğiz." 

Celal Korkmaz konuşmasına şöyle son veriyordu: 

"Son sözüm, aziz yoldaşlanm; .siz komünistler eğer şehirlerde kalıp rahat yaşa
mak ve köylülere uzaktan bakmak isterseniz, ınaksadımza vasıl olamazsınız. Siz köy
lüleri kendinizden uzak görürsen.iz, köylüler de sizi kendilerinden uzak gôrürler. 
Mutlaka köylere gidip, köy halkını görmek ve anlamak lllımdır." 

9.ol TKF'ru.n Blıind Kongttsi_ s.107; Kongrede kabul edilen TK.F Nizanıoamesi \'C TKF M-er):..ezi 
Hcyeıi'nin ~ haklundaı TKF'mn Knruhı~u bôJümiındc bilgi verilıniş,tir. Bkz. s. 259-265. 

"9~ TKF'nm Birinci Kongred, s..107-109. 
96 TKFınnBirinciKc,ngw;J,s.109-112. 
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Bu konuşmalardan sonra kongre "Köylu.ler arasında çalışmağa dair" aşağıdaki 
kararlan kabul eunişti:r:117 

"1- Türkiye Komünist Fırkası Merkezi Hey'eti nezdinde. Ruısya Şılralar 
Hükümeti'nde olduğu gibi, köy ve yurtlarda halk arasında işlemek üzere hususi bir 
"Köy Şubesi" açmak lazımdır. Bu şube vasıtasıyla hem köylerde ve yurtlarda inkılap 
yapılır, hem de Sovyet ve komünist esası ve fikirleri neşredilir. 

"2- Bu şube gayet ehemmiyetli olmasına binaen, teşkili için köylülerin ruhun
dan ve idetinden onlar ve onlarla icap ederse bir yerde yaşamak, onlar gibi yiyip 
içebilecek fırkaya mensup temeyyüz etm~ üç arkadaş intihap edilir. 

"3- Köy şubesinin vazifeleri şunlardır: 

a) Köylerde çalışmağa mahsus bir nizamname ve tilimatnime hazırlar. 

b) Hazırladığı nizanıniırneyi tevfil<an kurslar açıp mütehassıslar yetiştirmek. 

c) Kurs.a kabul edilecek mütehassıslar halkın öz arasından ayn.imalı ve hiçbir 
suretle mahkUm olmamış. bulunmalı, halk arasında her türlü hfil ve hareketiyle 
temeyyüz etmiş ve kursu ikmal ettikten sonra da yine halk arasında ilmi ile amil 
olarak halka hüım-i mioal olabilmelidir. Öylel<l halis her ,aman, heryerde komüni>t 
namı altında, bir adam gördümü derhal namusu mücessem, gayyur, fedakar ve 
halkı düşünür. hukuk müdafii bir adam haorlanna getirmelidir. 

d) Müıehas.sıslara kurslarda alacakları her türlü ınfilumaı-ı siyasiyeden başka, 
tahriri olarak talitnat-1 umumiye ve hususiye verilmelidir. Miting, içtimi, konser ve 
bahüsus meclislerde halk için ne gibi mevzular intihap etmek l.izımdtr ve halk ile 
nasıl anlaşmalıdır. Bu ve bunun gibi esas ve şekle ait noktalar, mütehassıslara da
ima ihtisar edilmelidir. Her mütehassıs her iki haftada faaliyeti hakkında muktezi 
raporlan merkeze gönderir. 

"4- Halk dilinde ve halkın okuyacağı tarzda, köylülere mahsus köylü gazete ve 
risaleleri neş.redilmeli ve o gibi ga.zetelerin bir tarafı, Rusya'da çıkan gazetelerde 
olduğu gibi. fukara sadiisı havadis ve malüman)ia doldurulmalıdır. 

"!>- Her köyde konsert vesaire sebeplerle toplanacak köyliıleri ihtiva edecek 
"Köy Otaklan" hazırlanmalıdır. Bu mahallerde köylüler her akşam toplanır, göıii
şürler, mübahase eder, gazeteler okur ve çay içerler. 

"6- Köylerde, köylü komiteleri, hücreleri ve tahsilsizlik ile mübareze dernekleri 
teşkil edilmelidir. Köylerde teessüs etmiş bu gibi koınite ve teşkilitlan kontrole(
mck ve onlardan he.sap istemek "Köy Şubesi"nin vazifesidir. 

97 TKFru.n .Biıind K-ııngresi. s.12,14. 
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n7_ Merkezi Hey'ete mensup bütün yoldaşlar her fırsattan istifade ederek, 
kôyliiler arasında çalıpnağa çok ehemmiyeı vermelidir." 

c) Kongrenin Kapan1şı ve Must.afa Sophi ilr: Pa.vloııiç'fo Kongre Kaparuş 
Konuşmaları 

Köylüler arasında çalıpnak hakkında göriişmelerden sonra kapanış kon~
laıma geçilmiştir. Önce Mustafa Suphi'nin ve sonra Üçüncü Enternasyonal adına 
Pavloviç'in yaptığı konuşmalar ile "Türkiye Komünist Teşkilatlarının Birinci 
Kongreii" 15 Eyliil 1920 akşamı ,ona ermiştir. 

Kongre Başkanı ve bu kongrede kurulan TKF Merkezi Komitesi Başkanı seçi
len Mustafa Suphi aşağıdaki konuşmayı yapmışnr:" 

'Teıkilaı devirlerini geçiren ve şimdiye kadar bir grup halinde yaşayan Türkiye 
Komünistleri bu kongreden müteşeklcil ve müttehid bir fırka olarak çıkmakla, yeni 
bir devre-i hayata ayak basıyorlar. Fırkanın önünde duran birinci vazife~ bundan 
sonra memleket.imiz amele ve fukara rençberleri arasında fikirlerimizi kuvvet ve 
süraıle neşrederek, halkın mukadderaıını kendi eline verecek sebep ve kabiliyetleri 
hazırbm;ıkar. Türk komünistleıi üç seneden beıi Rusya içtimai inkılibı içinde bir 
çok safhalardan geçtiler. 

"Zaman oldu ki, karşımıza çıkan kara fikirli mürteciler Türkiye'de amele ve 
rençbcr .sınıfının mevcut olmadığım ve olsa bile hamalların memurlardan iyi yaşa
dık.lanru söylemekten utanmadılar. Son zamanlarda ise, bilhassa İstanbul, İzmir, 
Konya, Erzurum, Ankara ve Eskişehir'dc vücuda gelen amele ve rençber teşkilatları 
seslerini yiiksclterek gösterdiler ki, Türkiye'de amele ve rençber namı altında inkı~ 
lApçı mühim bir sınıf yaşıyor. Omidvanz ki. İstanbul ve Anadolu amele ve rençber
leri yakında miıstevli ve zil.im bütiin kuvvetleri tepeleyerek ha.yat ve mübareze fa
aliyetini kendi kollarına almak ikddannı göstereceklerdir. 

"Zaman oldu ki, Türkiye ;ıınclc ve rençberleri müstebid vali, hakim ve paşalar 
karşısında söz söylemek cesaretini bile gösteremezdiler. Fakac son vakayi gösteri
yorki, İstanbul Hükiimeti'nin ve Padişahın İngilizlerle birleşerek memleketi sattık
larını halk pek iyi anlıyor; Tıirkiye'nin mazlum amele ve rençberler ve askerleri bu 
alçaklığa, bu hiyanete karı• ,iingwıünii oradaki ağa ve paşalann, padişahların göğ
siine çevirmiş muhıırebe ediyorlar.(Alkışlar) . 

.. Ve nihayet zaman oldu ki, arkadaşlar, Türkiye'de Komi'ınist Teşkilitı olamaz 
dediler~ Fakat Tuıkiye'nin muhtelif şehirlerden gelen komünist vekiller bunun ak
sini ispat ettiler. Tiirkiyc'dc amele ve rençber komünist teşkili.u gittikçe genişliyor 
ve kuvvet kesb ediyor. Şimdi Komünist Fırkası'nın müstemlelitçı kuvvetleri ez
meğe azim, işçi halka rehbc:r olacağına hiç şüphe edilemez. (Alkışlar). 

98 TKFıuıı Biriod .Kongresi,s.114-116. 
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"Kom'Uni.zm mübc:ıtirlerinden (Engels) bir eserinde diyor ki, yeryüzi.i.ndeki 
teknika zulme alettir. Zaman gelecek ki, ıeknikarun terakkisi eseri olarak yeryü
zünii kan deryaları alacak ve ziliın imparatorların taçlan bu k.an deryaınna yuvarla
nacak da, bu tacı yerden kaldınp başına koymaya cesaret edecek bir adam bulun
mayacaktır. İşte bu devir huıül eımistir. R.usya'da, Almanya'da~ Avusturya'da, 
Tiirlciye'de, Çarlık, İmparatorluk, Padişahlık artık bir daha necat bulmayacak 
tarzda yıkıldığı halde, hiç 1<irnse cesaret edipte o taçlan b.qlanna geçın:nıiyor. 

"Vaktiyle halka zulüm edenler bugünkü amele ve rençber inkılabı huzurunda 
diz çökerek, mazlwn halka taraftar ve hidmcte amade gözül<üyorlar (Alkışlar). 

"Memleketimizde her türlü derece ve sınıf ahd ü yalanlarının yerinden oyna~ 
nıadığı böyle bir dcvr-i buhranda. işçi halkın muk.adderaunı kendi eline alarak iş 
gönnesi bir zaruret haline giriyor. Bu işte doğru yolu göstermek vazifesi Komünist 
Fırkası'nın uhdesine dütmektedir. Komünist Fırkası için, memlekete musallat olan 
harici düşmanları kovmak nasıl bir vazife ise, dahilde halkın sırnndan geçinen 
yağmacı, tufeyli sınıllannı da h>Zlr yzyicilik halinden çıkanp )'Ulllruk altında işlet

mek de o derece esaslı bir vazifedir. Bu iki cihetin temini iledir ki, Komünist 
Fırkası mazlum amele ve rençber halka karşı hidmeıini ifa etmiş ve ortadan s.ı.nıflar 
farkı kalkarak hey'et-i İçtimaiye adaleı-i halükiyeyc nail obnoş ola<aktır. Onun için 
son söz olarak diyelim ki; 

"Yaıasın Türkiye Komünist Fırkası! Yaşasın Diinya Proletaryasının Birliği! 
Yaşasın Üçiincü Enternaoyonall." 

Kongrede son konu~ayı Üçüncü Enternasyonal adına yapan Pavloviç de şun
ları söyl.emqıir:"' 

"Yoldaşlar! Üçüncii Entemasyonal'in İcraiyye Komiıesi namına hatime olarak 
kongrenjzi tebrik ederim. Kongrenizin mesiisiyle ve hallettiği meselelerle, az çok 
işina oldum. Bu gö:steriyar ki, kongre Türk.iye hayabnda mühim roller oynamak 
için büyük adımlaraunak. istiyor. Komünizmin gayesi herkesçe malumdur. Kongre 
bu gayeye doğru görülecek itleri liiyıkıyla tcspit ehnii, fırkanın programı, l<adınlık 
meseleleri, köylerde çalı§mak, zirai mesele vesairJeri hallederek, onları birer brara 
raht cylemiitir. Bu kararlan Türki,e Komünist Fırkası viicuda çılsaracakıır. Bu fı.rka 
için şayan-ı iftihardır. Çünkü Türkiye'de icra edilecek komünizmin tatbik.an bütün 
şark için nüınunc olacaktır. Sizin Türklye'de yapacağınız şeyleri bizde 
Hindiıtan'da, İran 'da, Afgan'da taıbik edebileceğiz. 

"MalU.mdur ki, Komünist Fırkası Türkiye zahmetkı:şlerini, Avrupa kapitalist ve 
enıpıeryaliatlerinin esareti albndan kurW'ac~ onlara saadet güneşini gösterecek
tir. Bu güneş butün komünist fırkalarının düpııaru olan kapitalist ve emperyalistler 

99 TKFrun.BiriııdKolJ(!n!Si. s.116-117. 
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mahvcdilmedikçe meydana çıkmaz, amele ve rençber halk .saadete eremez. Onun 
için Tiirkiye Komünist Fırkası'na cWel emirde halleı halcikan örten kara bulutlan 
yırtmak ve hemen Anadolu'yu ve istanbul'u müstevliler elinden kurtarmak 13.Zım 
geliyor. Bu hareket Komünist Fırk.a:n'na, Üçün(fı Entcmasyonal'e kuvvetli bir zahir 
olacak.ur. 

"Yaşasın Türkiye Komüniıt Fırkası ve yeni Merkezi Hey'et balan." 

Pavloviç'in bu konuşmasından sonra, Türkçe olarak Enternasyonal Marşı'nın 
okul1Ul35ıyla kongre kapanmııtır .100 

F, KONGRENİN ÖNEMİ VE SONUÇLARI 

TKT Birinci Kongresi, 15 Eylül 1920 akşamı son orurumu yaparak kapanmış
ar. Bu kongre ite Türkiye ve Rusya 'da bulunan Komünist grup ve teıkiladann TKF 
çatısı alunda birleştirilmesi karara bağlanmışnr. Bütün Sovyet yazarlar kongrenin 
en büyük ve önemli baş.ansı olarak bunu göstennektedirler.ıoı 

Aslında bu kongre, bU.tün komünisLgrupların birleşmesinden ziyade, TKTnın 
parti haline geçmesini oağlayan bir kongre olmuırur. TKFrun proğranu ve teşkilat 
nizamnamesi kabul edilmiş, İstanbul'dan gelen Ethem Neja~ Hilmiağlu Hakkı gibi 
birkaç kişinin kanlım.ı ile TKF Merkezi Komitesi oluşturulmuştur. Kongrede. sö
mürgecilik, Milliyet Mesc:lclc:ri, Kooperasyon konularında raporlar okunarak, ka
dınlık hareketi, ieçi. köylü ve gençler arasında. Türkiye'de nasıl çalışılacağı ortaya 
konulmuştur. 

Kongr,,, Türkiye'de devam eden hareketi. "Mitti İnkılap Hareketi" olarak vasıf
landırarak, empe~dere karşı vc:rilen bu hareketin derinleşmesi için yardım gös-
rcrilmıesini ve bu arada "rençber, iKi halkın asıl maksadı ve son emeli olan çalışan
lar hakimiyetini elde etmek esaslarını haz.ırlamak için fazladan mesai edilmesini" 
kabul etmiş.tir. Kongre, Türk.iyc'deki "Milli İnkıiip Hareketi"nin umum dünya em
peryalizmine karşı mücadelesiyle burun dünya proleıaıya hareketine yardım etti
ğini ve bu milli hareketin ınemleket dahilinde gelişerek derinleşmesiyle, .sınıf şu
wı.ınun meydana gelmesine hizmet ettiği ve böylece yarınki içtimai inkılaba müsait 
bir muhit hazırladığı göriışündc olduğunu da belirtmiştir. 

Kısaca, kongre de, Türkiye'de devam eden mitti harekete yardım edileceği ve 
bu arada komünizmi yerlcştinnck ve işçi, köylü hakimiyetini Türk.iye'de kurmak 
için c;alııılacağı karar altına alınmıştır. Bunu gerçek.leşıitebilınek içinde, TKF'nm 
Anadolu'ya nakledilmesi kabul edilmiştir. 

U.O TKF'ıun Birind K~. ş,,ll'l. 
ıoı Ş.TAGİYEVA-Y.BAGİROV. Oktıy.ıbır İnkılibımD.1ra.rı'da 1'e Türl:iye'd~ Ml1ü Azatlık Rarekıion.ıı 

Tevin, Baku, 1957, s.46-41; KOR:Nh'ENK.O, "Zarojden.iye Kommunisticcst..awı D\'ijeniya i Tufflii (1918-
192-0)". s.36-37; BAGİROV, "Türkiye K.ommunist Parııiya:.ımıı Yarannı:ıısı Tarihinde-n", s.86. 
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Kongreye kanlım ümit edilenden daha az olmuş, özelliltle Ankara ve Eskişehir 
vs. yerlerde bulwıaıı komünist grup ve teşkilatlardan delegeler kongreye laula
mamış.lardır. Bununla beraber RKPMK, AKPMK., Azerbaycan Hükümeti ve 
Üçüncü Enternasyonal adına kongrede Stasova, Pavloviç, Nerimanov gibi bir çok 
önemli şahsiyet bulunarak. Türk Komünistlerine bol bol yardım ve destek va
adinde bulunmuşlardır. 



V,BÖLÜM 

TÜRKİYE KOMÜNİST FIRKASI'NIN KURULUŞU VE 
ANADOLU'YA. NAKLİ 

A- TÜRKİYE KOMÜNİST FlRKASI'NIN KURULUŞU 

Önceki konularda da belirtildiği gibi TKT, 1918 )'llında, Moskova'da kurulmuş 
ve 1920 EJ!ül'üne kadar yapuğı çalıımaları esnasında teşkilat parti haline dö
nüştürülmeycrek., TKT kimliği ile faaliy-etlerini sürdürmüştür. Bu ili yıllık süre içe
risinde TKTmıı kurulup gelişmesinde en büyük emeği olan Musı:afa Suphi, 1920 
Haziranı'nda,. teşkiliitlannın faaliyetleri hakkında RKP'ne verdiği bir raporda1 da, 
ıeşkili.tlannın parti adıyla değil, yalnız. kendi içerisinde dayanışma ve birliğin ol
duğu gerçek bir teşkil.at olarak faaliyette bulunduğunu yazmaktadtr. 

Mustafa Suphi'nin gerek faaliyetleri ve gerekse RK.P ve AKP'ne yazdığı 
rapordan da anlaşılacağı üzere, TKT'nı parti haline dOnüştünnekte pek acele et
mediği anlaşılmaktadır. Hatta, Mustafa Suphi teşkilitını Bakll'ya taşıdığında, bu
rada bulunan harp esirleri ve İttihatçılar ta.rafından kurulmuş olan Türk Komünist 
Fırkası'nı, Sovyederin direktifleri doğrultusunda,2 tasfiye etmi.şti. Yazdığı bir ra
porda, bu pardnin faaliyetlerini denetleyip, gerekli düzenlemeleri yaparak, yeni
den kurduk demesine rağmen, gerçekte bu parti tamemen ortadan kaldırıldığı 
gibi, Baku'da TKF adıJ!a, bu tarihte başka bir teşkilat da bulunmamaktadır. 

Mustafa Suphi neden TK.T'nı parti haline getinnekte bu kadar beklemiştir? 

Mustafa Suphi'nin TK.Tnın ortaya çıktığı Temmuz 1918 tarihinden itibaren 
en büyük hedefi, bir an önce Rusya'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde komünist 
grup ve teŞkil.atlar meydana getirerek, komünizmi Türkler arasında yaymak ve bu
ralarda oluşan teşkil:it ve gruplaruı temsilcilerinin katılımıyla bir kongre yaparak, 
bütün komünist grup ve teşkil3.tları bir merkezde birleştirmekti. iki yıllık çalış.mal.ar 
esnasında takip edilen yol bu olmuş idi. 

Nitekim, TKT bu amaçla, 1 Eylül 1920'de, Baku'da, TKT Birinci Kongresi'ni 
çağırmış ve daha önce belirtilen sebeplerden dolayı kongre ancak 10 EylüL 1920'de 
Doğu Halklarının Birinci Kongresi'nden ;sonra toplanabilmişti. 

1 Azerb.CUm.5PİHA.F.l, Op.1.D.98, L,9. 
2 Azerb.Cum.SPİHA. F.l, Op.1, D.98, L0,..?. 
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Türkiye ve Rusya.'nm çeşitli yerlerinde kurulmuş. olan komünist gnıp ve teşki
latlarına mensup temsilciler I bu kongrede bütün komünist grup ve ıcşkili.dannm 

birleşmesini kabul etmişler' ve yegane TKF bu kongre ile vücuda getirilmiştir. 

TKT Birinci Kongresi'nin 4,5 ve 6. içtimalarında partinin programı müzakere 

edilerek kabul edilmiş. 7. içtimada ise parti teşkilat nizamnamesi benimsenerek, 
Türkiye Komünist Fırkası Merkezi Hey'eti seçimi yapıhnışur. Böylece asıl TKF, 

Türkiye sınırlan dışında Azcrbaycan'ın başkenti Bak.-0.'da, TK.T Birinci Kongresi ta

rafmdan kurulmuştur. Kuruluş tarihi olarak da parti teşkilit nizamnamesinin ve 

parti yönetim kurulumın belirlendiği 15 Eylül 1920 tarihi kabul e<lilebilir. 

ı. TKFmn Programı 

TKF Programı. Türkiye Komünist Teşkilatlan Ririnci Kongresi'nin 4,5 ve 6. 
onınımlannda göıüşiılerek kabul edilmiştir." Mustafa Suphi tarafından kongreye 
sunulan program taslağı ıamamen Marksist bir görüşle,' Türkiye'nin şartlan gözö.. 
nünde tutularak hazırlanmış ve çok küçük değişikliklerle benimsenmiştir. Kongre 

tarafından kabul e<lilen TKF'run programı, hükümetin şekline, dini ve milli müna

sebetlere, iktisadiyata, köy tasarrufauna, banbıl~. vergilere, mesken ve iaşe mese
lesine, işçilere ait teminata. ordu ve zabıta iş-lcrine, mahkeme. eğitim. sağhk ve kül

tür işlerine ah o~ üzere 10 maddelik bir giriş, 12 bölüm ve toplam 49 madde
den oluşmaktadır. 

10-16 Eylül 1920 tarihleri arasında toplanan TKT Birinci Kongresi'nde kabul 
edilen TKFnın Prograım aşağıdadır:6 

Türkiye Komünisı Fırkası Programı 

"Bazı Akide ve Esaslar 

1- Hudut ve milliyet tanımayan fabrika sanayinin yeryüzünde inkişaf ve ,e.,s

süsü ile ve milli sanatlar ortadan kalkmağa başladıktan sonra sermaye, fabrika sa
nayine sahip olan burjuvazi.ya elinde temerküz ederek umum:i bir sahaya giriyor. 
Sanayi i>tihsal işleri şahsi teşebbüs mahiyetini kaybederek, yeniden yeniye vücuda 
g-elen iktisadi şartlar, istihsalin şahsi mülkiyetten müşterek mülkiyete girmesini k.o~ 

3 TKF'wıı Biriııd Ko~, ı;.102-1()3. 
" TKFrun Birinci Kongrrn, s..62'-86. 
5 BAGİROV, "'Türkiye Kommunist hıtiya$amp Y:aranm:ı$1 ~n", $..&O. TKFwn bu programı 

tamamen Rusya Komılnisl (Bolşevik) Fırkası Prograıw cMS alınıınık ha.ıırlaıunışbr. RK(B)F Programı 
ile TKFnın programı b.rp.l.:qtınldığında durum b:ndiliğinden ort:ı.ya çıkma~. Hüküıuet şekli, 
dini. milli, ilti&adi, adli, siyasi ve ruı~ri ~leler-ık RK(B) Fırbro. programında bulunan esaslar, 
TKFnin programında da yer almaktadır. TKF waôndan tabi ola.nı.k, ,örnek ahnan RK(B) Fırbsı 
P.rognımı 13-18 Mart l919'da Mos.kova'da toplanan, partinin .selwnci koı:ıgröindc kabul edilmiştir. 
(Bakınız. Rusya Komüniıı(Bolıetll:) Fır.kası Prognııw, Çıbran: Türliye İş.ticl.k..iflln "K.omUnist" 
Teşldli.u, Bak.U, 1920.) 

6 TürJ:jye Komüni.ttFırkası Prognum, Bakiı, 1920. 
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lay~tıracak bir fCkİI alıyor. Böyle<:e Avrupa ve Amerika"da istlhsal birçok. büyük 
şirketler. ı:rö.stlcr ve karteller vasıtasıyla "sermayedar inhisarı" haline girince bu ül
kelerde iktlsadi nüfuz gibi, siyasi hakimiyet de fabrikacılar, bank.erler ve büyük 
mülk ve toprak sahipleri eline geçi}'Qr ve bu tufeyli, muhteris sınıflar bii.tiin in.san

lık aleminin mukadderatıyla oynamaya başlıyorlar. Küçük sanatkarlar i,e iılerini 
ilerletmekten. rençberler topraklarını işlemekten aciz bir halde hap.un en ağır ih
tiyaçları altında eziliyorlar ve gittikçe fakirleşerek kol kuwetlerini iş pazarına çıka
rıp fabrika ve kara toprak gündelikçilerine koşuluyorlar. Böylece gündelikçiler 
(proletarya) mütemadiyen şehir ve köylerde artarak işletici ve gash-ı sermayedar
lara brfı düoman bir sınıf halinde meydana geliyor ve sınlfi bir his ve terbiyenin 
verdiği faaliyetle tcşk.ili.tlannı gittikçe kuvvetlendiriyorlar. Hükiimeti ellerinde tu
tan zenginler sınıfı ise mükemmelleşmekıe ve mükemmelleşerek kuwet bulmakta 
olan işçi sınıfa karşı zulümlerini arbrdıkça artınyor. 

2- Avrupa ve Amerika'da teessüs eden sermayedarbk inhisarı etrafındaki mali 
ve itibari muamelelerin ak.la hayret verecek derecede art.arak, netice itibariyle &a
nar. tlcareı. büyük makinacılığın mahalli ihtiyacatdan fazla mal çıkarması sanayi 
için yeni mahreçler ~anma.sına sebebiyet veriyor. Ve umumiyetle banka sermaye
sinin de biıyiik merkezlerde temerküz etmesi, itibar tahvillerinin külli miktarda 
harice çıkanlmasına sebep olarak senn•ye (kapital) beynebnilel bir devreye giriyor, 
miısıemlekit usulünii icad eden bu devrede bütün dünya piyasalan gibi memleket 
ve milletlerin sermayedar devletler arasında zahiren muhtelif bahanelerle 
payl>iıldığı görillüynr. Gerek hulul-ı maslahane ve gerek doğrudan doğruya harp 
ile maksada ermek için kara ve deniz harbi kuvvetlerinin o biiyıik mikyasta arnna
sından çıkan militariı:ınin davet ettiği masraflar o derece büyüyor ki, bu yolda daha 
ziyade ileri ginneğe halkın ıahammiilü l<almadığı gibi, rutulan bu istlk.ametten geıi 
dönmekte: miımkiın olmuyor. Karanlık ve açlık içinde yaşayan milyonlarca insan
lan sefaletten kurtarabilecek ve medeniyeti yeryüzünde neşr ve tesise hidınet ede
bilecek olan milyarlar babasındaki bu teknika ve istihsal kuvvetlerinin telef ve ber
hava edildiği bu devrede. Türkiye ve İran gibi yarım mılstem.leke ve Hindistan gibi 
doğrudan doğruya müstemleke halinde yaşayan za)'lf ve fakir memleketlerin-em
peryalist devlet ve memleketler menfaatine olarak- iktisat ve medeniyetçe harabiyet 
ve esaretine doğru teıdpli bir usül ile gidiliyor ve bu gibi memleketlerde mahreçler 
temin edecek kara ve deniz yollannm ele geçirilmesi etrafında. müthiş ve ilemşiı

mul harpler ve facialar icat olunuyor ve böyle bir veya diğer millet ve memlekete 
mensup milyonlarca amele ve rençber sefaletler içinde mahvediliyor ki, bütun bu 
haller seımayedarhğın son nısf-ı asırda girdiği istilacılık demnin hassalanndandır. 

3- Semıayedarhk. istihsali inhisar haline getirmekle maddeten satvet ve ikbalin 
en yüksek mertebesine varmış ve fakat aynı zamanda bidayet-i inkişafında haiz ol
duğu bazı medeniyetlir kuvvetlerini kayb:bniş oluyor. Vakıa burjuva2;iya devrinin 
ibddalannda serbcst-i mübadele ve rekabet. insanlar arasında teşebbüs ve ıeivüne 
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yardım etmiş, istihsal ve nakil vasıtalarının terakkisi millet 1/e memleketler arasında 
yakınlığa hidmet eylemiş ise de, şimdi istihsal müesseselerinin birleşmeleri ve ser
mayedarlığın iktisadi mm]akiyetler vücuda getirecek surette aldığı inhisar şekl·İ 
hükm ve tegalübe a.iet oluyor; bu inhisarlar e,line geçen kara ve deniz yolları ise 
ucuz saun almak şartıyla ham malı ve pahalıya satmak üzere çürük ınaınulAtı, bür 
yük soyguncu kumpanyalar hesabına taşımaktan başka bir iş görmüyor. 

Filhakika. sermayedarlığın son ikbal devrinde, Avrupa ve Amerilc.a'da zuhur 
eden iktisadi buhranların önü alınamayarak, müstahsil işçi kuwetlerinin ise inhisar 
mutlakiyeti altında ezilip azalnlmasına çalışılınası, Asya ve Afti.ka'nm gayr-i müte
rakki menı.lekctleıinde küçük sanatların imha edilerek yerine büyük sanatların te
sis olunmaması ve sanayinin inkişaf ve terakkisi ile sıkı bir alil.ası olan ziraaun bu 
yüzden iptidai halde kalınası, ve aynı zamanda müskirat, fuhşiyat ve hurafara ait 
türlü türlü müesseselerin inti~nna ve binaenaleyh halkın iktisaden, medeniyeren, 
ırken ve ahlaken tedennisine gayret olunarak nüfusun kısmen oldukları yerlerde 
tamamen mahvına, kısmen ise başka memleketlere hicretlerine sebebiyet verilmesi. 
necice itibarıyla insanlık aleminin büyük bir kısmını temsil eden bu memleket ve 
ülkelerde hayat ve medeniyetçe inkişaf ihtimallerini tamamen bitirmektedir ki, bü
tün bunlar, ipôdalan Avrupa ve Amerika'da vasfı zanna ınahsus bir medeniyetin 
doğmasına yol açan kapitalizmin son zamanlarda amk tekmil medeniyetkar kuwet
lerini kaybederek camamen muhteris ve tahripkir bir mahiyet aldığını ispat et.ınek
tedir. Tarihin bu cıereyanmı durdurmak veya bu cereyanı geriye çevirmek mümkün 
değildir. 

4- Burjuvazi.yanın istihsal vasıtaları nasıl derebeylik devrindeki tarihi şartlar 
içinde vücuda gelmiş, eski yaş.ayış usul ve kanunları zulüm ve .sefaleti arurmağa se
bebiyet verince devir nasıl kendiliğinden yıkılıp gitmiş ise, şimdi de, burjuvaziya 
devrini yıkacak sebep ve amiller pek z.iyade artarak hey'et-i ktimaiyeyi sarsmış bu
lunuyor. 

Filhakika. yukarıda zikrolunduğu üzere inhisarcılık bütün manasıyla iktisadi 
bir mutlakiyet ve istibdat halinde hükümran olmağa ve bunun alandan çıkan her 
türlü harb ve buhranlar yalnız mal ve insanları değil, belki istihsal çarelerini de bo
zup yıkınağa başlamış. büyük mülkiyet ve tasarruf hakları, bu haklara malik olma
yan beşer kitlesinin istihsalanna engel olup gitmiş ve bununla beraber amele sınıfı 
bir taraftan açlık ve sefalet içinde mahvedilirken, diğer taraftan eski tertip ve usulü 
muhafaza için zorla işletilip silahlandınlmak suretiyle yıkıcı düşman kuvvetin ken
diliğinden yetiştirilip meydana çıkarılması, aruk sermayedarlık ve burjuvazya usul 
ve kavaninin hey'et-i içtimaiye ihtiyaçlarını tatmin etmeğe muktedir olmadığını 
göstermektedir. Sabık Rusya İmparatorluğu'nun va.,i muhitinde daimi surette, 
Almanya, Avusturya, Macaristan, ile Asya'nın bazı memleketlerinde kısmen ve mev
simi olarak .amele ve rençber halkın h$tmiyeti ele alması, İtalya. İngiltere, Fransa 
ve Amerika proletaryalarının ise bu harekete temayülleri yeryüzünde burjuva.ziya 
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hakimiyetinden proletarya idaresine intikal devrini temsil eden içtimai inkılibın 
başladığı maddi ve aşikar delillerle meydana koymaktadır. 

5- Sımfi cidal ile hüliisa edilebilecek olan amele ve rcnçber inktl;ipçı hareketi· 
nin vasf..,ı ıesa.siyesi: Bu hareketin içtim3.t beynelmilel {Enternasyonal) olınasıdır. 
Dünyanın herhangi ülkesinde yaşayan herhangi bir millete mensup işçilerin ser
mayedarlara aynı surette n:ıahkiim ve esir olmaları, onlar arasındaki dini ve mi111 
her türlü ayrılığı son plallda bırakarak müttehid. azimkar ve inkı13pçı beynelmilel 
bir millet doğın-wna yol açıyor. 

6- Bugün yeryüzünde millet ve devlet halinde yaş.ayan içtimai hey'etlerden 
herbirine mensup amele ve fukara ve rençber takımının burjuvazya tasallutunu 
temelinden yıkmak üzere son ve kat'i azim ve kararla strufi mübarezeye girişmeleri 
beynelmilel mübarezeyi doğurmakla beraber milli muhitte-ileride isdhsalin hür ve 
müşterek e:s.aslarda kurulmasıyla medeniyet ve refah nokta-i nazanndan belağen 
meblağ telafisi mümkün-büyük fedakarlıklara lilıüm göstermektedir. 

Kendi muhit ve milleti içinde bu fedalirlığı göze almayanlar beynelmilel faali
yete girişmek liyakatini kaybederler. Sosyoloji ile inkılapçı sosyalizmi birbirine ka
nşunp sulh ve mfualameti netlce değil, belki bir v;ı.sıta olarak kullanmak -isteyen 
hain sosyalistler. son ve kafi mübarezeye gevşek bir mahiyet vermekten ve aynı za
manda inkılapçı pı-oleraryayı burjuvazya saltanat ve t.ahakkü:P1üne şaunak.tan başka 
bir-şeye hlım.et ettniş olmazlar. 

7- Mazlum işçiler, sermayedarlar aleyhine sınıfi cidalde birleşince karşılarına, 
bütün dünya burjuva.ziyasının varlığına istinatgah olan "mülkiyet" meselesi çıkıyor. 
Esasen bir hak değil, bir hurafe olan bu müessesenin yık.ılın~ ve hey'et-i içtimai
yede mevcut istihsal vasıtalarının devlete rabn iledir ki, s-ennayedarlıktan doğan si
yast ve iktisadi her türlü zulüm ve tegalübler onadan kalkmış. cemiyet-i beşeriyede 
kendi emeğiyle yaşayan her ferdin hakk-ı. hayat ve iştiraki tcılarrür euniş; yan-i ko
münizmin teessüsü ile işletici. gaddar ve müstevli şahıs ve devletlerin mahvı tahak
kuk eylemiş olacak, fertler gibi milletler arasında da bütün manasıyla "beynelbcter" 
ve "beynelmilel" kardqlik, birlik ve adalet şiarları zafer bulacaknr. 

s- İçtimai inkılap gibi, inkılabın bnrjuvazyaya galibiyet ve muzafferiyetten çı
kan komünizm tatbikau da alemşümul bir mahiyeti haizdir. Tarih gösteriyor ki, 
yeryüzünde yaşayan hey'et-i içıinıaiyeden bir kısmı derebeylikten burjuvazya dev
rine yeni giriyor~ diğer kısmı burjuvaı:ya devrine girmiş proletarya hareketinin 
muhtelif saflıalannı yaşıyor, üçüncü bir kısmı ise burjuvazya devrinden proletarya 
devri haldıniyctine geçmiş bulunuyor. İçtimai inkıl:ibın ibti.dir ve inciş.1rında, mil
letlerin geçirmekte oldukları iktisadi tekamüllerle tarihi ve siyasi şartların büyük 
alili ve hisseleri olmakla beraber, inkılip başladıkr..ın sonra millet, memleket ve 
ülkelerini birbirinden layezal fırkalarla ayırmak doğru değildir. Bugün proletarya 
devr-i hakimiyetine ayak basmış olan Rusya'da komünizm icraat ve ıatbik.aunın mu-



!ÜRl<M! KOMÜNİST FIRKASI VE MUSTAFA SUPHİ 

vaffaltiyeti iktisadiy.ı.tça miııcı-akki diğer garp memleketlerindeki. içtimai inkılabın 
zuhuruna bağlı olduğu kadar, bütün garpta intişar edecek komünizm tatbikaunm 
da, ikıisadiyaı.ça daha muhtelif sahalar arzeden şarktaki inkıLibi hareket ile alakası 
pek ınühim ve hayatidir. Garp ve Şarktaki bu hareketler dünya iktisadiyatının esa
sen burjuvaziya devri salwıat ve casallutunda inhisar mahiyetini almasından dolayı 
birbirlerinin mevlid ve mütemmimidir. 

9- Umumiyetle şark memleketlerine nisbette siyasi ve iktisadi tekamülata ol
dukça mazhar olan Türkiye'de, fabrikactlık layıkıyla inkişM edememiş ve memleke
tin ötesine berisine serpilmiş. bazı fabrikaların mevcut olmasına rağmen köyler ve 
şehirler etrafında miikemmcl ve musannef bir proletarya. teşekkül cyleyememiştir. 
Türkiye. bugün Awupa ve Am.erika'ya.. gönderilen ham eşyayı ve madenleri çıkara
cak ve bunları bozulmaktan kurtarıp kolaylıkla taşıyacak .sanayi-i istihzariye, made
niye ve nakliyede çalışan yüzbinlerce sanatkar ve kara işçilerin, uu-la ve bahçelerde 
sabahtan akşamlara kadar alın teri dökerek. en zaruri ihtiyaçlarını temin etinekten 
aciz kalan köyl\llerin, cihangir hük\lm.et ve devletlerin yumruğu altında ömürleri 
heder olan milyonlarca amele ve köyiUdcn mürekkep askerlerin ve nihayet şehir ve 
köylerde her türlü istihsal vasıtalarından mahrum, işsiz ve halas ümidini kaybeımiı 
bir sı.nıf-ı fukaranın yaşadığı memleketlerdir. 

Yedi asırlık siyasi ve iktisadi hayannda ocak devrini atlatarak. birçok hükümet 
ıslahat ve- t.anzimatına manız kalan V<:: bugünkü şekil ve tarz-,ı idaresiyle burjuva.ziya 
demokrasiyasına ayak basmıı ve fakat nim müstemleke halinden kurtulamamış 
olan Türkiye'de (sınıfi mübareze) iptidai inkişaf devrini yaşamaktadır. Bugün 
Türk.iyc'de galip ve yağmacı Antanta Devletlerine karşı. dev.un eden Milli Kıyam 
Hareketine fakir sınıfların iştiraki. düşmanın düşmanı ile yani harici kapim.lizmin 
tasallunma karşı kendi içindeki muhtekir ve gasip kiiçük buıjuvaziya ile 
müıtereken mübareze mahiyetinde tecelli etmektedir, 

Kendi muhitinde yalnız maddi menfaatine. mU3tcnid mı)na5ebctler tesis eden 
Avrupa ve Amerika burjuvaziyasırun TUrkiye gibi hayat ve iktisatça zayıf ı:neınleket
lerin her türlU cahaffuz ve ta.ayydş hudutlannı yıkıp bu memlekederi kendilerine. 
irad veren birer çiftlik ve buralarda. yaşayan insanlan yalnız :işletilmeye mahküm bi
rer hayvan sürii:ni haline koymaları bu memleketlerde umuınt suteue Avrupa ve 
Amerika senn:ayedarhğ,na karşı büyük bir düşınanhk hissi uyandımuşıır. Maahazii, 
bfr taraftan emperyalistlere karşı tevcih edilen bu ınfıbarıc2enin devamı diğer taraf
tan içtiınii irıkılibın Avrupa'da intişarı sınıfı izanın tek:imül ve inkişafı üzerine 
mühim tesirler icra edeıek Türk..iye'deki ınilli hareketlerin ictimai mahiyet alma
.sına yardım etmekte ve sosyalizm esasında Amele ve Rençber Şürfilar Cumhuriyeti 
tesisatına müsait şartları ihzar eylemektedir. 

10-Türkiyc "Komünist" Fırkası yukaııd.a zikrolunan e&aSlara binaen son devrin 
insanlık alemine yeni ve bütün manasıyla hUr hayatı v.ıadeden içtimai inkılap de\ll'İ 
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oJduğwıa kail ve hcrşcyden ewel bir "amele ve rençber" fırkasıdır. Dünyanın diğer 
komünist fırkalanyla beraber İnkılapçı Üçüncii Entcrn .. yonal'i teşkil ve onun yine 
beynelmilel burjuvuya ile mübareıesine faal bir uzuv olarak iştirak eder. 

Türkiye nKomünist" Fırkası bütün fiiyuzabnı işçi halktan almakla beraber, 
beynelmilel kar<leşlik ve birlik hareketinin pişvôsı olarak halka zafer ve inkılap yol
Iannı gO:sterir. 

Şekl-i Hükümet 

1- Mutlaki idarelerde işçi halk müstebit hükümdar ve memurların zulmü al
nnda ezildiği gibi demokratik denilen meşrutl hükümederde de id;ıre parlamenta
rizm ve halkçılık namı alnnda imtiyazlı tabakalar, yine vali ve hanların remsi! eıtlk
leri zenginler elinde inhisar haline giriyor. Amele ve rençber sınıfl:ar, imtiyazlı 
sermayedarlar sınıfının menfaatine alet oluyorlar. 

2- Amele ve Rençber Şurfilar Cumhuriyeti ise, emek sarfeımeksizin yaşayan tu

feyli smı!Qr hariç olmak üzere halhn çokluğunu et.rafında toplayarak qçilerin qle
ticiler tarafından soyulmasına nihayet verecek her türlü çareleri temin eder. 
Şiirilar Cumhuriyeti hük.ümeı ve kızıl ordu teşkilitıyla kapitalizm ve emperyaliz
min proletarya sınıflar ile mazlum milletleri s.ırarı esaret zincirlerini kırarak hari
cen milletler arasındaki kardeıliği genqletmeye, dahilde;.., bütün varlığı ile fukara 
ve işçi halk anwnda medeni ve hayati yeni devir açınağa liyakat ve iktidar gö:;teren, 
sııuflan ortadan kaldınrak hc:r türlü harp ve kıtal gailelerini azat, münevver ve me
sud bir istikbale doğru götüren kapirali:ım ile komünizm ara:nndak.i devr-i intikale 
ait, nn.ıvakkat bir şekl-i hüküm.ettir. 

3- Fırka, halkçıbğın on yüksele bir şel<.li olan amele ve rençber ıürilar cumhuri
yetinin teıisi yolwıda yorulmaksızın ,çalışmak ve bunun için evvel emirde tebligat 
ve neşriyab ile mağdur sınıfların hakimiyetlerini temsil eden bu şekl-i hüküm~ti 
kendilerine sevdirnıeği vazife bilir. 

Din ve Milliye< 

4- Sııf dini mahiyetteki terbiye, tedris ve ibadet meselelerini her milletin ihti
yarına tabi bir cemaat işi olarak telaklci ve böylC"ce "hüniyet-i vicdan"ın mutlak su
rette teınini ve hiç kimsenin itikadından dolayı muaheze edilmemesini üss-ü hare
ket addeder. 

5- TKF, sermayedarlığın üzerindeki zulüm ve tahakkümü yıkarak .seımayedar
hk miına.sebatından doğan her ıiidii harp ve kıtale nihayet vermek ve bu suretle 
insanlık alemini sulh ve selamete erdirmek maksadını takip ettiğinden dinlerin ve 
milliyetlerin insanlar arasında münaferct ve dU.şmanhk doğuran hurafelerine karşı 
miibarezeyi bir vazift= bilir. 
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6-TKF, sermayedarlara ve bilumum mütehakkim sınıflara nüfuz ve kuvvet ve
ren muhtelif milletleri temsil davasında bulunan ruhani müesseselerin hükümet
ten ayrılarak cemaat teşkiliiu halinde bırakılmasını iltizam eder. 

7-TKF. muhtelif milletlere mensup lılkıl3.pçı amele ve rençber sınıfları arasın
daki eski düşmanb.hlan kald1nn.ak için aşağıdaki en kat'i çarelere girişir: 

a) Dil ve hars nokta-i nazarından her milletin tam hürriyetini temin ve bu iti
barla bir veya diğer millete mahsus olan her türlü imtiyazları ilga eder. 

b) TKF, hükümet teşkilatında muhtelif milletlere mensup Amele, Rençber 
Şllrilar Cumhuriyeti şeklini kabul ve "hür milletlerin hür ittihadı" esasında olmak 
üzere federasyon usulünü tercih eder. 

ç) Fırka, amele ve rençber smıflan da tamamen ayn ve müstakil yaşamak cer

yanlarına kapılmış olan milletlerin arasında kanh nizalar çıkmasına yer vermemek 
için bu gibi meselelerin "plebisit" u.siilüyle umumi reye miiracaatla halline delalet 
eder, 

İkıisadiyata Dair. 

8- Türkiye Komünist Fırkası, menba. ve vas.tta-i istihsaliyenin, kendi emeğiyle 
yaşayan müstahsil sınıfın müşterek malı haline getirilçrek, başkalarını işletip ~;ıh

mecsizce yaşayan tufeyli sınıflara nihayet verilmesini ve bu surede hey'et-i içtima.i
yede her ferdin istih.sale iştirakiyle refah ve saadetin arunlmasını esas maksat itti• 
haz eyler. 

9- Fırka. bu maksada varmak için evvel emirde büyük istihsal usulUyle idare 
edilmektt'! olan müesseselerin, hakimiyeti ele alacak Amele ve Rençber Ş-ôfaları 
vasıtasıyla çalışan sınıfın müşterek malı haline getirilmesine ı:araftardır. 

10- Küçük istihsal usulüyle idare olunan şehir ve köy sınıflarına gelince. hü
kümet itibari mali, ham eşya ve sİparİ:i vererek bunlann terakkisi ve ayıu zamanda 
kendi nezareti alunda olmak üzere istihsal kooperatifleri etrafında toplanmalan 
çarelerine girişir. Küçük sınıfların istih3al kooperatifleri vasıtasıyla bir merkezde 
toplanarak yardım görmeleri, bunlann mal çıkarmak kuwetlerini aruracağı gibi, 
diğer tarafcan küçük müteş.ebhüslerl büyük fabrika sahibi olmalanna mali olarak 
geri aulıruş istihsal -şekillerinin sosyalizm esasında daha mükemmel ve makinecilik 
usülüne müstenid büyük istihsal haline gelmelerine tavassut eder. 

11- İstihsal kuwetini .arnrmak. ve işi muntazam bir hale getirmek için memle
ketin iktisadi faaliyetini umumi ve müttehid bir plan içinde birle~tirip, muhtelif sa
nayi şubelerini istihsalin sürade ce:ryan edeceği mahallerde toplamak suretiyle 
merkezileştinnek, başka milletlerle iktisadi ve siyasi rabıtaların inkişafına ve teşek
kül euniş şürilar hükümederiyle müttehid bir iktisat plinı tertibinde çalışmak ıa
zımd1r. 



TÜRKİYE KOMÜNİSf FıRKASI VE MUSfAFASUPHİ 251 

İşçi ve Dernek Birlikleri 

12- Burjuvaziya hüküm.etleri zamanında 8 saatlik iş. gününe, ücrete, kadın ve 
çocuklara, muattal ve ihtiyar olanlara, ailelerine ait teminat-ı içtimaiye ve umumi
yetle sınıfi terbiye ve grev (ta'til-i eşgal) işlerini takip ve idare eden müdafaacı ve 
inkılipçı bir müessese olmakla beraber içtiI113.i inkılibın zaferini müteakip de der
hal nizım ve müstahsil vazifesini icra ebnelidir. 

İşçi demek ve birliklerinin inkılibı müteakip üzerlerine düşen bu vazifenin 
eheınmiyeôni takdir ederek işçi ve sanatkar kitleleri bila-isôsna kendi içlerine gir
melerini ve müstahsil halk ile inkılabi hükümeti birbirine sıkıca bağlayacak kuwetli 
bir merkez haline gelmeleri lazımdır. 

13- Memleket dahilinde istihW kuwetinin yükselmesi için istfüu::ıhğın hassala
rından olan müstemleke ve kapitülasyon usii.llerinin ilgası ne derece l.lzım ise 
muhtelif istihsal mıntıkaları ar.asmda demir ve su yollan.na. fenni istihsal3.t için 
muhtelif buhar ve elektrik tatbikatına mahsus liboratuarlara. aLit ve edevatrı i:ı.tihr 
saliye imal ve tamirine mahsus sanaachanelere ihtiyaç vardır ki. Komünist Fırkası 
bunların Avrupa ve Arnerika'daki işçi birliklerinin yardımı ve nihayet içıimfil inkı
lab1n muzafferiyeti ile meydana geleceğine kanidir. 

14-TKF, işlemeye muktedir bütün fertlere umumi iş mükellefiyetinin tatbik ve 
istihsal için asgari bir miktar ta)'in edilmesini ve çalışmak istemeyen tufeyliler İ(:in iş 
kommüna (Ocak}ları açılarak hükümet tarafından bunlann da müstahsil bir hale 

getirilmesini iltizam eder. 

15- Umumi .iş ocaklarında çalışmayan kadınlar için şerait-i iktisadiyesi ınüsait 
olan yerlerde ev sanatlan açılacaknr. 

Köy İkti.sadiyatına Dair 

16- TKF, toprağı kolunun gücüyle işleyen rençbeder menfaatine olarak devlet 
namına tesbit ve tahkim eder. 

17- TKF. çiftçilik işinin komünizm esasında ileri gôtfuülınesi ve istihsalin ayni· 
ması nokta·i nazarlarından aşağıdaki çarelere müracaat eder. 

a) TKF. esas itibarıyla büyük çiftçiliğe taraftardır. Binaenaleyh evvel emirde 
fertler elinde olupta fenni usulde idare olunan çiftlilier büyük istihsal usulüyle 
devlet tarafından işletilir. 

b) Umumiyetle ekilmeyen veya sahipleri tarafından i~etilıneyen topraklardan 
muayyen bir miktannı müştereken işleyerek bir çiftlik haline getirmek isteyenlere 
her surette yardımda (çifü;i kommiinalan) teşkiline çalışır. 

c) Sahipleri tarafından işlenmeyen toprak veya alelide çiftlikler rençberler 
arasında evvela hiç toprağı olmayan ve mevcut toprağı kendisine yetmeyen köylü-
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lere, ikinci derecede ~h-irden köye nakledip müştereken çalışmak isteyen amele ve 
ahali teşkilatlarına ve nihayet yine bu kısım aınele ve ahaliden teşkilat vücuda ge
tirmeğe muvaffak olamayan fertlere tevzi olunur. 

d) Bir veya diğer suretle talebi zuhur etmeyen veya talebi zuhur etsede hükü
met tarafından işletilmesi muvafık görülen toprak ve çiftliklerin emaneten işletil
mesi hükümetçc taht-ı karara alınabilir. 

18- Bağcılık, bahçecilik dutçuluk, ancılığa kadar fenni surette idare ohınan 
büyük teşebbüsler devlet tasam.ıfuna indkal edip emaneten idare olunabilir. 

19- Çiftçilikte kullanılan mal, davar, al.it,. edavat gibi canlı. camız demirbaş 
emval madde (16)da gösterilen derecaı ile rençberler arasmda ihtiyaca göre tevzi 
olunur. Bu emvalin mümkün olduğu kadar kuJlanıldJ.klan yerlerden ayrılmama
sına ve bu suretle harap veya zayi olmaktan ve muattal kalmaktan muhafaza edil
melerine çalışılmalıdır. 

20- Toprak iıieticiler elinden alınarak kendi emeğiyle ~yan halka mal edil
mekle beraber ekincilik usulünde ilerlemesine ait her türlü çarelere girişilir. Bu 
mey.anda ziraat mütehassıslannın seferber haline getirilerek fenni çiftliklerde süt
hanelerinin ve at, sığır, r.avuk çiftliklerinin amnlınasına ve koyunculuğun terakki
sine, toprağın ve tohumun ıslahına, ekinci alat ve edavat-ı fenniyesinin geniş mik
yasta intişarına ve bu alat ve edavaı için tamirhaneler açılmasına ve köylerle şehir
ler .arasında yollar inşasına ve halk bank.ası marifetiyle rençberlere. müşterek çiftçi 
ı.eşebbüsler.ine yardım edilmesine çalışılacaknr. 

21-TKF, köylerde maraba ve yancı gibi büsbütün topraksız veya toprağı olupta 
işlemek için sair vasıtalara malik olmayan ren.çberlere yani proletarya ve nim prole
tarya sınıflanna istinad eder, Bu $1.nlflar arasında "Fukara köylü birlikleri" vücuda 
getirmekle beraber siyasi hücreler de açmak suretiyle sınıfi ve siyasi terbiyenin kuv
vet bulınasına çalışmak fırkanın esas vazifelerindendir. 

22- TKF, köylerde başlayacak mübarezede, kuweti bilhassa mütegallibelerin 
gasp ve ihtikirlanna nihayet vennek cihetine saıf edip kendi emeği ile yaşayan orta 
sınıfları ise mütegallibe elinden kunarmak suretiyle fukara köylü tarafı.na alınmak 
üzere lizım gelen çarelere tevessül eder. 

23- Köy iktisadiyatma ait tevzi ve tanzim işleri köy şiiralan tarafından icra edi-
lir. 

Teni ve İstihlak 

24- TKF mahsul.it ve mamôlau.n halk arasında taksim ve istihliluncla eski tica
ret usulüne esas itibarıyla muhaliftir. Binaenaleyh halk aıwı;ında istihlak kooperatif
lerinin teşkil ve tanıi:miyle mutavassıt tufeyli sınıfların kalkmasına hidroet eder. 
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25- Fırka, en faal a.lala:rıyla işçi demek ve birlikleri azasını bu istihlak koopera
tiflerini idareye sevk ederek. eski kooperatiflerdeki kar ve tasarruf fikri yerine refah 
ve saadet-i beşere hidmet edici insani ve inkılabi maksatlann tesisine ve işçi halkı 
bir şebeke halinde kaplayacak olan bu kooperatifler vaJıtasıyla memlekette komü
nizm hayaunın yeni şartlarını taı:bike müsait zeminler hazırlar. 

26-Türkiye'de demiryollanyla diğer vesait-i nakliyenin tekinıül etmemesi tevzi 

ve istihlak teşkilatında radikal (cezri) ve ihtiyatsız hareket ile büyük iktisadi buh
ranların hudO.süne .sebebiyet vereceğini nhlr-ı. dikkate alan fırka, vesait-i nakliye ve 
uevziyenin tekamüliine kadar şehir ve köylerde pazar ve panayırlara inkişaf vererek 
müstahsillerin doğrudan doğruya alışveriş eunelerine müsait şartlan ihzar ve bu 
gibi yerlerde mübadeleye kazanç mukabilinde olmayarak vasıtalık edebilecek. ko
operatifler küşad eder. 

Bankalara Dair 

27- TKF, sermayedarlar hakimiyetinin merkez siklcıiııi teşkil eden bilcümle 
bank.alan millileştirerek, yalnız amele v-e rençber sınıflarının istihsal ve nıübadele 
işlerine yardım ve ancak bufekilde "Halk Bankası" açılmasını uemin eder. 

28- Fırka, istihsal ve tevzi münasebetlerinin komünizm esaslarına muvafık bir 
surette teessüs etmediği bir devirde paranm orfa.dan kalkmayacağına kani olmakla 
zenginlerin faizcilik ve her türlü dalavera ve borsa oyunlanyla fukara halkı soyınada 
devamlarına mani olacak her tedbire girişir. KülJiyctli mikı:acda paraların banka-
1arda muhafaza olmasını kanun ile revsik ve umumiyetle para ticaretini men eder. 

29- Fırka, muhtelif istihsal müeşşeseleri arasındaki muame]3un mütekabil he-
sabat-ı cariye ve mal mukabili çekler vasıtasıyla görülmesi işlerini genişleterek halk 
bankasını ilc.dsadi müdavele için merkai muhasebat müessesesi haline getirilme
sini iltizam eder. 

Vergilere Dair 

30.. TKF, esas itibarıyla işçi halka tarh ve tevzi olunan her türlü verginin kaldı
rılmasını hedef ittihaz eder. Fırka için, devleti bütt;:e yalnız hükümetin varidat ve 
mesarifatını deği1, belki müstahsil hey'et-i içtima1yenin bilcümle istihsalat ve istih
lik.aanı muvazene eden biı- kanun olmalıdır. 

31- Devlet masarif ve teşebbüsatının temini için smıfi mübarezcnin henüz baş
ladığı inkıl.ip devrinde muvakkat olarak vergi usulüne müracaat edilecek, şu kadar 
ki tarz-ı tevzide fukara .işçi ve hallın ıııenfaatleri gözönünden uzak tutulmayacaktır. 
Bu kabilden olarak büyük "'rveı sahiplerine toptan ve külliyetli tazminat tarhı caiz 
olduğu gibi aşar mahsüli'ın miktarına göre müteZ3.yid bir usulde. vergiler de müte
rakki esasta tarh edilecektir. 
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Mesken ve İaşe Meselesi 

32-TKF. sermaye sahibi muhtekir sınıfların zevk ve safalanna makarr olan bü
yük bina ve kaşaneleri şimdiye kadar karanlık. ve rütubetli yerlerde yaşayan fukara 
i~i sınıOanna WWs eder. (Halkın aile tetk,iliuna ait ;idat ve hişşiyan niz:ir-ı dik
kate alınarak tedbirler ittihaz olunur.} Bunların hayat şartlannı kolaylaş.unnağa 
bunhı.rdan istidat kabiliyeti olanların da halk maarif ve sıhhat-i umumiye.sine ait 

yerler haline getirilmesine ı;alıŞJr. 

33- Bundan bap<a şehir ve köylerde evsil lcalan veya evleri pek fena olan amele 
ve rençber ailelerine miilhsus alın.ak üzere yeni binalar vücuda getirmeğe çalışır, 
i5çi sınıfların az zahme[ ve masrafla iaşelerini temin edebilecek umumi aşhaneler 
aç,nağa delalet eder. 

İKilerc Ait Teminat 

34- TKF, çalışma mıiddet ve tanlan na ait itidc:ki ş.artları esas olarak kabul 

eder: 

a) Bütün amele için iş. müddeti günde (8) saattir. 

b) Onsekiz yaşından aşağı olanlarla toprak alanda çalışanlar için günde azami 
(6) saattir. 

c) Onaltı yaşından aşağı olan çocuklann işten men'i. 

d) Onsekiz yaşından aşağı olan gençler ve umumiyetle kadınların gece iştigal
lerinde çalışmalarına müsaade olunmaması. 

e) Umumiyetle kadın işçilerin vaz~ı hamiden sekiz hafta evvel ve sonra için 
yevmiyeleri tamamen verilmek ş.aruyla iş.ten istima edilmeleri. 

f) Emzikli kadınlara iş zamanında. her üç saatte yarım saat emz:irme teneffüsü 
verilir. 

h) Alelumum mesai erbabına haftada kırk.iki saatlik mütemadi bir istirahat ve
rileceği gibi biı- ioenelik mesii müddeti zarfında her ça1ıpna senede iki a.y devam 
etmek ve ınüteınadi olmak üzere mezwıiyetverilir. Ve bu müddet zarfında çalıştığı 
zamanlar gibi maaş ve iaşesi verilir. 

ı) Amele it iş ot.aklarında sıhhı şartlanu teftiş alunda bulundurulması. hasta 
olanların meccanen tedavi edilmesi. 

35- Her ne surede olur.sa olsun i~ kabiliyetini kaybeden amele ve rençberlc:re 
~ bunlar t.arafından inf"akı zaruri olan aileleri efradının ve herhangi bir surede 
ölen amele ve rençberlerin keza kimsesiz kal.an ve muavenete muhtaç olan aile ef
radının ihtiyaçlarını temin eder, 
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36- İılcıinin ıera.it--i sıhhıye ve hayatiyesi kadar işin tertip ve intizam dairesinde 
göriılerek istihsalin yükselmesi, hcy'ct-i içtimiiyenin saadet ve refahı nokta-i naza
nndan elzem olduğundan bu fikrin amele ve rençbcr birlikleri içinde neşriyle, ev 
sanatlarına da şamil olmak üzere bu cihetlerin kontrol edilmesi için işçi dernek ve 
birlikleri içinde teftiş hey'etleri viıcuda getirilir. 

Sıhh;ıt-i Umumiyeye Dair 

37-İıçi halkın ırken sefaletine: sebebiyet veren sari ve mllstevli hastalıklarla 
mübarezeyi. fırka. esaslı mak&adlarından biri addeder. Ve bunda muvaffak olmak 
iı;in her türlii çarelere girişir. Hususi eczanelerin, hastahanelerin, senatoryumlann, 
kaplıcaların millileştirilerek halk istifadesine hasn ve sari hastalıklara mahsus yeni
den ve geniş mikyasta muayene ve tedavihaneler açılması bu maksada hidmet ede
cek vasıtalardandır. 

38- TKF. ahlak ve sıhhat-i umumiyeyi mahv eden miiskirat, fuhuş. kumar gibi 
fenalıklara afyon ve esrar gibi mükeyyifat istimaline karşı şiddetle mücadele eder. 
Ve müskirat, afyon imal ve fünihrunu ka.dyen men'ile bunların yalnız fenni ve kim
yevi ihtiyacata yetecek kadar istih.saline müsaade ve devlet vasıtasıyla lizım gelen 
müesseselere tevzi olunmasım temin eder. 

3Q. Fuka, müessesann şerait-i :sıbhıyesini teftiş ve halkın sıhhatine nezaret ve 
hizmet etmek üıcrc seyyar tabip ve eczacılar "'e küçük sıhhıye memurları tayin ve 
şehirlerde küçük sıhhıye memurlan yetiştirilmesine mahsus mektepler açarak sıh
hat-i umumiyenin muhalaza:5ına ve yükselmesine çalışılacaktır. 

Ordu ve Zabıta İşlerine Dair 

40-TKF, esasen insanlar arasmda harp ve kıtale alet olan ve şimdiye kadar mü
tehakkim sınıfların tegahiblerini idameye hidmet eden ordulann mevcudiyet ve 
faaliyetlerine karşı olmak.la beraber yeryüzıinde zengin ve mülkdar sınıflarla maz
lum amele ve rençber sınıfları ve em.peryali::ı.t devletlerle mUStemlc:ke ve nim müs
temleke halindeki mazlum miJletlerin arasındaki davanın dnam ettiği bir sırada 
tedafüi bir kuvvet olmak uzere inkılipçı ruhta amde ve rençber sınıflanmn müda
fii kızıl ordıiliınn ıetl<ilini ıeıviç eder. 

41- Beynelmilel azadlık cidaline girmiş ve yeryüzünde maz1um ve fukara sınıf.. 
Lann dikıaıörliiğiine (hakimiyetine) taraftar olmuş olan memleket ordularıwn bu 
mabadı sonuna kadar takip edecek bir şekil ve hale getirilmesi lazımdır. Bunun 
için aşağıda.ki şartlara riayet olunur: 

a} Umumiyetle sermayedarlığa ve emperyalist devletlere taraftar olup son ve 
kat'i cidalden uzaklaşan zengin mülkdar sını.:flann silahlan toplanarak fukara ve 
mazlum amele ve rençber halkı .silahlandınr. Burjuva.ziyaya .mensup veya taraftar 
olan adamlar ordunun idare, mı.kliy;ı.t ~sair hidmederinde kullanılır. 
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b) Amele ve rençber sınıflar arasında gündelik iş]erine engel olmayacak su
rette aslert terbiyenin teminine, aynı 1;a01:ı.nda ordu bir mektep haline getirilerek 
siyasi ve iktisadi terbiyeye dikkat olunur. Askeri kıtalar içinde fırka hücreleri açd:a
rak sınıfi mübarezenin kızıl asker ruhunda derinleşme.sine çalışılır. 

c) Ask.eri kumandanlar yanında askerin siyasi ve inkıl3bi terbiyesine ve eski de
vir zabitlerinin irtic.aa hidmet etmemelerine bakacak amele ve rençber hakimiye
tine taraftar ve fırkaya mensup müfettişler tayin olıımır. 

d) Kızıl Ordu içinde amele ve rençber ruhunun hükümran olması, sermaye
darlık. ve emperyalizme karşı mübarezenin k.uwet bulması için evvel emirde küçük 
zabitler anlayışlı. amele ve rençberlerden tayin edilir ve bu gibilerln az zamanda ar~ 
mılmasma yardım edecek kısa müddetli harbiye mektepleri açıhr. 

42- Şehirler ve köylerde zabıta işleri şôralar yanında olmak üzere amele ve 
rem;.berlerden t(':Şkil olunacak milis reşkilaona verilir. 

Mahkeme İşleri 

43- TKF, mahkeme işlerinde de tamamiyle halkçı ve inkılapçı esaslar kabul 
eder. Muhtelif şekil ve isimlerde ki mahkemeler ilga edilerek bunlann yerine azası 
amele ve rençber tarafından intihap edilecek bir şek.ilde "halk. ınahkemesi" usu
lünü kabul eder. 

44- Eski kanunlardan amele ve rençber sınıftan için aruk hükmii kabil-i tatbik 
olmayacak.lan şUcllar cumhuriyetinin fili malımmc~ t.\yin edilen kanunlar ilga ve 
mulum halkın ihdyaçına muvafık yeni kanunlar neşrolunur. Cezası kanunlarda 
yazılı olmayan cürüm ve meselelerde mahkeme içtimai inkılap esa.slanna ve halkın 
vicdanına muvafık surette serbest olarak hareket eder. 

45- Ahalisi az k.öy ve çiftlikler için merkezi şllralar tarafından seçilmit seyyar 
hakimler gönderilir. 

46- Ceza işlerinde insanların ahlakını tehzip ve tasfiyeye hidmet edecek son 
esaslar kabul olunur. 

Maarif ve Hanı İşleri 

47- TKF. zengin ve mülk.dar sınıflara inhisar etmiş olan maarif ve har.ş.ın 
içtimaileştirilip işçi halk. içinde intişarına hizmet eder. 

43- Fırka nazarında mektep, insanlar ar.uında iştirakçiliğe eşit terbiyeyi vere
cek ve mllstakbelde komünizmin fiilen talbikine muktedir yeni işçi nesli yetiştire
cek bir mÜesse$edir. 

49. Bu hUŞuşta ŞUrilar hükümetlnin ilk devr-i tee-ssüsünde tatbik olunacak ted· 
birlc'r; 
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a) Erkek ve kl:z. çocuklarına pnril o1mak üzere onyedi yaşına kadar mecburi ve 
meccani tahsil, 

b) Umumi ve fenni terbiyeyi bir şekilde "iş mekteplerinde" vermek ve bu mek
teplerde okuyanların müşterek hayata alışmalarını temin edecek surette mektepte 
yaunlıp yedirilme ve giydirilmclerini ve tahsile ait levazımı hükümet hesabına ola
rak temin eunek, 

c) Şehir ve köylerde açılmış iş mektebi talebelerine mektep haricinde sanata 
ve çiftçiliğe ait catbikat dersleri verilerek kendilerinin hayata tecrübe ile girmeleri 
sebeplerini hazırlamak, 

d) Anaları kulluktan kurtarıp umumi istihsal işlerine sokabilmek üzere küçük 
çocuklar için çocuk yuva ve bahçeleri gibi mektepten evvele ait müesseseler açmak. 

e) Mektebe giremeyecek derecede yaşlı amele ve rençberlere okuyup yazma 
öğretilip siyasi ve inkılibi terbiye verecek gece dersleri, kütüphaneler. halk mek
tepleri ve halk darülfünunlan açarak mektepten hariç talim ve terbiye işlerini te

min etmek. 

f) Halkçı ve inlulipçı muallimler yetiştirecek, ulılm ve fünunun terakkisine, 
sanayi-i nefise zevkinin intişanna hizmet edecek büyük mikyasta dan1.lmualliminler, 
c;brulfünunlar, atelyeler, müzeler, meşherler açın.ak ve buralara amele ve rençber 
evlatlarının girip faydalanmalarına hidmeı ennek. 

h) Ders kürsülerini eski usi'il ve merasim tekellüfatından kurtararak. genç ve 
muktedir müderrislerin halk içinde maarif ve hars ruhunu neşretmelerine müsait 
zeminler hazırlamak. 

ı) Halk ve gençlerin bedeni terbiyesinin temini için şehirlerde ve köylerde 
spor cimnasrik mahalleri tesis eylemek ve iKi teşkilatı yapınak. 

i) Halkın her hususu. tenevvürü için seyyar kütüphaneler tesis eylemek. 

2. TKFnın Tqkilit Nizamnamesi 

15 Eylül 1920 tarihli Türk.iye Komünist Teşkilatlarının Birinci Kongresi'nin 
yedinci ve son oturumunda, TKF Teşkilat Nizamnamesi görüşülerek kabul edilmiş
tir. 7 Rusya Komünist (Bolşevik.) Fır-kası Nizamniİmesi'nin esas alınarak hazırladığı 
anlaşılan 8 bu nizamnameye göre, parti teşkilatında esas kaide "halk usulünce" 
merkezciliktir.9 Bu merkezcilik cihetiyle parti teşkil3.tınm en üst merci "Genel 

7 TKF'mn Birinci Kongusi, :s.10'7. 
8 TKF Teşkilat Nizamnimcsi.'ni .karşılaştır: R,ıçya Komüni,şt (Komiinist Beynelmilel St.k.siyonu) 

Nizamnamesi, Bakıl, 1920. Aynca karşılaşttrmLZ. (Bolfeviklerin) Rusp Kommüna Fırbsımn 
Kanunnamesi, Baku, 1920. 

9 TK.F Teıkili.t Nizamnamesi, Madde 6. 
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Kongre" ve bu kongrede seçilen "Merkezi Heyet"tir. Sonra Vilayet Kongreleri ve 
Vilayet idareleri ve daha sonra &ırası.yla Sancak Kongreleri ve Kaza İdare Heyetleri, 
Nahiye Kongreleri ve Nahiye İdare Heyetleri. köyler, şehirler, sanathaneler, hü
kümet daireleri içindeki teşkil.itlarla diğer hücreler, bunların umumi toplantıları 
ve idare heyetleri gelmektedir. ıo 

Partinin en yüksek müessesesi sayılan Genel Kongre yılda bir kere davet edilir. 
Kongrenin gündemi iki hafta öncesinden ilan edilir. Kongreye ne kadar delege ka
tılacağı Mcrkez~i Heyet ile Kongreden evvel toplanacak. hazırlık konferansı tarafın
dan belirlenir.ıı Bundan başka gerek görülürse olağ.aııüstfı kongreler davet oluna
bilir. Sunun için Merkezi Heyetin teşebbüsü veya son kongrede hazlT bulunan 
üyelerden yansı..run isteğiyle genel kongre olağanüsoi olarak. toplaıur.H Genel 
Kongre, Merkeıi Heyetin siy.ut, ınali he:Rbım dinler. Teftiş komisyonu vs. gibi or
ganların raporlarım gözden geçirir. Eğer gerek görür ise parti programını yeniden 
tedkik eder ve bazı yönlerini değiıtirehili.r. Siyasi vaziyete göre partinin istikamet 
yollarını tayin eder. Parti Merkezi Heyet üyelerini ve teftiş komisyonunu yeniden 
seçer.19 

Merkezi Hcyeıc Genci Kongre tarafından yedi üye ve üç üye adayı seçilir. 
Merkezi Heyeı üyelerinden bir kısmı daimi olarak başka iı:ıe gönderilirse yerlerine 
adaylardan, aldıkları oy $J.ralaınasına gôl"C yeni adaylar alınabilir. 1" 

TK.T Birinci Kongresi'nde kabul edilen ve yubnda bdirt.tiğimiz hwuslan da 
içine alan 54 maddeden ibaret ''TKF Teşkilat Nizamnam.esi"nin tamamı aşağıda 
aynen verilmiş.tir:15 

''lürkiye Komıinist Fırkası Te,Jkilit Nizamnimesi 

1. Fırka Namzed ve Azalanna Dair 

1- Fırka programını kenWsine meslek ittihaz edip, teşkilatlardan birinde çalı
şan, fırka kararlanna tibi olan ve verilmesi ıazım gelen kaydiyeyi ödeyen herkes 
fırka .izisı sayılır. 

2- Fırkaya evvel l?mİrd~ n;mızed olarak, iiı:adan ikisinin tahriri tavsiyesiyle ve 
hcy'eı-i idare k.afarJyia yazılmak mümkıindür. 

3- Bu namzed, rencher ve ameleden ise üç ay ve diğer sınıflardan ise altı ay 
müddet zarfinda. fırka siyasetine iyice vakıf oklukcaıı ve kendisinin şah:si meziyeti 

ıa T.KFTev:,ilacNizıunQa.ım:si, Madde 11. 
11 TKF Tt:~it Niz:uıınamesi, Madde 16. 
12 TKFT('f.kilıit Niza.m.oilmesi. M:a.dd"" 17. 
u TKF Tepilat Niz:amnirnesi, ~dde 19. 
u TKFTeşkihlı N.iza.auıiıırıesi, Madde 20. 
15 TKFTeakiiitNizamruimesl. Bak.ıl.1920. 
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fırka atllan tarafından ıarundıl<.ran sonra idare hey' etinin ıavasıauıu ve umumi iç
ti.mi'ın tasdiki ile hibk hakkını kazanabilir. Ancak ahval-i fevkalade de gerek idare 
heyetinin inhasıyla ve gerekse rc'sen merkezi hey'et bu müddetlere bakmayarak 
kısa bir :zamanda aza kaydetmek salahiyetini haizdir. 

4- Ftrla içtimalarında namzedler müzakereye iştirak hakkına malikdirler. 
Ancak karar için rey vermek hakkı bilfiil aza olanlara mahsusdur. 

5- Namzcd ve azalar her ay mensup oldukları ~lillat kasasına muayyen aylığı 
öderler. 

II. Teşkilat Hakkında 

ô- Fırka teıkiliinnda esas k.aide hail< usulünce merkezciliktir. 

7- Fırk.ada merkezcilik, memleket ve toprak esasına göre karartaştr. Herhangi 
bir nunuka ~lillan o mmnkaya mensup kısımların yüksek merkezi sayılır. 

8- Her teşkilat yerli işlere ait meseleleri kendiliğinden halledip bitirir. 

9- Her teşkilat aı.alannın umumi içtimai ve kongresi bu teşkilit için yüksek 
makam sayılır. 

10- İdare hefeti, hücrelerde umumi içtimalan, müteaddid hücreleri birleşti
ren teşkiliidarda ise, kongreleri tarafından seçilir. 

l 1- Fırka Tcşkiliidarı merkezcilik cihetiyle şöyledir: a) Toprak itibariyle Bütün 
Türkiye Tcşt.ila.danmn Umum1 Kongr-csi ve bu kongrede seçilen merkezi hey'et. 
b) Vilayetler: Vilayet Kongreleri, Vdi!.yet İdare Hey'ederi. c)Sancakiar: Sancak 
Kongreleri. d) Kazalar: Kaza İdare Hey'ederi. e) Nahiye Kongreleri, Nahiye İdare 
Hey'etleri. f) Köyler, şehirler, sınaiithaneler, hükümet idareleri ıeşkilatlarla diğer 
hücreler. bwılann umumi içtim.filan ve idare hey'cderi. 

12- Mali ve siyasi hesap vermek, bir veya müteaddit hücre ve teşkilat kararına 
dair arada çıkan iddia ve ihtilaflan halletmek halli aşağıdan yukarıya doğru, aıa· 
ğıdaki makamlara aittir. Nahiye teşkiliu idare hey'eıi ve kongresi, kaza teşkiliiu 
idare heyeti ve kongresi, sancak ıeşkiliitı idare hey'eti ve kongresi, vilayet idare hey
'ed ve kongresi~ merkezi hey'et ve: umumi kongre. 

13- İdare bey'eti huzuıunda gençlere, kadınlara ve başka başka dilde söyleşen 
milletlere mahsus olmak üzere a)TICa ş.ubdıer açmak mümkündür . .Bu şubeler için 
merkezi hcy'eôn t:asclikiyle aynca utlimit neşrolunur. 

14- Sancaklara kadar olan bütün teşkili!.dar Sancak. idare hey' etleri tarafından 
tasdik ve idare hey'etinin te'yidine arzolunur. Sancak ve viliiyet idareleri heyetleri, 
merkezi bey'ete tasdik ve tey'id ettirilir. 

15- Her teşkilat böylece daha yüksek teşlı.ilatlar tarafından tasdik ve te'yid 
olunduktan .sonra kendisine miihür ısmarlayabilir. 
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İhtar:Teşk.ilitlar ihata ettikleri faaliyet mıntıkasına göre viliyet, sancak., kaza, 
nahiye, şehir ve köy teşkiliu namını alarak, mesela Erzurum Vilayeti Teşkiliu veya 
Erzurum ŞehirTeşkilirı ... ilh. diy,, yad olunur. 

ili. Merkezi Teşkilata Dair 

16- Fırkanın en yüksek müessesesi sayılan wnumi kongre, yılda bir defa olarak 
davet olunur. Rllznamesi içtima vaktinden en az iki hafta evvel ilin edilir. 
Kongreye ne kadar aza. için bir vekil gönderilmesi meselesi, merkezi hey'ct ile 
kongreden evvel toplanacak hazırlık konferansı tarafından tayin olunur. 

17- Bundan başka lüzum görüldükçe fevk.alide kongreler davet olunabilir; fev
kalil.de kongre merkezi hey'etin te~bbü:sü veyahut .sonuncu kongrede hazır bulu
nan azadan yarı.5lnın talebiyle içtimi eder; fe\'kal.ide kongre sonuncu umumi 
bJngrenin reınsil eniği fırka balan ıa:yı.sının yanısından fazb,sını lC1115İl ettiği halck 
toplanıp iş görmeğe hakkı olur. 

18-Fevkalide kongreyi merkezi hey'et iki hafta zarfında davete teşebbüs etme
diği halde, kongreyi talep eden ıeşkilatlarea kongre davet heyeti meydana getirilip, 
İfe girişilir. Bu heyet merkezi hey'etin bütün haklarına malik olur. 

19- Umumt kongre a) Merkezi hcy'etin siyasi malt, hesabını dinler. Teftiş ko
mi.Sıyonu vesaire gibi hey'etlerin layihalannı gözden geçirir. b} İster ise fırkanın 
progr.unmı yeniden tedk.ik eder ve lüzum gôrürşe baıı cihetlerini de değiştirebilir. 
c) Siyaseı-j hazJ.raya dair istika.met yollarını tayin eder. d) Merkezi hey'et azalarını 
ve teftiş komisyonunu yeniden seçer. 

20- Merkezi hey'ete (7) aza ve {3) aza namzedi seçilir. Azalardan bir kısmı 
daimi olarak başka işe gönderildikleri halde yerlerine namzedlerden-bun1arın al
dıkl.ın :rey sır.lSıyb-yeni iıilaı- abnırlar. 

21- Merkezi hey'et diğer fırka ve müesseselerle münasebete girişeceği ve içti
mai mahiyetteki itlerl idare edeceği gibi fırka ınatbuaunın tahrir hey'etleıini cayin 
ve kontrol eunek için ayn şubeler açar. Merkezi kasa>1 idare de, merkezi hey'ete 
aittir. 

22- Merkezi hilkümete aid müessese ve medW.erdek.i işlerle alakasını burala:r
daki fırka izilannın fraksiyonu va.sır.asıyla temin eder. 

23- Merkezi he)"et en az haftada bir defa olmak üzere toplanır. 

24- Merkezi hey'et her alu ayda vilayet idare hey'etleriyle payitaht idare hey'eı
lerinin vekillerinden mürekkep konferanslar davc:ı eder. Bu konferanslu fırkanın 
muhtelif yerlerdeki teşkiliana aid faaliyet ve icraaonı tcdkik ve muv.ıffakiyedni te

mine aid karar ve tedbir ittihaz eyler. 

25- Merke;ıi: hcy'ct ayda bir defa. vili.yet ve payitaht idare hey'etlerine kendi fa
aliyetine dair lilyiha gönderir. 
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26- Teftiş komisyonu üç kişiden teşkil olunw. Komisyon muayyen zamanlarda 
kasayı teftiş edip layihasını merkezi hey'ete Verir. Gele,cek umı.uni kongre için ayn 
layiha hazırlar. 

iV. Vıliyet, Sancak Teşkilatlarına Dair 

'ı:7- Vilayet idare hey'eıleri, vilayet kongreleri, sancak idare hey'eıleri ise sancak 
kongreleri tarafından seçilirler-. Bu kongreler- mensup olduk.lan vilayet veya sancak 
reşl<llannın mercileri sayıhrlar. 

28,. Bu idare hey'etlerinden herbirinin yanında .işleyecek mali teftiş komisyonu 
seçilir. 

29- Vilayet ve sancak kongreleri altı ayda bir defa olarak davet olunurlar. 

3().. Vilayet ve sancaklarda lüzumuna göre fevkalide kongreler çağrılması ve 
fırka azasından ne kadarı başına vekil tayini meselesi merkezi teşkiliit faslındaki 
maddelere göre tayin edilir. 

31- Bu kongrelerden herbiri ait olduktan teşkilat idare hey'ecinin mali ve siyasi 
hesabını ve teftiş komisyonunun liyiha:s,ını dinledikten sonra yeni hey'eti ve yeni 
teftiş komisyonunu seçer. 

32· Vilayet ve sancak idare hey'etleri beş azadan teşekkül eder. 

33- Vilayet ve sancak idare hey'etlerinden her bJrEnin yanında şehir ve köy 
amele ve rençber halkı içinde çalışacak ve hükümetle mUnasebete girişecek ve 
macbı.ıau idare edecek, maliye ve kasa işlerini görecek daha yüksek teşkilit idare 
hey'ecine 13.yiha takdim edecek şubeler açılır ve bunlara aid işler. merkezi teşki13.ta 
dair fasıldaki esaslara göre görülür. 

34- Viliıyat ve .. ncak idare hey'eıleri haftada bir defadan aşağı olmamak üzere 
l:1zım olan her vak.itte coplanıp işlere babrlar, 

35- Viliyet idare hey'etleri sancak. idare hey'etlerinden. sancaklar ise kaza. ka
zalar ise nahiye idare hey'etlerinden vekiller davet edip her ay için bir defa konfe• 
rans tertip ederler. Bu konferansların kararlan teşkilaun faaliyetine aid 13.yiha ile 
mülhak.ata bildirilir. 

36-- Vilayat ve sancak idare hey'ederi vasır.asıyla köylerdeki teşkil.it işlerini ya
kından takip eder. Bundan başka, şehir teşk.il.itlarının umumi içtimilanna zaman 
işleri hak.kında sık sık maliimat verir. 

37- Vilayet kongreleri, umumi kongreye ve diğer kongr-eler kendinden yük.sek 
teşkilit kongrelerine vekillerini seçerler. 
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V. Kaza, Nahiye, Köy ve Şehir Teşkilatlarına Dair 

33- K,,za, nahiye, köy, şehir teşkilitlanmn yüksek makamı bu ıeşkilatlara giren 
azaların umumi içtimalan ve bunlann kongreleridir. 

39- Kaza. nahiye. köy ve tehir teşlc.ilitlannın umumi içtimilan ayiliı bir defadan 
aşağı olmamak üzere davet olunurlar. Eğer bu reşkil&dar kongre davet edilecek 
derecede terakki edememişlerse, umumi içdmalar kongre hukuk ve vezaifini haiz 
olurlar. Bu takdirde umumi içtimalarda idare hCfetlerinin mali ve siyasi hesaplan 
dinlenir, yeni idare hey' etleri, m.ill' teftiı komisyoplan ve daha yüksek teşkilit 
kongrelerine de vekiller seçilir. 

40- K,,za, nahiye, köy ve ıehir idare heyetleri üç azadan mürekkep olarak üç 
malı müddetle reşckkül ed,er. 

41- Kaza, nahiye, köy ve şehir idare heyetleri, bu kaza, nahiye, köy ve şehirler 
içindeki bütün teşkil3.tlara nezaret eder. Bundan başb bu hey'etlerin yeniden hüc· 
reler açmak ve açılanları tasdik için sancak. tef]illanna arz etmek. dersler, miıingler 
tertip eunek, gazeteler ve faideli kitap ve beyannameler neşretmek. kasa muamela
nna bakmak,. işlerine dair her ay sancak idare hey'erlne haber vermek gibi vazifeleri 
vanlır. 

VI. Fırka Hücrelerine Dair 

42- Fırka teşk.il:ibnın e$a$! hücn::lerdir. Herhangi bir yerde en az üç komün~ 
tin birleşmesiyle bir hücre teşkil olunabilir. Bu hücreler; sancak, kaza, nahiye, köy 
ve şehir idare hey'ctlcri tarafından tasdik edilmedikçe resmi sayılamaz. 

43- Azası 500'den fazlaya çıkan hücreler hale göre birkaç kısma .ayrılabilirler. 

44-Asıl vazifesi, ıehir işçileriyle fukara, köylü ve rençberleri birbirlerine yakın
laştınp bağlamaktan ibaret olan bu hücrelerin başlıca görecekleri iş: 1} Muhtelif 
yerlerdeki halk içerisinde fırkanın şiarlarını ncşremıek. 2) Yeni azalar bulmak. 3) 
Mensup olduklan idare hcy'etinin teşkili< ve teşvikat işlerini meydana çıkarmak. 4) 
Memleketi.o iktisadi ve siyasi işlerinde fırkanın maksadlannı meydana getirmeğe 
her suretle çalışmak.. 

45- Hücre, gündelik işlerini görmek için bir ay müddetle üç kişilik bir idare 
hey'eti seçer. 

VII. Fırka Disiplinine Dair 

46- Fırka azası ve teşkilatları arasında disipline (intizama) riayet meselesine zi
yadesiyle dikkat olunmak lizımdır. Fır.kanın salfilıiyatdar müesseseleri tarafından 
verilen .kararlar teşkilıitlarca heınen icri olunmalıdır. Bununla beraber, fi.rka 
içinde her meselenin tamamıyla serbest olarak müzakeresine imkan verilir. 
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47- ~kan teşkilatların kararlannı işlemek ve fırkanın fikirlerine hizmet et~ 
memek bir cürüm teşkil eder. Bu yolda kabahatli olan teşkilatlar daha yüksek olan 
teşkilat tarafından ıevbih ıcdilir ve ikinci derecede dağıtılıp muvakkat idare hey'eti 
ıayin olunarak esbabıyla beraber merkezi hey'ete bildirilir. Kabahatli a,.alar ise bi
rinci derecede tevbih edildikten sonra ikinci derecede bulundukları meiuliyetli it
lerden muvakkaten geri çağrılırlar veya fırkadan biisbütı'.i.n çıkanlırlar. Hale ve ka
bahatin derecesine göre, mesele umumi içtimid.ı. veya gazete ile ilan veya mahke-
mcye havale olunur. 

48,.. Fırka izi ve teık.ililtlan arasındaki bütün ihtiliflan ve herhangi bir yoldaş 
hakkındaki şikayau hal için üç kiıiden mürekkep yoldaş mahkemesi teşkil olunur. 
Ciiriim ve ceza hakkındaki bütün kararlar- bu mahkeme i!e verilir. Ve mensup ol
duğu idare hey'etlnce icra edilir. Ve merkezi hey'etc malümat verilir. Yoldaş mah
kemesinin vazifesi hususi talimat ile tayin olunur. 

Vm. Gelir ve Masraflara Dair 

49- Fırkanın geliri fırka hilannın kaydiye ve aylıklan ve )'llksek merkezi teşki-
13.tlann verecekleri )'3.rdım akçcle.ri vesaireden ibarettir . .Azalann kaydiyye bedeli 
her ay verecekleri aylığın dört misli ve aylık bedeli bir ayda kazandıkları paranın 
yıizde yanmından, yüzde ikisine kadar mülCrakki surette olmak üzere tayin edilir. 

Fırkaya; tiyatrolar. konferanslar. yarışlar, konserlıer, vesairıe tertibiyle varidat 
temini caizdir. Diğer yard.J.m ve tebem;ılar da kabul olunur. Bunların kabul vey.ı 
reddini ıakdir hakl<ı merl<ezi hey'etc aittir. 

5(). Azalar bir defaya mahsus olmak üzere kaydiyye verirler. 

51-Muayyen gündelik ve maaşları ohnayan köylü ve rençberler gibi fırka azala
nmn kaydiyyeleri aynca tayin olunur. 

52· Ôç ay zarfında aylığı ödenmeyen azalar, muvakkaten azalık hakkından 
mahrum edilir. Aylığı ôdemeğe mani olan bazı sebepler var ise umumi içıimia arz 
edilip bunlann halıkında aynca karar çıkarılır. 

53- Her ay toplanan kaydiyye ücretlerinin ve aylıkların ·ve di~r gdirlerin onda 
biri nisbcti merkezi hey'ete, diğer onda bir nisbeti sancak idare hey'etine ve diğer 
onda bir nisbeti de vilayet idare hey' etine gönderilip, geri kalan yüzde alımı~ ve 
yetmil nisbeti yerli tejkilit ihtlyaona sarf edilir. 

Madde-i Miinferide 

54- Bu nizamnim.eyi tefsir ve herhangi bir maddesine dair talimat neşri hakkı 
merkezi hey'ere aittir. 
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S. TKF Merkezi Hc:y'cti Seçimi 

Türkiye Komünb,t Teşkilidarımn Birinci Kongresi'nin 15 Eylül 1920 tarthli 
yedinci içtimiiında TKFnın Merkezi Hey'eti'nin oluşnımlması kararlaştırılarak, bu 
kurul için seçim yapıJmışuı-. Bu seçim sonucunda TKF'mn Merkezi: Hey'eti'ne şu 
kişiler seçilmiştir:•6 

!-Mustafa Suphi 

2-Mehmet Eınin 

3-Nazmi 

4-Hilmioğlu Hakkı 

5-İsmail Hakkı 

ô-Ethem Nejat 

7-Süleyman Nuri 

Bu yedi kişiden başka 3 kişi de Meı-keıi Hey'et adaylığına seçildi: 

1-Süleymau Sami 

2-Lüıfü Nejdet 

3-İsmail Çitoğlu 

TKF Merkezi Hey'et Reisliğine Mustafa Suphi, katipliğine ise Ethem Nejaı ge-
tirildi. Aynca TKF Merkezi Ht:yeti Hesap Müfettişliğine de şu kişiler seçilmiştir: 

!-Hüseyin Sait 

2-Asım Necati 

3-Selim Mehmetoğlu 

B-TÜRKİYE KOMÜNİST FIRKASl'NIN ANADOLU'YA NAKLl 

L Anadolu ile Temas ve İlişkiler 

Mustafa Suphi Bakll'da ıeşkilinnı yerleştirdikten sonra TBMM Hükümeti'yle 
ilişkiler kurmaya özel bir öneın vermiftir. Aslında TBMM açılmadan. daha 1919 yı
lında Muscafa Kemal Paşa ile irtibat kurulduğuna dair bazı bilgiler vardır. Şöyle ki, 
Türkiye Komünist TeşkiJiu'nın 1919 yılında, Odesa'da iken, İstanbul ve Karadeniz 
Sahillerine elemanlarım ve burada basurılan komünist neşriyatları gönderdiği bi· 
linmektedir. Bu arada 1919 Mayıs'ında teşkilann bazı elemanlarının Samsun'a 
gelmesi, Samsun veya Havz.a'da Mustafa Kemal Paşa ile görüşmeleri ihtimali de 

16 THF'nınBfrinciKongresi, s..10 
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vardır.11 Nitekim, Mustafa Suphi, Bakô'da çıkan 8 Temmuz 1920 tarihli Yeni Dünya 
Gazeıesi'nde yudığı "Tarihi Vazife" b.qlıldı makalesinde şöyle demektedir:" 

"Geçen Balkan ve son Avrupa kasaplıklannda bahtsız Anadolu rençberlerinin 
bnı dökülmesine çılgınca, merhametsizce o şekilde muharebeye karşı durmuş 
ile.en Mustafa Kemal Paşa'nın takriben bir yıl evvel bize Odesa'da iken bildirdiği kı
yamcılığa razı ve taraf(ar olduk. Ve bugün Antanta yağmacıları karşısında bG:)'Uk 
cephe açan Kuva-yı Milliye Ordularının muvaffakiyecine müzahir oluyoruz." 

Tukarıdaki bilgiye dayanarak Mustafa Suplıi'nin Mustafa Kemal Paşa ile haber
leştiğini veya Hiık.i kurduğunu söylemek ıordur. Ancak bu durum, 1919 yılında 
Mustafa Kemal P.qa Samsun veya Havza'da bulunduğu sırada, Odesa'dan bu böl
geye gönderilmi:ı olan Türkiye Komüni.s( Teşkil:iu elemanları ile görüitüğti ve on
lard_. Türlciyc'nin düştüğü güç. durumdan kurtarılması yönünde Ruıı.ya'da çalış.ma
)ar yapmalannı istediği şeklinde yorumlanabilir. 

17 Stcfanoıı. Yc:ruin10&, bu ihdınal UZerinde öneınle durmuş \.'C bu k6nuda şunlan YftZJlUŞ,Ur: 
RK.ınm'dan yola çılr.aıı '"Yıerıi DO.oya'' ,ekibi Mayıs ~şıııda, ek.ipf'!lilerip önemli bir kısmım 

Türlı.iyc'yc ~mak ü.u:rc, Odaa'ya \ıırır. Orada Tıirkiye'yc gönderilme\ iizere Üçüncü Entenıasyor.a.l 
Manifestosu basılır. Mu.uafa Suphi, o zaman ba~bca .ırbd::u;lanmıı, daha bir kısım amele ve rençber 
cs.irlerle iki gemi içinde mcmldtete st"\'k<:Jundular iti, bu mcyaı1da mcr-kezi heyet azasmclan iki arkadaş 
JıaaııbuJ"a ghmişler ve beııi murahhas obr.ık Rusy.a'y.ıı bır::ıl:.mıı].ardı" diye söz etmektedir. Derru:k oluyor 
ki, yola cılcan iki geminin biri İıı.tııınbııl'a. ikinci& başka biı: yere, yani Anadolu'nuı:ı. Karadeniz kıyısındaki 
bir !imamı gitınişıir. Bu limaıun Sam.sun olması olaı.ılığı. büyü.ktiir. Sa~m Dam;ı.l Ferit Paşa, Tnıbzoıı 
Valisi Galip Bey'e "Hariciye Nezan::ti'ne dnımtlı gdeıı haberlere göre biı: talım BolŞC'tikliğin Osıruullı 
kı.yıbımu ~çerek S:uruı.un ve Tr.ıbz.on -yoıuyh, Arnı.doıu'ya gkdil.ıeri ·;u,,bşılmakt.ı,dır." di-ye yarar. Şu 
halde bu yokdlugtm bırihi Mayıs'ın ikinci ,anSı olsa gerek. Oysa 19 Ma)'ls'ta Mustafa Kemal Samııun'a 
çıkmış, 25 Mayıs'ta oradan Havıa'ya. geçmiştir. fl.u durumda Mustafa Kemal'in tla\'Za'da Albay S.M. 
Buduycnııi baıbıılığuıda bir :so,-yct heyetiyle görCı1tıiğüne iliı,kj.11 söyleod, yerini bir Mustafa Kema!
Muı.rafa Sup.bi lC'mıilcileri gônişmesi Yarsııyımrna bırakabilir. Aııadolu"ya geleııler orada Mustafa 
Kemal'in girl:Pmkrini Oğrenirler \.'C onunta Haziran'm ilk gUnlcrinde Haı-za'da görüşürler. Konuıpruı 
hc-rmtılde Anadolu harıe~tinin Qll'!Uiklcri ı,r yardım olar.ılıkları konuları çerçeYesinde döner. M:usıafa 
Kemal bu tclll5İ.kiler \'C" Odesa'dıııki grup anıcılığıyla Moıı.ko,-a SID")"CIİ ile i.lişk.i k.urııı.ak ister. Temsilciler 
Odesa'ya döııcr, bu haberleri oradakilere ileıirler. Ancak Denikiu'iıı saldınsı yoğunlaşmaktadır. Grup 
J\iu:;.tos'ta Odesa'yı terk etmek zorunluğundadır. 12. Kızıl Ordu'y;ı k..aularak. bin bir güçlükle kuz-eye 
doğru bir yol ıır;arlar \'C' Mosko,-a'ya ,·arır1ar. Or.ııda Muş.tafı:ı K.crn.ııl'in önerisi Rus KomU.nisı Partisi.'niıı 
Genel Me-rkezi'ııc: sunulur, yapılaıı tıırtışmai'ardan :SOııra, öneri kabul edilir. Anca);; Kanıdc:ni.z: yolu k
suıliltle lıpanmışor. Mustafa Suphi grubunun Tiırüye')'C' yalr..ıı olabilmcl için Türk.inan"dan dola~p 
Ha:ı:ar Denizi"ni a$arak Baku.'ya g:elmcrii gcrekttektir.~ (YERASİMOS. Türk Soıyet Jii,ıkiJ.eı-i. s.107-109.) 

111 MUS'tAFASUPt-il, "Tıuüıi Vaılfe", ~nj DıinJ& 8Temmuz 1920. 
Fetiı.i Te,."Cloğlu, Mustafa Kemal Paşa ilr Mustafa Suphi ara5ındıı. 1919 yılında beyle bir haberleş· 

meııin otam.ıysıcağı wına.yınu ile obcak ki. Mımııfıı Suphi'nin T;ırlhi \r.azifc baş.lıklJ yamıudak.İ "Musıafa 
Kemal Paıa'nın tabi.bc'1. bir yıl c'M:l bize Odesa'da i.kcn bildirdi.ği" şeldindel:i bilgiyi. 13.9.192.0'd,c 
Mw.rafa ltemııl Paıa'nın M.Suphi'~ gönderdiği ınekwpl::ı. kanşbTmat.ta vıe Musuıfa Suphi'ııiıı rnllısctt.iği 
bu mc.ktubun, l!l.9.1920 tarihli mektup olduğunu belirtmektedir. (TEVETOGLU, Türld~'de Sos~Jisr 
ı'C ICamı'.iıd.ı:c FııaliyeUer, i--22.5.) Ancak bunuıı olması mümkün c:lcğildir. Çünkü Mustafa Sı.ıphi'niıı 
'7arihi Vazife" ~ı yıızısı, Mustafa Kemal Pilp."ıuu 13.9.1920 tarihli mel:tubund:aın 65 gürı önce, y.mi 
8 Temmıız 1920'de~yııılaruwşur. (Bakınız. lt-ni Dünya, 8 Temmuz 1920.) 
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Mustafa Suphi'nin Anadolu ile ili~cr kurmak için TBMM Hükümeti ile ha
berleşmeye başlaması, Türkiye Komünist Tcıkilau'nın 27 Mayı, l920'dc, Bakü'y.ı 
gelerek burada yerleşmesinden sonra olacaknr. Gerçekten Mustafa Suphi Baku'ya 
geldikten hemen sonra, TBMM Hükumeti ile ilişkiye girmek için çaba göstenniştiT. 
O, Ru$ Komünist Partisi Merkezi Komitesi'nc, Teınmuz 1920'de verdiği raporda. 
"Mustafa Kemal Pa:ıa ile önce Olıu'dan ve daha sonra 15.Kolordu Kumandanı vaoı
tasıyla infonnasyon ağı kurduğunu" bclirtmekledir-.19 Bu durumu Türkiye'deki bel
geler de doğrulamaktadır. 

Mustafa Suphi ile Anadolu araoındaki ilk haberleşmeler, TKT'mn Oltu'da teş
kilatın bir şubesini açmak Ve propaganda çahşmalan yapmak amacı ile gönderdiği 
Talipziidc YusufZi)'ll'° vas.ılllSlyla y.ıpıhnııtır. 

Aslında Yusuf Ziy.ı Bey, Mustafa Suphi Bakü'y.ı gelmeden önce, Bolıeviklerle 
ilişkiler kurmak için Azerbaycan'a gönderilmiş. olan Halil Paşa ve Fuat Sabit'le 
Khrm Karabekir Paşa arasındaki haberleşmeyi sağlıyordu.•• Ancak Mustafa Suphi 
Bakü')'ll gelip, vaziyeti ele alınca Yusuf Ziya'nın da Mustafa Suphi ıeşkiliiana dahil 
olduğu anlaşılmakwhr. 

Mustafa Suphi Anadolu ile irtibat lturma)'ll çalışnğı bu günlerde, kendisi hak
kında da ilk bilgiler Anadolu'y.ı gelmcğe başlamııa. Bu ilk bilgilerin kaynağı esa
retten dönen Türk askeri esirleriydi. 25- Haziran'da B-akıi'dan Trabzon'a gelen 
92.Alay'dan Mülazım Refet ve 83. Alay'dan Mülazım-ı Sani Osman Efendiler, bu
rada III. Kafkas Fırkası Kumandanı Rüştü Bey'e Mustafa Suphi hakkında şu 
bilgileri vernıiş.tlrler:22 

"Bak(ı'da Mustafa Suphi isminde bir Osmanlı Tiirk'ü, Lenin ta.Qfi.ndan Şarka 
ihtilal komitesi reisi tayin edilmiştir. Bu zat bütün ruhuyla &,lşevik idealine merbut 
imiş. Suphi Bey, Türkiye'de B<ılşevik inkılibı vücuda getirmek üzere Anadolu'da 
çalışacak bir komünist komitesi teşkil etmiştir. Esaretten avdet eden z.abitanın da 
bu fırkaya ilhakı için uğraşmakta imiş. Mamafih zabitan Türkiye'ye avdetlerini ter
cih etmekte imişler, Supbi namındaki bu şahıs hakkında Bahaeddin Şakir Bey, her 
nasılsa Rue Sovyet Hükümcti'nin emniyetini kazanmış olan Suphi Bey'in pek na-

19 Azerb.Cum.SP1HA. F.1, Op.l,D.98, L.12. 
20 T:alipzide Yusuf Ziya'nın Kii:ı:ım Karabek.lı- Pa:ıa'nın adamı olduğu aniaş.ılmaktadır. Kizım 

Kıu-abcl:.i:r P:$\ nl:ıtil.li.l Harbimiz" adlı eserinde Yum{ Ziya haldu.nd:ı şunlan y.ızmakuıdır: 
"1'1 Temınuz'dJı. &ıkıi'dan Talipzıid-e Yusuf Ziya Bey geldi. Bu kqi umumi harpte Türk binbaşısı 

rütbesiylt: Jran'da İ:.lim. birliği propagandası yapardı ve doğruca Grup Kumandanı Halil P:ıp'ya bağlı 
idi. O ı:arnan kendisini. Tt:briz'de görmüş ve bıı mı.l'ekı:-tl-erini smırlancb.rm.ıı ~ ıespit etmiştim. Bu .kişi 
birka.~ ay önce yarumda ve Müsa,~t Hfıkümeti. adamı idi. Şimdi de &Jşevik oluyocdu. ~ durumu 
hakkında ~ilgi. getirmesi için .Bakü:'ya ben göndermiştim. Vaziyet halkında hayli bilgi aldım." 
(KA.RABEK.IR. IstiJı,JiJ H:ırbhrıi2,$,785.) 

21 ATASE. A6/31.52, Kl.880, D.'7/28, F.'7-1. 
~~ .l«ışlU Bey bir şifre ile bu bilgileri Kazım Karabekir Pap)a bildirlDİfıir. (ATASE, Al/4282', 

Kl.586, D.!14/34. F.90-2.). 
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musmz, ahlaksız bir şahsiyet olduğunu. memlekete gelttek olursa sokulmamasını 
bildirmiştir." 

Bu bilgiler 29 Haziran'da, Kazım Karabekir Paşa ıarafından Mustafa Kemal 
Paşa'ya. bildirilirken, aynca şu not da eklt:nmiş.t:it:~ 

"Vaktiyle memleketin bazı namuslu evladını da lekelediğini bildiğim 
Bahaeddin Şakir Bey'in bu itharnatı doğru ve makul telakki edilemeyeceği cihetle 
Mustafa Suplıi Efendi'nin maksad-ı menafünıize muvafik bir vazifoye: hamil olması 
ihtimali varid-i hatır olmuştur, Mumaileyh zat-ı sa.milerince malum ise lütfen işar 
buyurulmasını istirham ederim." 

Bu yazıya TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa, 5 Temmuı 1920'de aşağıdaki ce
vap yazısını gönderic2-ı 

5 Temmuz 336 (1920) 

"Şark Cephesi Kumandam Kazım Karabekir Paşa Hazretleri'ne 

"29 Haziran 336 ıarihli şifreli telgrafnamelerinde ismi geçen Mustafa Suphi 
Efendi haris olmakla beraber, ahlaksız değildir. Sovyıed~r nezdinde mühim mevkii 
varchr. Kendinden istifade edilmek muvafıko.r. Nazar-ı dikkati alilerine arz ederim. 

BMMReisi 
Mustafa Kemal" 

Yine bu günlerde, Kanın Karabekir Paşa ıarafından Baku'da Onbirlnci Kızıl 
Ordu Kumandam ve Azerbaycan Cumhuriyed Harbi~ Komiscrliği'nc, O\ru ve 
Zengibasar bölgelerindeki Ermeni hareketi ile ilgili mektuplan götürmekle görev
lendirilen bir Türk subayı, Baku dönüşunde verdiği raporda. Mustafa Suphi hak
kında şunları kaydediyordu:" 

'"furkiye İıtiriıkiyun Teşkilatı Reisi Mustafa Suphi Yoldaş ile göıiiıtüm. Bilhassa 
Lcnin'in itimadım kazanmı.ş olan bu zann Rusların kendisine itimadı dolayısıyla 
Şark Alemi'nd-e de oldukça nüfuz sahibi olduğu söyleniyor. Moslc.ova Hükümeti ta~ 

rafından tayin edilmiş ve surct-i sarfı doğruca kendisine ait olan dolgun bir bütçesi 
varmış, vak'i olan sual üzerine Anadolu İnkılap Hükiimeıi hakkında kendisine bil
diğim malô.mau verdim. Ve ôteden sizlen:len Anadolu'dan uzaklarda bulunduğu 
için şimdiki meWsini Anadolu'ya gelip inkılap amilleriyle görüştükten sonra de
vanı etmesinin daha muvafık olacağını söyledim." 

23 ATASE, A.l/4282, Kl.586, D.ll4/34,F.90. 
24 ATASE, A.l/4282. KL586, D.115/35, F.4. 
:r.ı AT~ A.1/4282, Kl . .586, D.115/3.5,F.33-6. 
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Görüldüğü gibi Mu,ı.afa Suphi hakkında gelen bu ilk bilgi!« onu, Lenin'in 
itimadım kazanm1ş, nüfuzlu bir kişi olarak göstermekte ve gerek Kaıım Karabekir 
Paşa ve gerekse Mustafa Kemal Paşa'da. ondan milli menfaatlerimiz doğrultusunda 
yar.ufanılabileceği Jc.anaaıini uyandırdığı anl.qılmaltadır. 

Bu kanaat doğrultusunda Mustafa Suphi Teşkilitı ile ilişkiye girildiği 

göıii.Lm.ek.tedir. Nitekim Mwcafa Suphi'nin Kazım Kar:abekir Paşa'ya gönderdiği ilk 

mektup, yukarıda sözünü ettiğimi:ı: Talipzide Yusuf Ziya tarafından 17 Temmuz 
1920'de ulaşurılm1ıur. Bu mektupta, Ermenistan'da harekete başlandığı, çalışma 
merkezinin Nahçivan olacağt bildirilerek, Sovyet Rusya Hükümeti'nin Anado]u'ya 
fevkalade sefir olarak Tiirk muhibbi olarak bilinen Eliava'yı aı.yin ettiği ve 
kendisinin yakında. hareket edeceği belirtilmekte idi.tti 

Bu sıralarda Türkiye Komüni.sı Teşkiliiu tarafından gönderilen 5 kişilik bir he
yetin 18 Temmuz'da, Şahıahtı')'ll geldiği haber alınmış ve bunlarla irtibat sağlan
mıştır. Yanlarında TKT Merkezi Komite.si ve Onbirinci Kıııl Ordu Kumandanlığı 
tarafından vcri.lmiıı olan vesikalar bulunan bu heyettekilerden üçü Azerbaycan 
mıntıkasında çalışan Türk subaylanndan meydana getirilmişti. Görevleri Kıztl 
Ordu ile Nahçivan'da "kıyamcı kuvvetler" ve Anadolu Kuva-yı Milliyesi arasında 
ilişki tesis eunek, buradaki kuvvetlerin miktanyla. nelere ihtiyaç olduğu hakkında 
elde edecekleri bilgileri Rakü'ya bildirmekti. Bu heyetten alınan ilk. bilgiler aşağı
dadır:27 

"4 Temmuz'da 1 l.Kırmızı Ordu'ya mensup 32.Fırka Görüs K.azası'nı i~gal eıT 
miştir. Harekete memur edilen mezkii.r fırka efradından Ermeni olanlar evvelce 
Gence'deki aks--ül inkılap hareketinde zarar ve cinayetleri görüldüğü hakkında 
Mustafa Suphi Yoldaş'm raporu üzerine geri alınmıştır. Bolşevik Ermenilerden yal
nız Ermeni mıntıkalarında istihdam c-dilmek üzere ayn kıta teşkil edilmiştir. 
Hcy'eıin 10 Temmuz 36'da, Görus'ta iken 32.FJTka Kumandanı'ndan aldığı son 
malumar.a göre Ferik Halil Paşa. Onbirinci Kırmızı Ordu Kum.and.anlığı'na tayin 
o]unmuşnır. Muvasalatına kadar Nahçivan üzerine: hareket yapılmamasını Halil 
Paş.a'nm Fırka Kumandanına emrettiğini mumaileyh bildirmiş.Ur." 

Türkiye Komünist Teşkili.o, bir taraftan daha önce belirttiğirnz gibi gizlice 
propagandacılannı Anadolu'ya göndererek teşkilitlanma ve ajitasyon çalışmalarım 
sürdürürken, diğer taraftan da Anadolu'ya resmi temsilcilerini göndererek TBMM 
Hük:ü.mıe:ti ile ilişkilerini geliştirmeye çahş.mışnr. Bu amaçla 1920 yılı yazında 
TKT'nın önde gekn şahsiyetlerinden Süleyman Sami Ankara'ya, Salih Zeki ve ar
kadaşlan isıe- Erzurum'a geJerek, temaslarda bulunmuşlardır. 

21; ATASE, A.1/4282, Kl.586, D.115/35. F.14-7; KARABEKİR., İstiJJ:ll HarbilJW., s.'185. 
2 ATASE. Al/4282. Kl.586, D.11.5/35, F.14-1; ATASE, A.6/2865, Kl.849, D.2/.?6, F.11-1. 
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a) Sii1eym.;m Saıni'nin .Anadolu'y.ı Gönderilmesi 

TKT, ilk resmi temsilcisi olarak, Merkezi Komite üyesi ve Askeri İşler Müdürü 
Süleyman Sami'yi.AnadoJu'yagöndermi~tir. Süleyman Sami 17 Haziran 1920'de, 
Baku'dan yola çıkarak, 29 günde Tr;ıbzon'a gelebilmiş, Batum'da iken İngilizler ta
rafından tutuklanmış. ancak İngiliz askerlerine para vererek kaçmayı başarıp 
Trabzon'a gelmiştir.28 Süleyman Sami'nin Anadolu'ya gönderilişinin TKT Merkezi 
Kornitesi'nin aldığı ilk önemli kararlar ile aynı tarihe rastlaması tesadüf olmasa ge~ 
rekir. Bu tarihte TKT'nın askeri gücünün en kısa zamanda Türkiye'ye 
gönderilmesi ve 1 Eylül 1920'de. Bakii.'da, "Türkiye Komünist Teşkilitlartnın 
Birinci Kongrıesi"nin yapılması karaıfaşurılmışu.~ Sü]eyman Sami'ye A.nadolu'ya. 
hareket öncesi bu konularla ilgili görevler verildiği muhakkaktır. Süleyman Sami 
1920 yılı Temmuz ayı ortasında Trabzon'a varmıştır. Yanında Mustafa Suphi ve 
Mehmet Emin imzalı, Mustafa Kemal Pa.şa'ya yazılmış bir mektup vardır. Bu 
mektup Süleyman Sami'den alman diğer bilgilerle birlikte 19 Temmuz 1920 
tarihinde 3.Kafk.M F1rkaş~ Kumandanı Rüştü wafından .ı.şağıdaki şekilde Mustafa 
Kemal Paşa'ya bildirilmi;tir:'° 

Trabıon 

"Büyük Millet Meclisi Riyaseti'ne 19.7.1336 (1920) 

"l- BakU Türk Komünist Komitesi tar.ıfından gönderilmiş olan Süleyman be.-~ 
vech-i 3.ti mekrubu getirmiştir: 

"Büyük Millet Medisi Reisi ve Kuva-yı Milliye Başkumandanı Mustafa Kemal 
Paşa Hazretleri'ne 

"(a) Osmanlı Hey'eı-i Murahhası Reisi Tevfik Paşa'nın İstanbul'a tebliğ ettiği 
sulh şeraitine göre Anadolu rençberinin son rızk-ı danesıne kadar taarnız olun
duğu anlaş1lıyor. Böyle bir sulhu kabule razı olan herhangi bir hükümet ve .sınıf ile 
cidale karar vermiş olan (iştir.lkiyün) teşkil3.tmın müzaheretinize nail olacağı ümi
dindeyiz. Buradaki faaliyetimiz hakkında Süleyman Sami Yoldaş lazım gelen ma
luman arz edecektir. Mağdur halkımızın hala.s-ı mübareze ve inkıl3.pca olduğu ka
naatiyle haon-i ,kelam ve teyid-i ihtiram eyleriz. 

Azadan 
Mehmet Emin 

Hey' et-i Merkeziye Reisi 
Mustafa Suphi 

"(b) Bu mektup aynı zamanda Türk İştidkiyiin Teşkililunm Merkezi Komitesi 
mühürünü de havidir. Ve tarihi de 15 Haziran 1920'dir. 

2fl CEBESOY, Mostoı·d Haur.ılan, !..46. 
29 Azerb.CUm.SPiHA. F.1, Op-.1, D.98, L.8-9. 
so TEVETOÔLU. Tüı'kiye'de Sospfut ı:e Ko1rıünisc Fa!lliyctleı·. s.221-22.3; CEBESOY, Moskoı:ı 

Hatmılan s.44-45; iLERi, AıatürJ.: ı-e Komünlzın, $.l45-l48c 
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"2- Türk İştirak.iyim Komitesi bervcçh-i ati hususata dair malıimat ahzına 
Süleyman Saıni'yi memur etmiştir. 

(a) Anadolu'da aleni olarak Bolfevik teşkilauna müsaade edilir mil 

(b J Hal-i hazırda takbilc edilmekte olan Bolşerik proğraırumn Anadolu' da tat· 

biki için ne gibi tadilat di'ışünülüyor? 

(c) Bolşevik programınıo tatbiki hus1.ısunda Büyük Millet Medisi'nin nokta-i 
nazarı. nedir? 

'"3- Hal-i h:uırda. Bakii'da bulunan Tiırk İşticiliyiin Tcşkil8.tı'mn Merkez 
Komitesi 918'de Moskova'da teıekkül etmiştir. Rus Soryet Hükümeti, Türkiye işleri 
için bu konıitc:= ile miin:;ı.sebcttc bulwınıaktad.ır. Komitenin bütün ıu.asa.rjfatı Rııs 
Sovyet Hükümeti'ne aittir. Komitenin Reisi Mustafa Suphi Bey'dir. Bu komite 
Bakıi'nun işgalinden cwel Türkistan'da imiş. Türkiye'de Bolşevik İnlulilbl vücuda 
getirmek üzere tesis edilmiştir. BolşeTikler Tfirkiye'dc görebilecekleri bütıin müza
hereti bu komite vasıtasıyla yapacaklarmış.. Komite lürldyc'ye götürülmek üzere 
Bak.ü'da dli top, yetmiş mak.inalı tüfek, onyedibin tüfenk ve icabı kadar cephane 
ha21rlatıwştır. Para hususunda Rus Sovyet Hükümeti müzabereıt-i lizimede bulu· 
nacak.ur. Şı.ı kadar ki yol açılmamış olduğundan eslaha ve mühimmatı ve parayı 
Türk.iyc'yc geçirmek mümkün olamamış.ur. Komitenin gayesi memleketin halis1-
dır. Ve bu halas da Bolşe'l'iklerle ıeşrik-i mesüde ve memlekette Bolıevizm inkılabı 
vıicuda getirmekte bulunmakıadır. Binaenaleyh Anadolu'da Bolşeınm inkılabını 
temin için Bfıyük Millet Meclisi'nin ne diişündllğünü öğrenmek istiyorlar. Ve bila· 
hare Türkiye ile olacak münasebetleri hakkında karar vererek. ona göre hat ve ha
rc:ketlerini tayin edeceklerdir. 

"4- Sülc,yman (Sami) Efendi Komite Hey'et-i Mcrkeziyesi iizii.smdandır ve Türk 
İıtirikiyün (kal'a-i) :askeriyesinin harbi ve siya.si komiseridir. Komite hlları 
(Kayıerilidir) malum olan İsmail Hallı, Kafkasyalı Mehmet Emin, Zor Muıasamf-ı 
sabıkı Salih Zeki ve Samsunlu muvazzaf zabitandan Yüzbaşı Nedim Agah ve Yüzbaşı 
Yakup'nır. Bu komitenin yinniyedi şubesi vardır. Biri BakG'dacbr. Birkaç şube de 
İsıanbul'da vardlf, Anadolu'da birkaç ıubeleri mevcuanuş. 

''5- Süleyman Efendi Bakıi'dan onyedi Haziran'da a')ıTtlını:ı ve Tifüs, Batum ta
rikiyle Trabı.on'a yinnidokuz günde gelebilmiştir. Bir defa Batum'da İngilizler tara
fından tc"1<if edilmiş, İngiliz neferlerine para vererek l<açmağa muvaffak olmuştur. 
Türkistan'da iki sc:ne Maarif Komiserliği vezaifini ifa eylemiştir. 

"6- Az.erbaycan'da umiir-u hükümet tamamen yerli Bolşeviklerin elindedir. 
Bidayette Rus Kumandanları yerli Hükümeti tanımak istcnıemiı, fakat Azerbaycan 
Hükümeti Reisi bulunan Nerimanov'un Lenin'e yazdığı şikiyet üzerine 
Azerbaycan'da bulunan Rus Kumandanlarına Azerbaycan Hükümeti'nin emrinde 
bulunduklarını ve Hükümetln emirlerini iska etmeyenlerin idam edileceğine dair 
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emir veıibniıtir. Kendisinin hareketinde Azerbaycan'da bulunan Bolşevik 
Ordusu'nuı'l kuw.ctini yetmişbin tah.nün eylemektedir. 

"7- Taraf-ı sanilerinden verilecek cevaba intizaren mümaileyh Sami 
(Sfıkyman) Bey burada alıkonulınuştur. Mumailejhte üçyüzyirmi sekizde Mekteb-i 
Harbiye'den ne'şet eylemiş muvazzaf zabitandandır. Sekizinci. Alay :Birinci Tabul' 
Yaverliğinde iken Oltu dvatların.da esir olmuşrur. R.utbe.si müla7.ım-ı sinidir. 
Türkistan'da pek ziyade çalışağı ve sovyetler ncıdinde bfıyülı. bir itimat kazandığı 
ve aynı zamanda Türkiük hissiyabyla müıahassıs bulunduğu esaretten avdet eyleyen 
zabitan üadc eylemekte olduğu maruzdur. 

"8- İıbu şifre Büyük Millet Meclisi Riyi:u:ti'nc ve Şark Cephesi 
Kumandanlığı'na arzedilmek üzere 19 Temmuz 36 tarihinde yazılmışar. 

Fırka 3 Kafkas Kumandam 
Mntay Rüştü" 

Aslınd~ Siileyman Sami TKTna .sızmış, Mustafa Suphi'nin güvenini kazanmış 
ve bu güven sayesinde TKT Merkezi Komite üyeliğine kadar yfıkselmiı bir İtıihatçı
du, Türkiye'ye Mustafa Suphi'nin verdiği görıcv\eri yapmak.um ıiya.dc bundan sonra 
Bal<ô'da, TKT içeri,inde, ne ıekilde çalıımalar yapmalan gerektiği halı.kında 
TBMM Hükümeıi'nden ~imat almaya gelıniııir. Nitekim 19 Temmuz 1920 ari
hinde yakandaki bilgilerden başka. bir de 3.Kafkas Fırkası Kumandanı Riiıtü Beye 
"inci rapor" verıoi,ıtir, Oldukça önemli olan ve R~tü Bey wa6ndan 20 Tewmuz 
1920'de, Kazım Karabelcir Paşa'ya ileôlen bu rapor aşağıdadır:" 

"Şark Cephesi Kumandanlığı'na 
Trabzon 
20.7.36 

"Bak.U'dan 11önderilcn Süleyman Sami Efendi'den ahnm malUmat-ı hus-üsiye 
ber-veçh-i zir m~ur: 

"Süleyman Efendi henüz Kercnui Hükümeü iktidarda bulunduğu bir sırada 
Taşkent'tc firara muvafık olmuştur. Dört arkadaşı ile beraber Taşkent'te muhafa~ 
zakirlarla Teceddüdperverler arasında cereyan eden cidilc şahit olmuşlar ve 
Tcct:d.diidpcrverleri tep.il eden Genç Tı.irklerc ilhak ederek bunlarla mtiştereken 
muhafazakarlara karşı mücadeleye koyulınuşlardır. 

"Esaretten firar eden zabitanın da ilhakian ile teceddiit taraftarları pek ziyade 
kuvvet bulmuşlar ve Tıirk'ü Rus boyunduruğundan kurtarmak. ve Türkleri birleş
ıinnelt maksadıyla bir ittihat ve Terakki Cemiyeti teıkil eylemiılerdir. Bu cemiyet 
<eşkilaunı pek gizli tutmakta ve Rusların haberdar olmamalan için her türlü teda
biri ittihaz kılmıılardır. Kcrenski d~tükten uznôr-i hükümcı Bolıevikier eline geç-

sı ATASEA.5/2'93, KJ.815, D.11/69,F.7. 
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tik.ten sonra, Bol~vikler Türklere kendi mukadderadanna sahip ohnaları ve kendi
leriyle te;rik-i mesai eylemelerini bildirmişlerdir, bunun üzerine cemiyet, Sami 
Efendi'yi diğer üç arkadaşı ile Bolşevil<ler-le teşrik-i mesaiye ve Bolşevik siyasetinden 
Türkler için idmi istifadenin teminine memın eylemiş.tir. Bolşevikler bidayette 
Türk Zabitlerini kabul etQlek istemeıniş1enlir. İnkılibın bidayetlerinde hemen ka
milen Rus Aristokrasi Sınıfı'na mensup zabjdere karşı büyük bir nefret mevı::m ol
duğundan Türk Zabitleri de hoş nazarla görülmemekte imiş. Fakat Ruslara Türk 
Zabitinin fukara oldukları ve aristokrasi ile alakadar bulunmadıkları anlatılmış ve 
Bolşevik komitesine Türk Zabitleri kendilerine pek itimat gösterilmemek suretiyle 
kabul edilmişlerdir. Bil3.hare Menşerikler tarafından mukabil ihtilal üzerine pek 
buhranlı anlar geçiren Rus Bolşevikleri Tllrk Zabitlerinin fevkilade fedakarlıkla
rına şahit olmuşlar ve Türk Bolşevik Zabitlerine fevkaalide itimat hasıl eylemişler
dir. Süleyman Efendi ve arkadaşlan Taşkent'te Menşevik, Bolşevik taraftarlar~ ara
sında cereyan eden ve üçgün devam eden muharebeye Bolşeviklerle birlikte iştirak 
etmişlerdir. Türk İttihat Cemiyeti'ylc de hafiyen çalışan bu adamlar, cemiyet tara
fından korr:ıiser intihap edilmiş \it:' bu surede Rus Bolşevikleriyle doğrudan doğruya 
teşrik-i mesaiye koyulmuşlardır. Tı1rkisıan'da mektepler küşadı hususunda Rusların 
pek büyük rnü:zaheretlerini temin eylemişlerdir. Türkistan'da müstakH Türk 
(Okunamadı) esasını kurmuşlardır. llw,dan 7, 8 ay ewel Mustafa Suphi, Lenin ta
rafından Türkistan'a -gönderilmiş ve Taşkent'te Mustafa Suphi tarafmdan 
Moskova'da tesis edilmiş olan Tıl.rk Komünist Teşkilatı Merkeziyesi'ne girmesi 
kendisine ve arkadaşlarına tel<lif edilmiş ve bu surede bu komite de Mustafa Suphi 
ile tq:rik-i mesaiye koyulmuştur. Bilahare Bakü'nün işgali dolayısıyla komitenin 
Türkiye'ye yakın olunmak üzere ı»kü'ya nakli karadaştınlmış ve nakil edilmiştir. 
Mus(afa Suphi hakkında berveçh-i ati malllmat verilmektedi.r. Mustafa Suphi, 
Mahmut Şcvkeı Paııa vakasıyla alakadar görüldüğünden Hükümet-i İtcihadiye rara
fı.ndan takibe dfü;ar olmuş ve Avrup.a'ya firar eylemiştir. Binaenaleyh İttihatçılara 
karşı derin bir infial taŞımaktadıt. Ve hayatı bu infia.lın tevlid-i kerdesi olan keyifle 
de 3.h.idedir. Şu kadar ki Mustafa Suphi Moskova'da bulunmuş ve orada üseradan 
bir Türk Alayı ıeşkil ve bu alayla Bolşeviklerin en buhranlı zamanlarında fedaka
nme çahşmıı olduğun.dan Lenin'in pek büyük muhabbetini kazanmış ve Lenin'le 
münasebat-1 husı'.i.siye vüc.ud bulmuştur. Lenin, Mustafa Suphi'ye pek büyük itimad 
taşımaktadır. Mustafa Suphi ruhen Rolşevizme ıne.rbuttur. Ve teşrik-i mesiiisi 
Bolşevizm in talimabna matuftur. Milliyet ve diyanet hissiyle katiyyen alalıdar bu1 

lunmamaktadır. Buna rağmen bazen damarlarında. meknllz Türklüğe gayr•i iridl 
meyil gfotermektedir. Türkistan'da halk tarafından intihap edilen yedi zattan müa 
rellep şllr3.da izalık yapmış. Bu yedi zat birer gün münavebe ile Cumhuriyet Riy.i
;S.CÜ'ni deruhte eylemekte (şifre) esnasında bir reis-i cumhurun bütün salahiyetleri 
ile malik bulunmaktadır. Mamafih iyi t.ahsil gönnü$ ve ahlak itibartyla da i~rete 
ofa.n (düşkünlüğünden?) b~ka merakta edilecek bir hali yoktur. Mustafa. Suphi 
Moskova'da teşkil eylediği ve Türlcisran'dan nakleylemiş olan komitesini, Bakıl'ya 
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naklettikten sonra BakU'da Dokror Fuad, Halil Paşa vesaireden müteşekkil komiteyi 
dağıtmış ve bunların izfilarını kendi komitelerine idhalde serbest bırakmıştır. 
Süleyman Efendi ve arkadaşlaJ'ı herşeyden evvel memleketlerini kurtarmaya çalış
tıklarını ve maksatları için Bolşeviklerle teşrik•i mesai eylediklc-rini söylemekte ve 

Türkistan'da bulunan İttihat Cemiyeti'nden ve kendilerinin de bu cemiyetle olan 
münasebetlerinden Mustafa Suphi'nin katiyen haberdar bulunmadığını :söyle
mekte ve bu mümısebaun duyulması., kendilerinin komite tarafmdan imhalarına 
sebep olacağını da il:1ve eylemektedir. Süleyman Efendi bunun için Türkiye'ye 
gelmesine Mustafa Suphi'yi ikna eylediklerini ve bittabi memleketin çare-i hfilfuı.ını 
kendi dar kafaları bulaın;ı.yaca.ğından, bu babda ne suretle çalışabileceği hakkında 
ıaz1m gelen talimau alarak komite ne:zdine döneceğini ve bu talimat dairesinde ek
seriyet teşkil eden arkadaşlarla Mustafa Suphi'yi de çalışmağa amele ve mecbur 
edeceklerini söylüyor. Süleyman Efendi'nin hakikaten Türklük için Türkistan'da 
pek ziyade faaliyette bulunduğunu esaretten avdet eden zabitan ifade ediyorlar. 
Bilhassa Süleyman Efendi'nin kendi ve arkadaşları tarafından teşkil edilerek, bütün 
Türkistan'ın her tarafında dalbudak salmış ve Türk İttihat Cemiyeti ve gerekse 
Türkistan'ın ahval-i umumiyesi hakkında esaretten avdet eden Binbaşı Refik Bey'de 

pek nafi malO.mat vermektedir. Bu da ayrıca arz edileceği ve binaenaleyh Süleyman 
Efendi'nin bu ifad3.tında sa.mimi göriildüğü maruzdur. 

20/7 /36'da zata mah•us olarak Şark Cepheoi Kumandıınlığı 'na arz edilmiştir. 

3.Fırka Kumandanı 

Rüştü" 

Trabzon'da yukarıdaki bilgileri veren ve TBMM Hükümeti'nden talimatlar al~ 
mak için Anadolu'ya ge1diğini bildiren Süleyman Sami'ye, Mustafa Kemal Paşa'dan 
izin çıkmış olacak ki, bir müddet sonra Trabzon'dan Ankara'ya gelmiştir. Burada 
başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere re.sıni çevrelerle görüşmeler yapmışur.'2 

Süleyman Sami'nin Ankara'da yaptığı bu görüşmelerle ilgili olarak kesin bir bilgi 
bulunmamasına karşın, bundan sonra nasıl hareket edeceği konusunda TBMM 
Hükümeti'nden talimitlar alması büyiik ihtimaldir Aynca daha önce üzerinde du~ 
rulduğu üzere Süleyman Sami, Ankara ve Eskişehir'de bulunan Komünist gruplarla 
da görüşmeler yapm~şor. 

Süleyman Sami, Doğu Halkları Kongresi öncesi, Bakll'ya geri dönmüştür. 
Kendisine, Mustafa Suphi'nin Mustafa Kemal Paşa'ya göndermiş. olduğu mektuba 
cevap olarak, Mustafa Kemal Paşa rarafmdan bir yazı verilmediği anlaşılmaktadır. 
Şöyleki Süleyman Sami'nin Bakii'ya dönmesinden kışa bir 5Üre sonra. 13 Eyliil 
1920'de, Mustafa Kemal Paşa, Mu•tııfa Suphi'ye bir mektup yazmıştır. Bu mekrupta, 

' 2 KORNİ\'ENKO, nZarojdt::niye Komnıunistiçeı.Juıva DYİjeniya v Turtsii (1919-1920)", :ıı.32; 
ÇORUHLU, nlsriklal Sa,'3.ımda Komünizm Fa:aliyeci .. , Yeni İsoın/;JuJ, S Temmuz l966, Tefrika:S. 
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15 Haziran 1920 tarihli Süleyman Sami'nin geıirdiği Mustafa Suphi'nin mekrubuna 
cevap olarak yazıldığı belirtilmektedir." 

Bununla birlikte TKF Merkezi Komite üyesi olan Süleyman Nuri'nin yayınla
nan hatıralarında, Süleyman Sami'nin MUstafa Suphi'ye Mustafa Kemal, Kazım 
Karabekir ve Ferit (Tek) Bey'den Türkiyc'yc davet mektuplan getirdiğini ileri sür
mektedir.34 

Ayrıca Kasım 1920'de, Mustafa Suphi'nin Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı diğer 
bir mektupta." "Süleyman Sami Yolchq \13SJ.t;ısıylagönderilen mektubunuz .... " şek
linde yazılmışur ki, burada sözü edilen Mustafa Kemal Paşa'nın 13 Eylül 1920'de 
gönderdiği mektup mudur, yoksa bundan önce Süleyman Sami ile de başka bir 
mektup daha mı gönderilmiştir? Bunu tespit etmek oldukça güçtür. 

b) Salih Zdd'nin Anadolu 'pı Celi~ ve Çalışmaları 

TKT Bakü Komitesi üyesi ve "Kayıt ve Tevzi Şubesi" Müdürü olan Salih Zeki," 
Temmuz 1920'de, Nahçivan'a teşkilibn bir şubesini açmak ve komünizm propa
gandası yapmak üzere gônderHmişti. Aynca Salih Zeki'ye verilen görevlerden birisi 
de TBMM Hükümeti ile ilişki kurmak idi." 

Salih Zeki Ağustos 1920'de, Nahçivan'dan Erz:urum'a gelmiştir. Yanında 
Nurettin adında bir arkadaşı da vardır. 2 Ağusıos'ta, Kazım Karabekir Paşa'nın 
karargahına giderek, onunla bir görüşme yapmışbr. Bu görüşme esnasında Salih 
Zeki, Kazım Karabekir'e Bolşevik idare tanının kabul edilmesi, 1 Eylül'de, Bakü'da 
yapılacak Türk Komünist ıoplannsına Anadolu'dan delege gönderilınesi ve kendi
sine Erzurum'da tcşkilit yapması için izin verilmesi konularındaki isteklerini belirt
miştir. Kazım Karabckir Paşa, Salih Zcki'nin isteklerini ve bu isteklere karşı 
kendisine verdiği cevabı, 3 Ağustos 1920'de, Mustafa Kemal Paşa'ya şu şekilde 
bildirmiştir:" 

"Zata Mahsustur 

Büyük Millet Meclisi Riyiseti'ne 

Karargah 

3/8/36 

"Zor Mutasamf-ı Sabıkı Salih Zeki Yoldaşlarla görüıtiim. Üç Ağustos'ta 
Erzurum-Sivas tarikiyle Ankara'ya hareket edecek ve malumatını ziit-ı samilerine 
bildlı'ecekur. Beyan.an hülaseten şudur: 

Madde 1. Mevcudiyetimizi muhafaza, ancak Bolşevik tarz-ı idaresini k.abulde
dir. Meclis-i Milli'nin icraanna halel getirmemek ~yla yapılacak. bir esas dahi-

33 il..ER.İ, MınirS: ııe Ko-mlWZm, s.148. 
34 TUNÇAY, Tiirkiye'deSolAJ:.ıınlar, 11,.s..354. 
Mi ÇORUHLU, "İıtil:lil Savaş.ında Komünizm Faaliyeti''. Yeni İstanbul, 12-18 Temmuz 1966, 

Tcfrika:12-13. 
:11.'1 Attrb.Cum.SP/HA, F.l, Op.l, D.'98, L5. 
s? TKFnm Birinci Kô..fl8TCSİ, s.28; ATASE, A.6/31.52, K.1.880, D.7/28, F..39. 
88 ATAS,; Al/4282, Kl.586, D.115/35, f.24-1, 24-2. 
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lindc ınemlek-etiıniz dahilinde komünist teşkil3.n yapmak ve bu suretle sesimizi ve 
şeklimizi harice duyurmak Ve göstermek, nihayet münasip bir zamanda dahi 
Bolşevik tarz-ı idaresini kabul etmek.. 

"Madde 2. Eylül'ün birinde Bakü'da bir Türk Komünist içtimaı yapılacağından 
bu kongreye aza olmak üzete Ana.dolu'dan se\ti:ı-on murahhas celb etmek. 

"Madde 3. Anadolu'nun bazı yerlerinde komünisı teşkilatına girmiş kimsele.r 
varnuş. Erzurum'da dahi kendisi aleni ve hafi teşkilat yapmasına müsaade et:rn.ekli~ 

ğimdir. 

"Bendeniz bunların Meclis-i Milli'nin haberi olmadan iş görmelerini zararlı 
gördüğümden e'Wel emirde Ankara'ya gidip anlaşmalarını daha evvet teklif etmiş
tim. Onlar da bunu hüsn-i kabul ettiler. Erzurum'da ıeşkilaa., şimdilik Ermenilerle 
karş.ı karşıya olduğumuzdan rnahzunınu anlatum. Fakat zaten münewer kimseler 
selameti Bolşevik ıarz-ı idaresinde bulduğundan kongre için gidebilecek Albayrak 
Gazetesi Hey'eti'yle görüşmelerini ve bunu da hafi olarak yapması lüzumunu izah 
ettim. Esasen sel3Dleti hepimizin Bolşeviklerle ittifakca ve münasip zamanda aynı 
tarz-ı idareyi ıneınleketimizin hazım. ve tahammülüne göre tesiste bulduğumuzu, 
binaenaleyh her husı.isu hükümet--i milliyemizle birlikte yapmak lüzumu ve bu su
retle tarz-ı idareınizdıeki köhnelik.le mülki ve adli teşkilibn bir taraftan hükümet 
vasıtasıyla yeni nazariyeler tarzında tertibi yapılarak, her ıslahatı kolaylaş.tıracağını 
anlattım. Bugün topraklarımızı istila eden emperyalistlere karş1 mukavemet eden 
Kuva-yı Milliyc'yi, İngilizler Halife kuvvetiyle dağıtmak için var kuvvetiyle çalışuğın
dan Rusya'da olduğu gibi gizli teşkilat yapmak sonra da ihıiW planlarım hamla
mak İngilizlrrin ekmeğine yağ sürmek olacağını. yani İngilizlerin Hilafet kuvvetle
rinden ddıa kolay istifade edebileceklerini, binaenaleyh hükümet~i milliyemizin 
arzu ve planıyla kemal-i samimiyetle çalışmak lüzumuna kani oldular. Bendeniz is-,
ıirharn ederim k.i Rus Soryederiyle çalışan bu zatlarla iyice anlaşarak, bunlara lazım 
gelen mevki-i ihtiram verilerek. tabi beylerde menkuz olan hırs Ve intikam gibi fena 
hisler uyandırmayın ve bu zitlar mefkii:relerini Rm Sovyetlerine istinaden icra ya
pacağı.z diye zavallı vatana bir menhus darbe wnna2ar-ına mahal kalmasın. Aynı 
zamanda bu zitbnn şimdilik naçar kuvvetimizden istifade ile münasip bir anda iş 
başına çıkmak gibi arzulan da unutulmasın. Bekir Sami ve Yusuf Kemal Beyler 
nezdimde iken i:s.tikbalinıiz hakkındaki münakaşalardan ve Avrupa'nın esasen bir 
türlü anlamadığımız tat"N idaresinde ve de çoktan modası geçen İslim ve Türk it
tihadında bizim için selamet olmadığını ve mümkün olduğu kadar az zamanda 
biz.e kabil-i tatbik bir Bolş-evik idaresinin kabulü mecburiyetinde olduğumuzu ve 
bunun mümkün olduğu kadar gürültüsüzce tesisini müuefiken muvafık bulmuş
nık. Bittabi cephelerdeki vaz.ifeler ehvenleştikçe fiili" bir teşebbüsün de pek tehli
keli olacağım kabul etmiştik. Arz eylerim. 

Şark Cephesi Kumandanı 
Kazım Karabekir" 
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Anlaşıldığı üzere bu günlerde Milli Mücadele Liderleri Rusya Sovyet 
Hükümeti .ile iu.ifak yapmayı ve oülardan alınacak yardımı, vatanı düıman istila
sından kurtarmak -için çok gerekli sayıyorlardı. Hatta bu nedenle pek iyi bilmedik
leri Bolşevik idare tarzına karşı dahi olumlu yaklaşımlar içerisinde idiler.39 Bundan 
dolayı Rusya So\')'Cl Hfıkümeti ile çahşuğı haber alınan TKT mensuplarına karşı da 
ılımh bir tavır sergiliyorlardı. TKT tar:a.fından Anadolu'da gizli propagandalara gi
rişildiği ve ordu içerisinde dahi bunun yapılın.aya çalışıldığı bilinmesine rağmen, 
yine de bunlara karşı sert önlemlere başvurulmaktan kaçımlarak, ikna yöntemi kul
lanılıyordu. Memleketin içinde bulunduğu giiç şartlar alunda, yapılacak. gizli pro
pagandaların memleketi Ermeni ve Yunan istilasına uğratacağı, bir ihtilile sebep 
verebileceği ihtimalleri TKT mensuplanna anlatılarak., Türkiye'de yapılacak sosyal 
değişmelerin ancak TBMM tarafından yapılması gereği vurgulanıyordu. Bununla 
birlikte ihtiyat e1den bırakılmayarak Anadolu'ya gelen Komünistler dikkatle takip 
edilip, neı.aret alanda bulundunıluyorlardı.-ıo 

19 1 Ağu&los 1920 tarihinde, Kiı.ım Karabekir Paşa'wn 9.Fırb Kumandam Halit Bey'c gônderdiğ.i 
aşağıdaki ıifre bu durumu açıkça gösrermcJı.ıedir: 

Zati M.ıhsuı.tur 1 Ağustos. 36 (1920) 
9. fırka Kunıandanlığı"nıı 

C.1/8/336 
Halil Pail ik- ıcmasa gfl.mek U.Zere bir hey'eı gôndermiştiın zannederim. Nahçi\"an'da müşarüni

leyht mühıli olmuşlardır. Esasen son fımid-i (tcmcttümüz?) ofan Boqe\ik ittifakı ve Bolşe\;Uik h:ak-
1:;mda büni11 kuwc-ı.iın.i:ıle malı.ı.ınat i.stisaline çalışıyorw:. &as.en milletimiz Bolş,eı.il:Jerlc- ittifak y.ı.pmışur. 
Bum.m için Bol:,c:~ikliğin tedkiki gittikçe chcmmiy,eı kazanmaktadır. Bugiinlü tar.z•ı idarcmi:ı: 

Avrupa"dan alııımadır. liaibukl Avrupa bizi imhaya kanır yerdi. İttihad-ı İslöm, Türk İUihadı gibi naıari
ydcriıı iSt"" ınİrıı5 geçtiği gibi ıığraşmakla balil.mıza gelenleri de gördUk. Binaenaleyh dini ve an'aııai esa• 
şaumız;ıı pek b,e,ıu.eyc-n bu gibi meşleğe ~-1 dikbıirı:ıi.zi affetmek. ıarıııridir. 6ütıln dünyayı ~n 
propagandalardan bet taraf ınemkketimiıde ınasiiıl değildir . .Aıiağuhm -yuluırıy.ı •rukubt.ılacak talep Ye 
knıauıı İM', büıün ,2rlığımlZI imh3ya \'e lomüıı.izmin isıil:b.ın:a sebep olacağı da bedihi buJmıduğundan 
ne yııpıl.ıcıı.ğı Millet Medisi'ııce yukarıdan aşağıya yap.ılma:mıa biitiin km'l'Ctimiıi :sarfedcceğiz. Heniız 
H:ılil ?aşa'daıı \"l'! Most:O\'lil'ı::li!lci hey'et.iın.İl:d•m ı:ısaslı bir rapor ;ıılmadığırnı.zdaıt ma'ııu.ın ve rrı.;."dürı. IQ:a

kamlarn e5aslı bir rapor yazmadım. Tctlhluıtım neticesini yakında bildireceğim. Herhalde 1ııgiliz ve 
f.'r.msızbı.r Bolşevikliğin .ıleyhiııe milyoıılar SMfı.yla propagand.ı y.ı.pıyorlar. 

{ AT ASE. A.5/2793, K.l.815, D. l 1/69, F.10-l.) 

Şark Cephesi Kumandam 
Kizım Karabel:..i.r" 

~o 3.Kafkas Fırbsı Kumandanı Rüıtü Bey, Ş;ırk Cephesi Kum.aııdanhğı'nd:ın aldığı bir tamimi, 
11.Abıy K.~ınandanlığı'ııa ş,öyt~ bildiriyordu: 

"11.Alay Kumandanlığı 'na Trabzon 
20/8/S& (1920) 

"Balı.ü'dıın n:ya sair mah,ülerdcn Bo~ik prop.ıgandau için mınubnız:a gelmesi pel muhte~l 
ala,ıı u:\~nı.ı. -ab,ıd-i aıaMUi~e- Ye siya,s,et-! hariciYf:tnize ,-aJ:ı.ı[ olmadıklann.dan bUıncyert:k. husın.i tc· 
ı:ıebbiwerlc memlckt-limizdc bir ihtilil. bir hercümerce sebep olmıı.lan ihdmal dahilindedir. 

"Esas.eu h~"eılerimiz Moskm·a·ya gittiJıJeri ,·e Nahçh'3.n M.ıııbkası"na Bol§e"'ilderin hey'elleri dahi 
gıtldiğinden her bi.r htMuıı Medis-i Millice müzakere olunacaktır. Bu sebepten Bakü "\'C ha\;ılisiııden 

Boll(",ik prop.ag;ında.!iı için ımıınk:mız::ı gelecek :zeı::ıı.ı hü&!l-i muim-el-e edilmekle beraber, ,-urudların
daıı hemen fırkaııııı haberdar edilmesi \"t: rntmlekelirniıin :;ut.Una muht:ac olduğundan, ifratla hareket 
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Salih Zeki'nin, 3 Ağustos'r.a Erzurum-Sivas tarikiyle görüşmelerde bulunmak 
için Ankara'ya hareket edeceği yukarıdaki Kazım Karabekir Paşa'nın yazısında be
lirtihnesine karşın. Salih Zeki bir süre Erzurum'da kalmıştır. Ve bu süre içerisinde 
Kazım Karabekir Paşa'mn da uygun görmesi ile Erzurum'da Albayrak Gazetesi 
Heyeti'yie gön1şmeler yapmışur. Daha öncede belirttiğimiz gibi bu görüşmeler es
nas.ında Albayrakçılarla TKT arasında bir yahnlaşma oluşmuştur. ,n 

Salih Zeki'rıin daha sonra Sivas yoluyla Ankara'ya gitmekten vazgeçerek. 
Trabzon yoluyla Ankara'ya giwıcye karar verdiği ve Erzurum'dan Trabzon'a geldiği 
görülmektedir. Salih Zeki Trabzon'da, ôzellikle Bakll Kongrelerine delege gotüre
bilmek hususunda çalışmalar yapmış.ur. Bu sırada aruk BakU Kongresi'nin toplan
m~ına az bir zaman kalmıştı ve Salih Zeki, Trabzon'da birçok kişiye Bakı1'ya bir
likte gideceklerini vaadeuniş ve bu vaat üzerine bazdan delegeliği. yani BakU'ya 
gitmeyi kabul eunişti. Durum böyle olunca Salih Zeki Aııkara'ya gitmekten vaz
geçmek zorunda kalmış ve maruzaum Trabzon'dan telefonla Bi"ıyük Millet Meclisi 
Başk.anlığı'na bildirmiş ve Bakıl Kongresi'ne yetişmek üzere Trabzon'dan ayrılmış
tır. ~2 Salih Zeki'nin bu maruzau aşağıdadır:-u 

"Teşkiliuınızın noktai nazarı şudur: Dünyanın en haris eınpe:rya.listlerinin 
imaline hedef olan zavallı Türkiye'yi ve mazlılm halkını müstevlilerin kanlı pençe
lerinden kurtarmak hususunda İnkılip Hükümeti'ne ve Kuva-yı Milliye Kurnand;ın
lığına her suretle müz.aher-eti ve halası için inkılap hükümetinin icazk.ir manivela
ı:ıından dahi iştifadc ederek iscihl;b emri meşruunu bir an evvel fıilileştirmeyi teşki-
1:iumız esasen kararlaşurmış ve faaliyetini memleket dahiline nakletmekte bu ne
ticeye daha :dyade yanaşacağı kanaatinde bulunmuştur. 

''Bu vazife kuvvei müdafaayı ihlal etmemek şartıyla memleket dahilinde teşkilit 
yapmak ve sırf ilmi ve içtimai mahiyette halkın seviye.siyle mütenasip ve kuvvei ma
neviyesini yükseltecek samimi ve makul propagandalarla içtimai inkılap esaslarını 
hazır1aıııak ve aynı zamanda kuwei müdafaayı cakviye etmek ve Türkiye mazlumlan 
ile müdafaaları teşkiliunı beynelmilel cihan inkılabı teşkilatları şebekeleri ile tamş-
urarak inkılabm kadir müzaheretini temin eylemek :;;ureciyle işe başlayacağız. 

yüzünden ~ni bir ihtilalin, Yunan-Ermeni istilasııuı sebep ola~ğından, bunlara mem1ekeıin bugünkü 
ah\mnin izah edilnı,esi ve gayeldilkat \"e basiretle \'C ihtiyatla hardı.el edilmesinin k-min buyurulması. 

(ATASE, A.6/2865, Kl.84.9, D.2/56,F.12•1.) 
H Bl:.z. il. Bölüm, s. 98-99. 

S.Fırb KuıQandam 

Ri:ışcü .. 

u- IUzım &rrabet.ir Pap, 24 Ağustos 1920'de 3.Fırka Kum.ınd,ınbğı'mı ~dığı şifre de. S:ıılih 
Zelti'nio Trabzon·cb.n Anbra'ya hangi tarihte gittiğini sormuşwr. (ATASE;. A.6/2865, K.1.84-9. D.2/50, 
F.Sl.) Fırka Kumandanı 2'li Ağwtos 1920'de Kazım Karabekir P:lşa'ya c,e\,ap ya-zu.mda, S-alitı Zd.i'ni.n 
~aam telefonla TBMM Saifkanlığı"ua bildlrerek Bakü'r,ı. gitmek üzere Trabzon'd:ıuı aynldığıııı kay~ 
detmektedir.( ATASE, A.6/2865, Kl.849, D.2/:i6, F.32.) 

-13; CEBESOY, M~01-a Haarnhn, s.47-49. 
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"Şu kadar ki, bütün bir ahval arasında memlekette içtimai inkılap esaslarını iz
har ile meşgul olacak teşkiliun bunlar hakkındaki vaziyet ve hareketi be}'Iıelnilld 
cihan inkılaplanrun nazarı tedkik ve tenkidinden kurrulamayacağı veya aleyhte ve
rilecek hüküm ve kararın memleketimiz mukadde:raa :itiyesine tesiri muhakkak 
bulunduğuna binaen pek müşevveş ve muğlak hadisat ile mahmul bulunan kimse
lerin icat edilmesi muhtemel tczebzübatın habız ve sebepsiz teveccüh edebilecek 
mesuliyetleriyle ezilmemek ve neuzübillah bu suretle mazlum her milletin son si
lahı necatı olan inkılap kuvvetinin memlck.ctiınizde teşebbüsü dahi bu veçhile bo
zulup memleketi o silaht.an da mahrum bırakmamak iç-in teminat elde etmek isti
yoruz. Ve bazt arkadaşlarımız ile uhaddüs edecek bu kabil mesailin halkın ve inkı
lip adamının na.zan muhakemesine arz.edebilecek vaziyete getirilmesini, bu temi
naun icabt telakki ediyoruz. İnkılap Hükümcıi'yle Kııvayı Milliye Kumandanlığı bu 
hu.sus hakkındaki fikirlerini ve müstevlilere karşı bizlerle müştereken icrayı fuali
yete ait noktai naıa.rlannın iradesini istirham ederim." 

c) Mu:ıra.fa. Kemal Paşa.'nın Mwtafa Suphi'ye Mektubu 

Gerek Süleyman Saıni'nin ve gerekse Salih Zeki'nin TBMM Hükümeti ile te
mas. kurmak için Anadolu'ya gönderilmelerinin öncelikli iki sebebi olabilirdi. 
Birincisi Türkiye Komünist Teş.kil:itlan Kongresi'ne Türkiye'den delege getirmeyi 
sağlamak. diğeri i5-e Teşkilatın Merkeri Komitesi'ni Türkiye'ye getirmeden önce, 
TBMM Hükümeri'nin bu konuda takınacağı tavn algılamak. Aynca komünistlerin 
TBMM Hi\kiimeti'nin imi ile yasal ot.ral< Türkiye'de teşkiliitlanmalannın mümkün 
olup olmadığını anlamak. 

Mustafa Kemal Paşa'nm ve Kazım .Karabckir'in Süleyman Sami ve Salih Zeki 
Heyetlerine son derece ılımlı bit tavır takındıkları anlaşılmaktadır. Heyetlere ge
rekli ihtiram gösterilmiş, hatta Salih Zeki'nin Erzurum ve Trabwn'daki faaliyetle
rine dahi göz yumulmuştu. TKT elcnıanlanna gösterilen bu ılımlı tavır K:izıın 
Karabekir Paşa'nm isteği idi. Şöyleki, 3 Ağustos 1920'de Kazım Karabckir, Mustafa 
Kemal P"'la'ya çektiği telgrafta ıqağıdaki ıekilde yazıyordu:" 

"Bendeniz istirham ederim ki, Rus Sovy-etl~riyle çalışan bu zitlarla iyice anlaşı
larak ve bunlara lazım gelen mevk.i-i ihtlı.m\ verilerek tabi' beylerde menku:z olan 
hırs ve intikam gibi fena hisler uyandınlma:nn ve bu zatlar mefkürelerini Ru:, 
Sovyetlerine istinaden icraat yapacağız diye zavallı vacana bir menhus darbe vurına
larma mahal kalmasın. Aynı zamanda bu zatların şimdilik naçar kuwetiınizden isti
fade ile münasip bir zamanda iş başına çıkmak gibi emelleri de ununılınasın." 

Yani TKT Merkezi Komitesi üyeleri olan bu kişilerin asıl istekleri bilinmesine 
rağmen, Sovyet yard•mma olan ihdyaç ve içinde bulunulan nazik dunım Anadolu 
liderlerini ihtiyatlı davranmaya sevk etmişti. 

-H KARAa.EKiR. İı:ciklal Harbimiz, $, 795. 
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Nitekim Mustafa Kemal Pata. gerek Süleyman Sami tarafından iletilen Mus.tafa 
Suphi'nin mektubuna ve gerekse Salih Zeki'ye hemen bir cevap vermemiştir. O, 13 
Eylül 1920 ıarihinde, Mustafa Suphi'ye şu cevap mekmbunu göndermiştir:'° 

Ankara 

13.9.336 (1920) 

"Bakı'.i'da Türkiye İştirakiyıin Komitesi Hey'et-i Merkeziye Reisi Mustafa Suphi 
Bey ve .Azadan Mehmet Emin Yoldaşlara, 

"Süleyman Sami Yoldaş vedaaıiyle gönderdiğiniz 15 Haziran 1920 tarihli mek
tubunuzu aldım. Milletimiz kendisini hiçbir suretle temsil etmeyen İstanbul 
Hükümcti'nin kabul eylediği şeriit-i sulhiyeyi reddetmiştir. Ekseriyet-i azimesi 
rençber ve köylüden müreşekkil olan milletimiz Garbın emperyalizm ve k.apicalizm 
mahkılmiyetinden kendini kurtarabilmek için bunlara karşı müttehid olarak mü
-cl.dele ve rnübirezeye karar vermişôr ve bu kararını tatbtk eonektedic. 

"Türkiye İşı:irak.iyiln Teşkilaumn da a)'llı kanaat ve gaye ile çalışmakta olmasını 
büyük bir memnuniyetle telakki ettık. 

"Milletimiz Ankara'da vücuda getirdiği Büyük Millet Meclisi ile mukadderatına 
biz.zat ve isciklal-i tam dairesinde vaz'iyed eunişôr. İşbu halk hükümetlni vücuda ge
tiren teş.kiladanmızın kôyden itibaren nahiye, kaza, liva ve W.iyet merkezlerine ka
dar her yerde halk tarafından intihap olunmuş birer hey'et-i idaresi vardır ve bu 
teşkilit Büyük Millet Meclisi Riyascci'ne merbutwr. İşbu teşkilit mütarekeyi müte
akip Anadolu ve Rumeli Müd.afaa-i Hukuk Cemiyeti namı alonda vücuda getirilmiş 
bir teşkilitur. Bugünkü Türk.iye Büyük Millet Meclisi Hükümeti işbu teşkilittan. 
doğmuştur ve binaenaleyh soryet teşkilaH idariyesinden farksızdır. İçtimai inkılap 
dahi &afahat-ı lazimesini geçirmekte olup bu inkıhibı halktan doğmuş. olan Büyük 
Millet Meclisi sevk-ü idare ennektedir. 

"Gerek phsen ben ve gerekse bütün rüfeka-yı mesaime ekseriyeti rençber ve 
köylü.den ibaret olan milletimizin istiklalini tesis ve temin gaye-i yeg:inesini tak.ip 
eunekreyiz. 

''Memleket ve milletimiz her taraftan emperyalist ve kapitalistlerin hücumla
rına ma'ruz bir halde olduğu gibi fiilen bunlara iştirak eden istanbul 
Hükümcti'nin padişahına atfen memleket dahilinde ika' edildiği ifddat-ı mütem.i-

-45 TEVETOGLU. Tiirkiye'de Sosyalist Ye Komıiııist Faally,eder, s.223--225'; İLERİ. Ac.anirk ı-r 
Komüllİrm, s.148-l50;TUNÇAY, Türkiye'de Sol Ah.ml:ıır, il, ,;}138-3$9. 

MI.CS(af,aK.eınal Paia'mnAliFuatPap'ya yazdığı 14 EylüJ 1336 rarih ~ 1347numaralı cevabi mek
tubun-da "Mustafa Suphi yoldaşa da yazdığım vechi!e" diye- bahsettiği mektup budur. (.A1i Fuat 
CF.BESOY, Milli Miioıdde H.ııtıralm, hwıbul, 1953, &.4'7!>.) Aynca Ahmet Cev.ıt Em.re'nin Tarih 
l>üny..sı.'nda ,ayuılanan anılarında bahsettiği nıc-ktiıpta bu olmahchr. (EMRE, "1920 Moskovasında Türk 
K<ını.ü:ni5tlcri", Tarih Düny,ım, S.l, (Anılık 1964). s.93.) 
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diyeden mütevdlid mahalli ihtilaflara da karşı koymak mecburiyetindedir. 
Binaenaleyh milletin vahdet ve mukavemetini ihlal edebilecek zaınmsız ve fazla te
şebbüslerden cevakki etmek milletimizin halası nokta-i nazarından elzemdir. Bu lü
:ziimu gözönünde bulunduran Büyük Millet Meclisi içtimai: inkılabı s.ük.0.netle ve 
esaslı sOrette ratbik etmektedir. 

''Gaye ve prensip itibarıyla bizimle tamamen müşterek olan Türkiye İştiraki)'Un 
Teşkiliu'ndan ı:naddeten ve ma'nen hakkıyla müstefıd olabilmelliğimiz için teşki
litımzm münhasıran Büyük Millet Meclisi Riyaseti'yle te'sis ve muhafaza-i irtibat ey
lemesi 13Zııudır. T'W"k.iye dahilinde tatbik edilecek her nev'i teşkilat ve inkılabit an
cak bu kanal vasıtasıyla yapılabilir. 

"Aynı hedefe Ji.i.rüyen Türkiye İş.tirakiyün Teşkilatı'yla tamamen [evhid-i mesai 
edebilmek üzere Büyük Millet Meclisi nezdinde salahiyet-i tammeyi haiz bir mu
rnhhas göndermenizi ve Büyük Millec Meclisi tarafından Azerbaycan Hükümeti 
nezdine murahhas o1arak. Bakll.'ya gönderilmiş Memduh Şevket Bey'le te'sis-i irtiPat 
ve tevhid-i mesai eyl-emenizi rica eder ve bilvesile samimi hürmet ve selamlarımı 
takdim eylerim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal" 

d) Bakü Kongreleri Sonrası TKF i,dhbıırat Şubeııi'ndcn Alınan Bilgiler 

TK.F İştihbar.ıt Şubesi tarafından BakU Kongreleri ve sonrası gelişen durum 
hakkında Ankara Hükümeti'ne bir yazı gönderilmiş.tir. Özellikle İttihatçıların 
Rusya'daki faaliyetlerinden duyulan rahatsızlık.lann dile getirildiği, önemli birçok 
bilgiyi içeren ve 1920 yılı Ekim ayının ikinci haftasında gönderildiği anlaşılan bu 
y.w aşağıdadır;"' 

''Türkiye Komünist F1rkası. İstihbarat Şube:ı.i'nden, 

"!-Türkiye Şark Ordusu'nwı Kars ve Ardahan etrafındaki harekau Azerbaycan 
Ve bütün Sovyet ınahafllinde ınemnuniyetle telakki edildi. Ve gazeteler oralardaki 
ınuvafl'akiyeti Bolşeviklerin muvaffakiyeti gibi andılar. Bu yol üzerinde vücuda ge
lecek herhangi birmuvaffakiyetTıflis'i tehlikeye koyacak ve netice (de) orada olan 
İtilaf Kuvveti ortadan kalkmış olacalmr, deniyor. 

"2- Kazım Karabekir Paşa'dan alınan bir telgrafta deniliyor ki; Bazı Ermeni ha
rekau ve Şimendöfer meseleleri dolayısıyla Nahçivan'ı Türk ask.eri tahliye eder ve 
Tiirk askerinin Nahçivan'dan çekilmesi Rusya-Türkiye arasındaki rabıta ve müna-

46 ATASE. A.6/2865, Kl85l. D.13/54, F.95. Metindeki dimi~ dUi!l.k)ükl.eri ashndan kaynaklan
makradır. Mana a.nlap.ldığından, metine bir müdahalede bulunınad.ık. Ancal parantez içerisinde bazı 
Ulim,eleri tamamlanıayt uygun gördiik. 
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sebet yolunu kapamağa sebep olur. Rusya'dan gelecek olan asker ve eslihamn bu 
tarikle geçeceği nazar-t mütalaaya alınırsa bu mevkinin ehemmiyeti daha ziyade te

ziuf eder. Kariben buradan hareket edocek olan Türk Kızıl Alayı, ancak bu yol ite 
Türkiye'nin muavenetine gelecektir. 

"3.- Rus.ya'da bulunan Türkiyelilerin vücuda getirdiği Türkiye Kızıl Birinci 
Nişancı Alayı 8 Teşrin-i evvel 1920 Cuma günü, Bakü'da karargah ve mitralyöz sü
vari bölükleri ile bir resmi geçit-i askeri ve resmi geçitten sonra bütün ~hri muzi
kahn ve şarkılar ile dolaşarak askeri nümayiş yapıyorlar. Halk, kızıl askerimizi her 
yerde alkışlad1. Onbirinci Ordu Kumandanlığı ErkAn-ı Harbiyesi ve Siya.si 
Komiserliği tarafından teftiş edildi. Ba'dehiı kızıl askerimiz Kızıl Ordu Klübü'nde 

bir içtima akdeylediler. Burada Enternasyonal Marşı ile Meclis k.üşad etti. 
Onbiıind Ordu Harbi İnkıl::ip ŞU.rasl adına Taçkov ve Türkiye Komünist Fırkası 
namına Mustafa Suphi Yoldaşlar tarafından nutuklar irad edildikten oonra, Ethem 
Nejat Yoldaş tarafından okunan kararname ira'ya müracaat edilerek, umum asker 
tarafından kabul buldu. Kararnin:ıe hülasen berveçhi itidir:"Rusya'da Sôvyet 
Hükümeti ve Kızıl Ordu, Rusya'yı nasıl düşmanlar ve Avrupa kapir.alistleri elinden 
kurtardı ise, bizde Türkiye'ye gittiğimiz zaman Türkiye proletaryasını, işçisini, çift
çisini memleketimize musallat otan ve fukaranın yiyeceğini, içeceğini çalışnrmak 
suretiy!e elinden alan ve mazlum halkı helak eden İngiliz, Franstı emperyalistleri 
ve onların yardak.çılan olan Yunanlılar ve Taşnaklar elinden kurtaracağız. Kırmızı 
Rusya ile Türkiye arasındaki kardeşliği daha ileri götürerek şl}ahımız, hayaumız ve 
bütün varlığımız ile bütün dünya emperyalistlerine ve ek.spluvanosyonc:ularma 
karşı haıp edeceğiz." 

"4. Rusya'mn muhtelif cephelerinde harp bugünlerde pekiyidir, Vrangel 
Rostof Cephesi.'nde mükemmel bir dayak yedi. Ve otuz verst geriye atıldı. Lehistan 
ile sulh takarrür etmek üzeredir. Yakınlarda Rusya He Lehistan arasında sulh olacak 
ve ondan sonra Vrangel'in ölümü vukua gdecektir, 

"5- Rus sovyetleri umumiyetle Türkiye'yc karşı fevk."1.ide hayırhah davranıyor
lar ve: Türkiye hareketini kemal-i ehemmiyetle takip ve Türk muvaffak.iyetlerini 
takdir ediyorlar. Rusya, Türkiye'ye her ve-chile muavenet etmeğe münak.ıd kongre
lerde karar vermiştir. Türkiye nezdine Rusya Sovyetleı-i Sefiı-i tayin edilmiş Yoldaş 
Eliava yakında hareket edecektir. Mumaileyhin bugün yann Moskova'dan buraya 
muvasalatına intizar olunur. Eliava Yold~ Türk muhibbidir. Ve Türki:stan'da çalış
uğı esnada Türk dostluğunu fiilen göstenniştir. Sefaret hey'etinde pek. çok Rusyalı 
Türkler bulunmaktadu. 

"fi.. Türkiye'nin Moskova fevkalade hey'et murahhas reisi Bekir Sami Rey, bu
gün yarm buraya muvasalat edecektir. Elyevm Dağtstan'dadır. Azerbaycan nezd~'"le 
sefir tayin edilen Memduh Şevk.et henüz Nahçi.van'dadır. 
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"7-Türklyc'den bazı kimseler Türkisıan'a gidip, Milliyetçilikle meşgul oldukları 
ve bu hale Rusya Şuralar Hükümeıi'nin iyi nazarla bakmad1ğı Türkiye'ce nazar-ı 
dikkate :alın;ırak, bu gibiler hakkında muavenet cdilı:o.eınesi hususunu burada 
bulunan bazı kimselere bildiriliyor. 

"İslii.mcılık ve Türkçülük davafar:nı Ruşya Şuraları ile Tiırkiyc arasındaki 
(okunamadı) katiycn ihlal edecek şeylerdir. Enver Paşa ve adamlannın bu hususta 
alttan alta oynamak istedikleri rol pek fena tesirler bırakacağından .şüphe olmama
lıdır. Geçenlerde Trabzon kumandanı Rüıtü Bey vesikasıyla gelen Seyid Mehmet 
Efc11di isminde birinin ta Berlin'den idb.Jren Panislamizm meselesiyle meşgul kim· 
selerden olduğu ve şimdi de Taşkent'e: u: Afganistan'a kadar giderek oralarda çalı
ııacağı anlaşıldı. Seyid Mehmeı ve Tahir Efendiler ta Ankara'dan buraya kadar ge
lebilmeleri ve ellerinde resmi bir vesika bulun.o:wı p.yanwJ dikkattir. 

"8-Trabzon'da (derecede?) ve kısmen resmi, gayr-i caiz bazı teşkilaılann Enver 
Paşa ve avanesi şahs.ı etrafında yaptıkları propagandalar burada pek fena kabul etti 
(gördü). Memleket müdafaasını kabul edenlerden müstakil bir ıeşkilann hareketi 
tefrik.anın VUcudunu gösterir mahiyette telakki olunur. Panİ5lamizın fikrini pek 
tehlikeli bit zamanda hafi ve celi müdafaa.dan geri kalmayan Enver Paşa'nın hare
keti memleketin selameti ve istikbali nokta--i n.aı:anndan pek büyük bir ha.tadır. 

"g. Beynelmilel Şark Kongresi İcrairre Heyeti yedi kişiden ibaret olmak üzere 
teıkil edildi. Bunlar arasında Tilrkl7"li, İraııh, Türlwtanlı ve diğer Şark Milletlerin
den murahhaslar mevcutturlar. Kongre her tarafta gayet iyi tesirler bırakınışur. Bu 
Şark Aleminin her tarafından gelen haberler. yakın bir 3.tide Şarkın Avrupa emper
yalistlerinin elinden şarkın halası olacağını gösteriyor. 

"Şark Be)'llelmilel Kongresi bilhassa Türkiye içln kıymetli kararlar verdi. 
Mühiın bir karar da Türkiye'ye her aurede maddi ve manevi muavenet kabul 
edildi. Bu karan müteakip iiçbin beşyüzü mıitecavi:z şark ve gaıp murahhasları 
ayağa kalktılar. Şark halkı silahlanm havaya ıeveccüh ederek emperyalistlere karıı 
intikam diye bağırdılar. Ve Enternasyonal Marşı'nı miinferid defalar çaldılar. 
Anadolu'dan gelip Enver Paşa'yı hala zavallı Türkiye'nin başına musallat eıınek is
teyc:n bazı E.nverci murahh.aslann Ana.dolu'da kongre aleyhine propaganda yapa· 
cakları vaziyetlerinden anlaşıldı. Enver'e ait herhangi bir faaliyetin Anadolu'ya 
girmesinin husule getireceği tcgacldübü memleketin mıidafaas.ı namına ibraz ede
ceği :zaran takdir ederek, mumailcyhe yüz vermeyin. Kongrenin bu husustaki 
nokra--i nazarındaki isabet bile: işbu muhteris Enverci murahhasları uyaunadı." 

e) TBMM Hükümeri ile TKFmn İlk İlişkilerinin Değedendinnesi 

Temmuz-Ekim 1920 tarihleri arasında yukarıdaki konularda izah edildiği şe
kilde gelişen ilişkilerde, TBMM Hiıkümeti için temel amaç, Sovyet Rusya ve 
Azerbaycan 'dan yardtm sağlamaktı. Bu amaç doğrnlrusunda TKT'nın vasıtru:ılığın-
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dan yararlanılmak istenmiştir. TKT elemanlarının Anadolu'da yapnklan ajiuısyon 
\re propagandalara hoşgörülü yaklaşılması bunun sonucu idi. Ankara 
Hükümeti'nin bu dönemde endişesi Bolşıevizmden çok, Bolşevikliğin apğıdan yu
kanya talep ve zorlamalarla geliş.mesi idi ki, bunun memleketin mahvına sebep 
olacağı görüşü hakimdi. Bu nedenle TKT tarafından Anadolu'ya gönderilen tem
silcilere ve Mustafa Suphi'ye yollanan ıneknı.pW"da hu durum açıkça belirtilmiştir. 
Yani bugünlerde Anadolu'da hakim görüş. her ne yapılacaksa TBMM tarafından 
Y-'Pılmah idi. Sovyct Rusya'nın yardımını sağlamak -için komünizm rejimini kabul 
etmek. gerekse, bunun dahi Medi&;e kabul t:dilmesi lalımdı. 

Mustafa Suphi Teşkilio ile Anadolu arasındaki iliş.kilerin ilk devresi; Bak.U'daki 
kongrelerin sonudannm alınmasına. ve Moskova'dan ve Bakü'dan komünizm :re
jimi, Türk Komünistleri, Sovyet Rusya'nın amacı. kuvveti ve Türk Milli Harekcti'ne 
yaklaşımı hakkında güvenilir bilgilerin TBMM Hükümeti'ne ulaşmasına kadar 
sürmüştür. Doğu Halklarınm Birinci Kongresi ele alınırken üzerinde önemle du
ru1duğu gibi, Bak.O v-e Moskova'dao yulcmdaki konularda alınan bilgiler TBMM 
Hükümeti'nin yalnız Türk Komünistlerine karşı değil, Sovyet Rusya ve Komünizm 
rejimine karşı da rurum ve da.vranış.ım tamamen değiştirmiş ve sağlam bir çizgiye 
oturtmuştur. Bu çizgi, ölıneme:k için, ınahvolınan:ınk için Savye:t Rusya'dan yardım 
dilenmek değil, karşılıklı menfaatler doğrultusunda ortak düşmanlara karş.ı işbir~ 
!iği yapmakti. Artık Sovyeı Rusya ve Azerbaycan'la ilişkilerde Mustafa Suphi gibi, 
Fuat Sabit ve Halil Paşa gibi aracılardan kurtulmak., gerçek bir devlet hüviyetinde 
resmi temsilcilerle ilişkileri sür<lünnekti. Ali Fuat Paş.a'nın Moskova'ya, Memduh 
Şevket (Esendal)'1n Bakti'ya, TBMM Hükümed'nin resmi temsilcileri olarak gön
derilmeleri bu çizgi de aubmş en ônenıli adım olmuştur. 

Diğer taraftan bu dönemdeki gelişmeler Mustafa Suphi'yi oldukça umutlan
dırmışu. Özellikle Türkiye'ye gönderdiği temsilcilere gösterilen ihtiram, Mustafa 
Kemal Paşa'nın gönderdiği mektup ve Kazım Karabekir Paşa'run ıhmh yaklaşım.lan 
Musıala Suphi'nin wnudanrıı anımuşu, Bu~ b~ Sovyet Rusya ile anlaşma 
yapmak üzere gönderilen TBMM Hükümeti Heyetlerinin Mu:;tafa Suphi ile gö
rüşmeleri ve ondan yardım istemeleri"'' Mustafa Suphi'nin kendisine güvenini ar
brmış ve bu dunım onda. TBMM Hüküınetl'nin ona ihtiyao olduğu his.iini uyan
dırmıı;n. Bu his, 1920 yılı sonlarına doğru Anadolu'da ve Rusya'da kendi aleyhine 
değişen dengeleri farkedememesioe sebep oldu ve bunun :ı.onucunda yıllardır ta
sarladığı, özlemini duyduğu hedeflere ulaşmak için yapnğı plinlan işlerliğe koydu. 

~7 İbrahim Tali &ey, Mosl-ova'dan gönderdiği 1:ıir raporda, TBMM Hılkiimeti. ~fi.nd;ın Rusya,'y.ı, 
gôndmkn heyette bulunan Yw.uf~W (Teogirı,enk} Bey hakkında fUnlan yazmıştır; 

"Ywuf Kc-mal Bey, Enneniye uazi terk etmek meselffl.m sormak İçin savupnu~, avd,e-ôni hiç i'ımit 
etmiyonuıı.. Zaten akdemce :arz etmiştim. Bun.da Komünistlere mülaıemet edt:n Mı.ı.,~ S\lphi'ye, 
:aman memlekete yetlşiniı. imdat ediniz, hak yoludur gibi ş,e-yierle kendisini müst.ııkbel idareye -de nam
zet ~proakiniyotdu.~ (ATASE, A.5/279.!1, Kl.815, D.14/64, F.l-1, 1-2). 
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Bu planlann nihai hedefi Tıirkiye'de Sovyet Hükümeti kurmak ve idareyi ele ge

çirmekti. 

Ancak TBMM Hiıkümeô ile kurduğu ilişkiler ve .son gelişmeler. temel hedefin 
Rusya'daki gibi ihtilal şeklinde- değilde, bir stlreç içerisinde gerçekleştirilmesi dü
ıüncesini Mustafa Suphi'de doğurmuşcu. Önce memleketin emperyalist istilasın
dan kurtulması için Türk Milli Hareketi'ne yardım edilecek, bu arada Türkiye'de 
sosyal değişmeler için zemin oltı:ı,tun.ılacaku. Bunun içinde bir an önce Anadolu'ya 
giunek gerekiyordu. 

2. TKFnıo Anadolu'ya Nakledilmesine Ne Zaman Karar Verildi? 

1918 Temmuz ayında yapılan Türk Sosyalistleri Konferansı'nda temelleri au
lan TKT, Moskova ve Kazan'da TU.rk askeri esirleri arasında yaptığı çalı~alarla 
şekillenmeye başlaıruşur. 

Teşkili.un başkanı olan Mustafa Suphi'nin, teşkiliun kuruluşunun ilk günle
rinden itibaren Tfü kiye'yc gelmek niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim daha 
1919 yılı içerisinde, Türkiye'ye yönelik çalışmalar yapabilmek ve belki de fırsat 
olursa Tıirkiye sınırları içine TKTm taşımak amacıyla Kınm'a gelinmiştir. Kının ve 
Odesa'da bir taraftan Yeni Dünya Gazetesi ve Türk işçi, köylü ve askerine hitaben 
yazılmış bildiriler Türkiye'ye ,okulurken, diğer taraftan teşkilat elemalanndan bir 
kaçı gizlice İsranbul'a gelmeyi ~armışnr. Daha öncede belirtildiği gibi, Kınm ve 
Odcsa'da şartlar Sovyct Ru:.ya aleyhine gelişince Mustafa Suphi ve arkadaş.lan tek
rar Moskova'ya dönmek zorunda kalmışlardu. 

Yazılanndan ve çalışmalarından anlaşıldığına göte Mustafa Suphi Türkiye'yc 
geçerek, Türk iıçi ve köylüsüniı. teşkilatlandırmak ve Tiirkiye'yi işgal eden emperya
liıt-kapiraliıtlere ve onlara "uşaklık eden" İstanbul Hükümeti'ne karş1 isyan başlac
mak düşüne.esinde idi. Gizlice Türkiye'ye soknığu ajan ve bildirilerle halkı isyana 
çağınyordu.".s Yani Lenin'in Rusya'da yapnğtnı, O Türkiye'de b~armak, 
Türkiye'nin Lenin'i olmak istiyordu. ,ır, 

" 8 1919 yılında Odc:sa'da iken, "TUl'k A.slcrine ,-e TUrk.iye'o.in Mazlum İşçi \'e Köy161erine" başlı. 
ğıybı. çıkan bildiri de şöyle deniliyordu: "~hrilerl Son d"B.mlaya kadar kanımw emmek isteyen bu 
alçak Ye arsız güruh Ye bu g(inıh-ı haşeratın başında durduklan yağmacı dcvlctkrc karşı ayaklanmak bi:
rim bugiınkıi en biiyük. borcumu1: en muladdes \'3l.Üemizdir. Memlet.etimizd.e bu Avrupalı eşl;i.yııya 
yardım eden zeııginlı:riıı ve hangi fır~dan olursa olaun hükümedcrin canlan cehenneme." (Bakınız. 
Türk Aslc-e-riı:ıe 1~ Tılrf:iye'nin .Manum İ«i ı,c,, KôrJüleıiae, Odcsa, 1919.) 

-t9 Mask.ova Sü)"Ukıdçi:.i atan.arak Mosl:.o"3'ya ııitmel ılzere K.an':ı. gelen ı\.li Fual Paıa, burada 
Mustafa Suphi ile bir gôriişıııe yapm.ııtır. Bu gônişmede O'nım hakkında -edindiği intibalan Ali Fuat 
(Cebesoy) Pap., nMookov.ı Hauralan" CiC'rirıde Şoyle dik getiriyor: 

"Rı:ıaya'daki ~liderleriui.n muvaffakiyctJcrini yakından tetkik fırsatını~ bı,ı :ı:atuı, bi.rgün 
gelip 1'ıirkiye'n.iıı Lenin ve yahut Su.lin'i olması ihtimalini haurından geçirdiği muhat.kaktı." 
(a:BEsoY. MO$J:.oı2 Hawalaıı, s.5 ı.ı 
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Bu dönemde TKT bir taraftan temsilcilerini Anadolu'ya göndererek TBMM 
Hükılmeti ile ilişki kurmaya çaba gösterirken, diğer taraftan Anadolu'nun çeşitli 
bölgelerine gizlice komünizm propagandası yapmak ve teşkilidanmak üzere pro
pagaııdacılar göndermeye haşladı. Bu çalışmaların ası) hedefi daha öncede belir~ 
tildiği üzere Türkiye'de Sovyet Hükümeti kurmaku.Ml Bunun başarılabilmesi ve ge
rekli zeminin oluşturulabilmesi için, komünistlerin Türkiye'de serbestçe propa
ganda ve teşkil3.tlanma yapabilmeleri çok önemli görülmekteydi. Ancak 
Anadolu'da TBMM Hükümeti hakimdi ve onun müsaadesi olmadan bwmn yapıla
bilmesi imkansızdı. 

Baştan beri RKPMK'nin direktifleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren' 1 

Mustafa Suphi, Türkiye'de komünistlerin yasal olarak teşkilatlanma yapabilmelerini 
sağlamak için arayışlara yöneldi. Aııadolu'daki Milli Bağımsızlık Hareketi Liderleri
nin Soryet Rusya'ya yaklaşımlarını çok iyi değerlendiren Mustafa Suphi, TBMM 
Hükümeü ile Sovyet Rusya arasında kurulacak ilişkilere aracılık yapma girişimine 
soyundu.62 Böylece O, TKT aracılığıyla Sovyet Rusya'nın Amıdolu'daki Milli 
Harekete yardım yapmam.nı sağlayacak ve bu sayede Türkiye'de komünistlerin ser
bestçe propaganda ve teşkilitlanına çalışmalarına imkan ya.raca.caka. 

Bu dönemde TKT çalışmalarına iki yönde hız vermişti. Birincisi yukatıda belir~ 
tildiği gibi komünistlerin A.nadolu'da legal olarak teşkilatlanmasını sağlamak, di
ğeri ise Türkiye Komünist Teşkilatlannın Kongresi'ni toplayarak, bütün komünist 
grup ve teşkil.adan birleşti.rcrek Türkiye Komünist Fırkası'nı kurmaku. Türkiye'de 
komünistlerin yasal olarak örgütlenmesini sadece kendi çabalanyla sağlayamayaca
ğını anlayan Mustafa Suphi, RSFSR yetkili organlarının bu yönde girişimde bu
lunmaları için RKPMK'ne baş vuracaktır. Çünkü Sovyet Rusya. yapacağı yardımlara 
karşılık, TBMM Hükümeti'nd-en Türkiye'de komünistl~ıin yasal olarak Orgütlen
mesine müsaade etmesini isteyebilirdi. Mustafa Suphi, Temmuz 1920'de, 
RKPMK'ne yazdığı bir raporda bu durumu açıkça şöyle dile getirmiştir:" 

"Her ne pahasına olursa olsun, TUrliye'de Türk Komünistlerinin gelecekteki 
çalışmalannı legal bir $ek.ilde yapabilmesi için Türkiye'nin yetkili hükümetinin ga
rantisinin sağlanması gereklidir. Bundan dolayı TKT Merkezi Bürosu, RSFSR 
Merkez liderleri tarafıııdan runl adımın bu yönde atılmasını bekliyor.'' 

Mustafa Suphi'nin bu konu üzerinde ısrarla durmasının bir nedeni de, kısa 
süre sonra Türkiye'ye gitmeyi planlamasından dolayı idi. Çllnkü O, daha Haziran 
1920'de şu planı yapmışu. Rusya'nın çeşidi bölgelerinde, Azerbaycan ve Türkiye'de 
bulunan Komünist grup ve teşkilitlann temsilcilerinin kanlımı sağlanarak, 1 Eylül 

:ı Az~rl:ı.Cum,SP{HA. F.l, Op.l, D.98, Ll3. 
Azrrb.Cum.SPIHA. F.1, Op.l, D.98. L.9. 

~ CEBESOY, MosJ::om Hatıra.lan, s.45~ YERASİMOS, Türk-Soıyrt inşJJJeci, s.178. 
53 AzeıtJ.Cum.SPIHA, F.l, Op.I. D.98. L.12. 



286 TÜRKİl'EKOMÜNISTFIRKAS[VEMUSTAFASUPHİ 

l 920'de, Baku'da, Türkiye Komünist Teıltilatlannın Birinci Kongresi toplanacak, 
bu kongre de komünist grup ve teşkilatlar birleşôrilerek, Türkiye Komünist Fırkası 
kurulacaktır. Böylece TKF, bütiin Türk komtinisderinin yegane temsilcisi olarak, 
kongreden hemen sonra. merkezi heyetini Anadolu'ya sevkedccckti. Yı..tkanda sözü 
edi}en Mustafa Suphi tarafında RKPMK'ne yazılan raporda şöyle deniliyordu: 

"l Eylfil 'de Bakü'da toplanmaya çağnlan parti kongresi, daha kongre kapan
madan Tfu-kiye'ye taşınması tas.arlanıyor. Bunun b:aşanlabilmesi. için, ilk olarak 
Türldye'den kongreye delegelerin geri.rilebilmesi v,c ikind ol:at"ak~ Tüdiye'nin ilk 
komilnist kongresi sonuçlarıma geciknıekswn berilirıseııcrek, Türkiye'nin işçi .inkı~ 
tabına kongreyi yaklaşurmanın amaç edinilmes.i gerekmektedir." 

Yani TKT Kongre,i'nden sonra, teşldlatın Türkiye'ye nalcledilmesi daha 
Haziran 1920'de warlanm1fU, 10 Eylül'de açılan TKT Birinci Kongresi'nde, budu
rumda ele alınarak, bu kongrede kurulan TKrmn Anadolu'ya nakledilmesi karar
laştınldı." 19 Eylül'de, Mustafa Suphi. Kazım Karabeltir Paşa'ya gönderdiği mek
tupta şöyle diyordu:" 

"Şimdiye kadar Türk.iye Komünist Tf:şkilitı Unvanıyla çalışan hey'etimiz 
kongre kararıyla fırka haline geçerek. memJekete nakli ve umum murahhaslar 
huzurunda müzakere edilen siyaşi ve dahili programı kabul etti." 

Görülüyork.i, TKT Kongresi'nden hemen sonra TKF, Türkiye'ye nakledile
cekıi. Ancak bu karar hemen yerine gelirilemedi. Bagirov, bunun sebebini, "Doğu 
Halldan Propaganda ve Hareket Sovyeti,.nin Türk.iye'de hcnftı ıpu-tlann oluşmadı
ğını ileri sürerek, bir ınüddet daha muhaceratta kalınması tavsiyesine b.ağlarken,MI 
Şerif M:marov şöyle y.ızmaktadır:" 

"1920 senesi güz aylannda Suphi'ye BakU'd.a ı.esadüf ettim. O pek az değişmişti. 
Teılı.Hiiu büyümi4 :arkadaşlan çoğ31ımfu. 

"Suphi, Turlr.iye'y,, giunek fikriyle hastalanmış, fakat bir parça tereddüt edi
yordu. Kemal tarafından benim mcvkuliyyanm ve Türkiye'den nefi olunmam me
selesi onun tereddıidünU daha a.rord.ı. 

-"Fakat ben Kazım Karabekir Paşa i]e muhabere ediyorum. O beni davet edi
yor, diyordu. 

-"Türk Paşalarını siz bilmiyor değilsiniz. Onların sözüne inanmaya gelmez. 
Onlar eski kurtrurlar diye beniııı t.ı.rafımdan edilen itirazdan sonra-O halde bir 
parça bekleyelim dedi. 

r,.ı BAıGİROV, "Turldye Koınmunist P.ııtiyMuu:ıı Yaranması Tarihinden", $,91--92. 
~ .A.TASE. A.l/428%, KUi88, D.ll8/36,F.27-1. 
W BAGİROV, '"TUi'~ Kommulmt Partiy&ııun Yara.runası Tarihindenn. s.92. 
!' ŞerifMANATOV, "Suphi Bab'.'ı'da ve Kan'uı". 2iJ.29K:i.aUlH san.ı:., s.ll. 
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"Suphi'yi arkadaşlarından bir çoğu daima Türkiye'ye gitmek için teşvik et
mekte olduğu anlaşılıyordu. 

"Bir ay sonra, biz Gümıü'den Bakü'ya avdet etrlk. Ben Karabekir'i Suphi'ye ga
yet istidatlı bir Wer, pek kutn~ bir diplomat diye ~ c:ttim. 

"Fakat Yold~lan Suphi'yi Tiirkiye'ye giuneğe wnamen ikna etıniıler, tarafım
dan verilen ma1umatın ona hiç tesir etmediğini hissettim. Aruk Suphi Türkiye'ye 
gitmek için kararverinqtir." 

Bu ertelemenin asıl sebebinin işe, Muştafa Suphi ile Doğu Halkları 
Propaganda ve Hareket Soryeti (Şark Şurası) arasında o günlerde y.>janan soğuk
lukla i]gili olduğu anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi, Doğu Halklarının Birinci 
Kongresi'nde ktuulaıı bu Sovyct. bu tarihten sonra Doğu'daki bütün komünist ça
lışmaları. üzerine almışh. Doğu'daki bütün Komünist teşkilatları gibi, TKF da bu 
sovyetin emri haricinde hareket edemezdi.58 25 Ka.sun 1920'de, Bakı1'dan Dr.Fuat 
Sabit tarafından Kazım Karabekir Paıa'y.ı gönderilen şifrede şöyle deniliyordu:"" 

"Şark Şurası (Doğu Halkları Propoganda ve Hareket Soryeti) ve Rusya Merkezi 
Fırkanın Kafkasya Bürosu da Suphi'nin hiyeli hakkında benim kanaaderime yakın 
kanaatlere geldiğini kuvvede tahmin ederim ki, fırka Türkiye'ye hareket edecek 
iken ve yol hazırlı.klan yapılmış-hatta fırkanın yalnız maaş.ı ile geçinen muhafız
lara ... olduğu ver;hile yol için hindiler bile kızanmş iken-fırkanın hareketi tehir 
edildi. Suphi'nin mahkemeye verileceği ihtilas, olduğu vesaire şuyu buldu, Bu il!yİ· 
alardan iki hafta geçti, sonra fırkanın Suphi b~ca olduğu halde Tiirkiye'ye gitmesi 
tekrar meydana çıktı." 

Dr.Fuat Sabit, bu ani değişmeyi Türk Ordusu'nun Kars ileri hareketine bağ
lamakcadı.r. Aynı telgrafta bu konudili kanaatini ıöyle dile getirnıiıtir:00 

"Benim tahminime göre Suphi hakkındaki. vaziyetin değişmesi Kars ileri hare
ketiyle alakadardtr. İleri hareketinden herkes kendi hesabına müstefid olmak is
tedi. Taşnaklar ve Ermeni milliyetçilc:ri ile Müslüman kapitalistler Türklerin 
İngilizlerle birleştiği, Bolşeviklere karşı hareket ettiklerini ve Bolşevikleri ortadan 
kaldırmak :jaruyla Türk.iye'uin istiki:1lini tasdik edeceklerini işae ettiler. Bundan 
Mii.s.lüman zenginlerinin mabadı giden mallarına kavuşmak, Ennenilc:rin maksadı 
da Türklerle Bolşeviklerin ar~mı açmak ve Türkleri yalnız bJrakmak idi. Ben kuv
vetle zaruıediyorum ki, Suphi de bundan kendi hesabına, maharetle istifade etti. 
Türklerin ilerlemesini herhalde şüpheli gösterdi. Milliyetçi, emperyalist, ittihad'"i. is

lamcı Türkiye'de kendi bulunmazsa pıekçQk wace:raculuklar olacağını inandırmaya 
ve sarsılan mevldiıü düzeloneye çalışu.'' 

l'i6 Usta" Soryda Propapndr 1 Deistriyıı Nanıdov Vasıo.ka, s.3. 
Mı KARABEKİR,. Enı~r P.aşa ve ÜtiJm ''C' Teıak/d ErJ:aru, :S.87. 
60 KARASEK.iR, EDl'er Paşa lt /tti.imt ı,e Teralli &Um. s.B7-8R 
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Sonuç olarak, sebebi her ne olursa olsun TKF'nın kongreden hemen sonra 
Türkiye'ye nakledilmesinin Doğu Halkları Propaganda ve Hareket Sovycti tarafın. 
dan ertelendiği aç1knr. Şunu da kaydetmekte yarar vardır ki, eğer TK.F kongreden 
hemen sonra, y;mi Eylül 1920'de, Türkiye'ye gelebilse idi, belkide 28-29 Ocak 
1921'deki olaylar hiç yaşanmayacak, olaylar daha değişik bir mecrada gelişecekti. 

!I. TKF Anadolu'ya Davet Edildi mi? 

Önemle üzerinde durulm.usı gereken meselelerden birisi, de, TKF'na 
Türk.iye'ye gelme müsaadesi verilip verilmediğidir. Mevcut bilgiler ışığında, genel 
kanı Mustafa Suphi'ye TBMM Hükilıneti wafi.ndan A.nadolu'ya gelme izni verildiği 
ve haııa davet edildiği doğrultusundadır. 

Ancak şimdiye kadar hiç kimse Mustafa Suphi'ye böyle bir müsaade verildiğine 
dair açık bir belge gösterememi:;tir. Bu konuda belirtilen göriı1-Ier ya hatıratlara 
dayaıımak.ıa veya Musıafa Kem.ı Paşa'nın Mustafa Suphi'ye yazdığı 13 Eylül 1920 
tarihli mektubundaki bazı hususların yorumlanması sonucudur. Konuya açıklık 
getirebilmek için mevcut bilgileri art.aya koymakta yarar vardır. 

Türkiye'de gizli komünist faaliyetlerde bulunduğu için sınır dışına çıka.nlan ve 
Mustafa Suphi ile Kars'a kadar gelip ancak buradan geri çevrilen Şerif Manatov. 
Mustafa Suphi'nin lendi.sine "Ben Kazıuı Karabekir'le muhabere ed.iyo:rum. O beni 
davet ediyor." dediğini kaydeunektedir .sı 

Mwrafa Kt:mal Paşa'nın Mustafa Suphi'ye yazdığı 13 Ey1lll tarihli mektup, bir 
çok araştırmacı tarafından, Mustafa Suphi'nin Anadolu'ya daveti şeklinde yorum
lanırken, Paul Dumont ise bu mektubu "açık bir red" olarak değerlendirmekte
dir.62 

Bu mekruptaki "Aynı hedefe yürüyen Türkiye İ§tiriliyiın Teşkil3.ayla camamen 
tevhid-i mesai edebilmek üzere BMM nezd.ine salahiyet-i. taınmeyi haiz bir murah
has göndermenizi''11ıı şeklindeki sözlerden. bir davet çağnsl çıkanlamaya.c:ağı gibi, 
bunu açık bir re:d olarak nitelemekte hatalı olur. Bu belgeyi bu konu ile ilgili de
ğerlendirmenin de bir manası yokrur. Çüııkü burada istenilen şeyTKF'nm merkezi 
heyetiyle birlikte bütün te$k.ilitım Türkiye'ye taşıması değil, TKF'nın yetkili bir 
temsilcisini Ankan.'yagOndemııeAdir. İkisi tamamen birbirinden ayn şey1erdi.r. 

Mete Tunçay "Suphi'nin izinli veya çağrılı olarak Ankara.'ya gitmeye karar ver
diğini'" bdirtirken,.s-ı Topçuoğlu "Mustafa Suphilere 15 Aralık'ta Ankara'dan, 17 

61 MANATOV, "Suphi Bakı1'da "~ iurs'ı.a", s.11. 
62 Mete Tuııçııy, "P.Dı.ıızıonı'ım "açık bir red'' di~ gOi"thiğii Mtı5tafa lkmal Paşa'ıun 13 Eytı.il 1920 

taı:ihli "11:'ktı..ıbunu, doğrusu beıı böyle anlamıycn.ım" diye y.ınrak 1tiırazııu bildirıuel:..tedh. (TUNÇA\', 
Tüı:k.ı~"de Sol AkJmla.ı·, il. Sı.3.5ı4.) 

TEVETOCLU. Türkiye Sosy.ılisı re Komünist FaaUyetlc-n·, &.'2?.5. 
IHTUNÇAY, TıüJJye'dı:SoJAkrmlııc,J], a..102. 
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Aralık'ta da Karabekir'den Türkiye'yt: girme izni gelmiştir'' demektedir. 65 G.Hanis 
de "Ethem'in başkaldınnası suasında ve sonraya rastlayan bu kargaşab günler-dedir 
ki. Mustafa Suphi, merkezini Anadolu'ya nakletmek hususunda Atatürk'ün kendi
sine vermiş olduğu izni nihayet uygulamaya karar verdi" diye yazmaktadır.66 

Sovyct yazar Bagirov, "TKPMK Birinci Kurultay'm karan üzere ve TBMM 
Hükümeti'nin 1920 yılı sonunda verdiği resmi icaze ile Anadolu'ya gelme kararı 
aldı" derken,67 Şamsutdinov'da, TBMM tarafından yapılan davet üzerine Mustafa 
Suphilerin ülkelerine döndültlerini kaydeunektedir.~ 

Mete Tunçay ''Türkiye'de Sol Aklmlar" kitabının belgeler kısmında. TKF içeri
sinde önemli yeri olan Süleyman Nuri'nin yayımlanmış anılarından, bu konu ile il
gili alınnlar yapmışor. Buna göre, Süleyman Nuri, MK Denetçilerinden Süleyman 
Saıni'nin ili kez Ankara'ya gönderildiğini ve Musıafa Suphi'ye Mustafa Kemal'den, 
Kazım Karabekir'den, Ferit (Tek) Bey'den davet mektuplan getirdiğini ileri sürer. 

Süleyman Nuri'ye göre. Mustafa Suphi Merkez Ko.ınhesini toplamış ve Mustafa 
Kemal Paşa'nın kendilerini, BMM'nde sol koltuklan işgal ,ee Türkiye işçi ve çiftçile
rinin haklarını müdafaa için Ankara'ya çağıran mektubunu okumuştur. Bunun 
üzerine Bakıl'da (Kayserili) İsmail Hakkı başkanlığında bir Dış Büro bırakılarak, 
bütün organların Ankara'ya ıaşınması kararı alınmışnr. Bu kanıra bir tek Süleyman 
Nuri muhalif kalmış ve gidilecekse toptan ve açık olarak değil. ikişer, üçer ve giz
lice gidiJmesini savunmuştur.w 

Şevket Süreyya Aydemir'de. Mustafa Suphi'nin Türkiye'ye gelişine Ankara'nın 
izin verdiğini yazmaktadır. 7-o 

Görüldüğü gibi genel kanı, Mustafa Suphi'nin Aııadolu'ya davet edildiği veya 
izinli geldiği yôni'ındedir. Gerçekten de Mustafa Suphi'nin Anadolu'ya gelmesine 
ınüsaade edildiği anlaşılmaktadır. 

Daha ônce 1920 yazmda TKT'nın Anadolu ile temas ve ilişkileri üzerinde du
rulmuştu. TKT bir taraftan TBMM Hükümeti ile ilişkiler kunnaya çalışırken, diğer 
caraftan gizlice propagandacılar göndererek, Anadolu'da teşkil.at1anma ve propa
ganda faaliyec..lerinde bulunuyordu. Bu geliş.meler. dikkatlice TBMM Hükümeti ta

rafından izleniyor ve Mustafa Suphi'nin Anadolu'da ordu ve halk arasında yapmaya 
çalı:şuğı propagandalar endişe ile karşJlanıyordu. Bunların önlenilmesi için bir 
yandan tedbirler alınırken. djğer yandan Mustafa Suphi'ye bu tür davranışlann 
memleketin mahvına sebep olacağı bildirilerek, bundan vazgeçilmesi istenmiştir. 

öC> TOPÇUOGLU. Neden İki Sosplisr hı-tisi, s.79. 
66 HARR.İS, Tüd:iye'de Kamünizmjn Kaynaldan, s-.128. 
~7 BAGİROV, "TürJı.iye Kommunist P.artiya:.ı.mn Yaranması Tarihindenn. s.91-92. 
1' 1 ŞAMSUTDİNOV, Nıı.tsionalno-0.s,:obodiıelnııy.ı &J'ba v Tumil, ı;,171-172. 
69 TUNÇAY, TüdJye'de Sol Akı,mlar, tı, s.354. 
7o Ş.Sür-e-yya AIDEMİR. ''M.Suphl Olayı Hallınd~". Milli>-et. 21 Temmuz 1971. 
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Bu arada Mustafa Suphi 'nin kontrol al unda tutulması kanaati de oluşmaya başla
mış olmalıdır. Çünkü Mustafa Suphi Azcrbaycan'da Türkler arasında seferberlik 
ilin ettiriyor. askeri bir kuvvet hazırlıyor ve birçok ptopagandac::ıyı Türk.iye'ye gön
dermeye devam ediyordu. Bu aşamada Mustafa Suphi'nin Anadolu'ya getirilerek, 
TBMM Hükümeti'nin kontrolü altında tutulmasının daha uygun olacağının düşü~ 
nülmüş olması gerekir. 3 Ağustos 1920'de. Kazun Karabekir Paşa'nın 9.Fırka 
Kumandam Halit Beye çektiği şifre telgraf aslında herşeyi açıkça göstermektedir. 
Mustafa Suphi 'ye Ankara'ya gelmesi için müsaade e<lildiğirtin açıkça belirtildiği, bu 
şifre telgrafta şöyk ya,ılınakıadır:" 

"Aşağıdan yukarıya vukubulacak talep w: icraatın ise büsbütün varlığımızı im
haya ve her- yerimiz.in istllisı.na sebep olacağı. ela bedihi bulunduğundan~ ne yapıla
cağı Millet Medi.si'nçc yukarıdan .aşağı yapılmasma bütün kuwetimizi sarf edece
ğiz. cümlesinin anlaşılmadığını gördüm. İzah edeyim. Mabat Bakô.'daki Türk 
Komünist Fırkas11nın memleketimiz dahiline Millet Medisi'nin haberi olmadan 
ufak rütbelilerle veya halk ile t<şkilit yaparak icraata kal~masının felakete mucib 
olacağından bütün kuvvetimizin sarfıyla herşeyin Millet Meclisi'nce yukarıdan aş.ağı 
yapılmasıdır. Y.ani komünizmi kabul lazJ.m gelince, bu bir takım talepler ve ihtilal
ler ile değil, belki zaten inkılap yapan hükümetçe yapıhnasıdır. Bunu Bakü'ya da 
bildirdim. Ve başka türlü birıey yapmalanna müsaade edilmeyeceğini .ve kendileri 
de bu toprağın evlatları ise, başka türlü çalışmayarak Millet Meclisi'ndeki arkadaş
larımızla evvel emirde anlaşmalarım ve yapılacak icraatın el birliğiyle ve ihtilal ol
ınaınası liixtımunu anlattını. Onlarda söı: \-"erdiler ve Ankara'ya adam gönderdiler. 
Mustafa Suphi'de Ankara'ya girmek için Millet Meclisi'nden müsaade talep etti ve 
bbul olundu. Binaenaleyh ortadan ayrılık gayrılık ka.ldınldı ise de yine bazen 
menfaatperest kimselerin habers~ memleketimizde v-e bilhassa ordumuzda teşki
laıa kalkışmaları muhıemel olup, bu da ancak felakete mucib olacağından pek ba
sirctkar butunmaklığımız la2.lmdır." 

Aynca o günkü şartlar altında, Türkiye'nin Sovyet Rusya'nın do,tluğu ve deste
ğine ihtiyacı gözônüne alındığında, Mustafa Suphi'nin Türkiye'ye gelmek isteğine 
TBMM Hükümeti'nin olumsuz cevap vennesi düşünülemezdi. Sovyet Rusya'nm 
himaye ve güdümü altında olan Mustafa Suphi'ye böyle bir iznin verilmemesi 
olumsuz durumlar yaratabilirdi. Bu wihte komünistlere karşt doğrudan cephe al
mak, Milli Bağımsızlık Hareketi'n.in geleceği açısından son derece sakıncalı idi. 
Nitekim Sovyet Rusya Harki İşler Komiseri Çiçerin tarafından Türkiye'ye gönderi
len Sovyet Heyeti Başkanı Upnı.al Angarski.r.! Türkiye'de komünistlerin açıkça ça
lışma yapmaları hakkında Kazım Karabekir Paşa'ya bazı imalanla bulunmuştu.~ Bu 

71 ATASE, AS/2793,.Kl.816, D.11.69, F.11-1. 

: G.V.ÇIÇERİN, Stau' i /(eçj f"' Vaprosam M~WW'oı.WoyPolitiki. Moskow. 1961, s.196. ,, 
Up~l Anga~lı.i Heyeti, 31 Ağustos 1920'de, En:uruın'a gclmiştir.(GothardJAECSHKE, TÜrk 

Kurmfıış Savı1j.1 Kronofojfui, Ankara, 1970, ıı..H9.) Upıııal Aogarsk.i, Rn:urum'da &.ıb:ıPl Karabıekir 
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durum. Sovyet Rusya Hükümeti'nin Türkiye'ye yardım eunesjnin bir şarunın da 
Ankara Hıikümcti'nin komünist faaliyetlere izin vermesiyle bağlannlı olduğunu 
gösıennekreydi. 

Kısaca konuyu özetlemek gerekirse, TBMM Hükümeti'nin Mustafa Suphi ve 
arkadaşlarına Anadolu'ya gelişleri için izin verdiği söylenilebilinir. Ancak bu kesin
likle gönüllü bir davet değildir. Yalnızca içinde bulunulan şartlann ortaya çıkardığı 
bir zonuıluluk.h.ır. 

4. TKFmn TürldY"'ye Geliş Öncesinde Yayuıladıp Bi:r Bildiri 

TKF Merkezi Hey'eti Türkiyc'ye hareket öncesinde, Türkiye işçi, köylü ve aske
rin(: se'Slenen bir bildiri yayınlaimşur. E.rmenistan'da Sovyet Hük.ümeti'nin kurul
masındanH hemen sonra yayınlandığı an]aşılan bu bildiri de, Ermenistan'da 
Taşnak hakimiyetinin ezilerek, Sovyet Hükümeti'nin kurulması, Kızıl Ordu'nun 
Ermeniswı'a davet edilmesi ve Ermenistaıı'da İKİ ve köylülerin idareyi de alma
sından söz edilerek, emperyalistlere karşı mıicadelede Anadolu'nun işçi. köylü ve 
askeri Sovyeı Rusya etrafında toplanmaya çağınlmı, ve Anadolu'nun İnklliipçı Or
dusu'yla Kızıl Ordu elele vererek, bünin şarkı emperyalistlerden kurtarmak iı;in, 
çalışmaya davet edilmiştir. Türkiye Komüniıs.t Fırkası Mcrke:U Hey'eti iınzasıyla. ya
yınlanan bu bildiri. Tiirkiye'ye geliş öncesi TKFnin arzulannı gôstennesi bakımın
dan önemli olduğundan aşağıda verilmiştir: 75 

'Türkiye Amele ve Rençberlerine, Türkiyc'nin Milli İnhlipçı Ordusuna! 

"'Aziz Kardaşlar, Kahraman Yoldaşlar! 

"İtilaf De>lederlnin şekaveıkarane teşebbuslerine ve bu hiyanete mıi<amahakiir 
İstanbul Hükümeti.'ne karşı kıyam eden Anadolu'nun azimli ve imanlı ordusu, 
Antanta hesabına Anadolu'yu arkasından vurmaya hazırlanan alçak Taşnaklan eze
rek. ve pek mühim bir fesad ocağım söndürmek kudretini gösterdiği bir sırada, 
Ermeni amele ve rençberlerinin kızıl inkılap bayrağını ellerine aldıklannı görüyo-

Pa.şa'yı ıöyle demi;tir. "Eğer Türkiye'nin bugünkü hruk hükiiıneti ahaliye propaganda yapmayı muvafıl 
bulmuyor ise, bir Türkiye Komüııist Fırknı'nın aleni çalış.ınasına müs.u.de etmelidir. Taki Rus Sovyet 
Hükıi:meti de görsiin li, Türkiye'de em.pc-ryalist hükümeti. aleyhine çalışıbyor." (KARABEKİR, istiklal 
Harbimiz. s.843.) 

7-t Ermeni.stıın Sovyet Sosyalist Q:ımhuriyeti'nin kurulduğu, 29 Kasım 1920'de, Ermenistan Askeri 
İnbllp KomitiC!.i ı:ırafı.ndan ilin ed.ilnıqdr • .90 Kasım'da Sovyet Rus;ya yardıma çağınlııuş. ve ti.Kızıl 
Ordu'D.un yardımıyla E:rmeRi K.om.iinistlerin..in yönetimindeki lc.uwetlt:r, 2 Aralık 1920'de:, Erivan'a gir
mqle:rdir. Boylccc Ermeni Taşnak. Ordwıu dağınlar.ı.k. Ermen.is.tın ıamanıen sovyetleşı:irilmiştir. Bu ko
nuda geniş bilgi içiıı bt.z.(P.AGAYAN, Velil:iy Ok.u,abır i Borba Trudyaıih~ ArrtıL"".aii za P.:ı,lN!-du 
~tskoy Vlasti, &mııı. 1962; i.TAİRYAN, XI.Knısmp Ac.ıw"y.ı v Bar.be za Usıanovleniye j Uproçeniye 
Soı:rcuıAoy Wasd v Armenii, Brivan, 19'11; S.M.AMİRHANYAN, iz lstorii &rbı za Soıyeı,lmyu Vlast v 
Amıenü. EriYilll, 1967.) 

75 TIU'ki'ye .4uıele "'C' Ren.çberleıine, TürJ:iye'n.i.a Müli İntJJapçJ Ordusuna, TKF Mcrkt:ı;i Hcy't:ti, 
Baltü., Atalık 1920. 
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ru2. Ermeni amele vı: rençberleri, Taşnaklann hunhar ve tahripkar idarelerine 
daha ziyade tahammül edemeyeceklerini ilin ederek. Erivan Hükümeti yerine 
Sovyerler Cumhuriyeti tesise girişmiş ve Rusya Kızıl Ordusu'nu imdadına. çağırmış-, 

ur. 

"Üç sene devam eden Taşnaklar saltanaunm, kendisinden memnun olmayan 
Ermeni işçi ve rcnçberlerine karşı reva gördüğü zulümler, sonra bu idarenin tasal
lut ettiği mesahad~. müdafasız kalan Müslüman ahalinin kökünü kırmak yolunda 
ika' ettiği dmı.yetler, en feci zi-hayit misalleri işte göz önünde duruyor. 

"Mazlum amele ve rençber kardaşlanmmn vicdanları yakan feryadlan kulağı
mıza kadar vanrken. üstümüze düşen vazife elbeue bu cani elleri tamamen kı~. 
Taşnak Hiık.iimeti'nden nam ve nişan bırakmayarak, bunun yerine Ermeni ve 
Müslüman amele ve rençberlerinE birleş.tirip kardaşça yaşayacak Sovyetler 
Hiikümeti'ni tesis etmeğe bütün kuvvetim.izle yardım etmek. çalışmaktır. 

"Ermenistan'da amele ve rençberler, hükümeti eline almakla Eriva.n'daki hain 
muhteris ve İngilizler elinde oyuncak, dı.işman bir hüki'ımet yıkılmış ve onun yeti.ne 
ink.ılipçı, insaniyctkal" ve cihangirliğe karşı mübarezed. bir Sovyct Cumhuriyeti 
meydana gelmiş olacaktır_ Taşnak Hükümeti yaşadıkça tabi menfaatleri olan 
İnkılapçı Anadolu ile Sosyalist Rusya'nın münasebetine engel olacak bir fesad yu
vası mevcut kalacaktı. Halbuki Ermenistan'da Sovyetler teşkili, Türkiye ile büyük 
inkıJip dünyasının zalim emperyalizme karşı açuğı mübareze cephesini birleştirmiş 
olacaktır. 

"Demek. aziz kill"daşlar. mazlum Türkiye'nin kahraman Mkerleri, inkılipç1 za
bitler, garbden memleketimizi istila ve yağmaya başlayan kanh emperyalizme karşı 
mücadeleyi kati zafere vardırmak sesleri birden vücut bulmuş, birçok zamandan 
beri beklenen büyük ve hayırlı güç doğmuştur. Demek memleketin istiklal ve hür~ 
riyetini İngiliz ve Fransız emperyalistin kanlı umaklarından tamamiy1e kurtarmak 
için memleketin mazlumiyetini, hm.urunda vicdanının eşhad ederek verdiğiniz sö
zün yerine getirilmesi zamanı gelmiştir. Rusya Sovyetler Cumhuriyeti, Anadolu'nun 
emperyali2mine karşı açrığı cidalde muvaft'akiyetl kıine ettiği va.adleri, hiç şüphe 
yok, son safh.ına kadar yerine getirir. 

"Aziz ve fedakar yoldaşlar: Haurdan çıkarmayınız ki düşman uyumuyor. Bizim 
muvaffakiyetlerimiz artukça son saatin yaklaştığını görerek hayallerini daha şid
detle arurmaktadır. Unutmayınız ki, İtilaf Devletleri bizim içerimizde İngiliz altı
nına satılmış politika .simsarları, İstanbul kabinelderi, harp zenginleri, dalavereci
ler vasıtasıyla iı;lcrlne devam eunekte ve Türk İnkılip Ordusu'nu hedefinden şa
~ırtmağa var kuvvetleriyle çalışmaktadır_ İngiliz ve müuefikleriniıı bu yam.an acen
teleri, bu kurnaz çorbacılan. İstanbul'dan ba,layarak, Karadeniz sahillerine, 
Anadolu içlerine, doğru sokulnıak cesaretini gösterebiliyorlar. Bunların suret-i 
haktan görü1Jerek söyledikleri sözlere inanmayın. Getireceği. yeni felaketleri dü~ 
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şünmek ve ona göre uyanık davranmak bu mühim ve tarihi kömek en büyük vazi
fesidir. 

"Sevgili Yoldaşlar: Ununnayınız ki; Ruoya'dan kabararak bütün dünyaya yayılan 
amele ve rençber inkılabı, Türkiye'nin izmihlal tarihinde önümüze çık.an yegane 
ınucize-i necattır. Bugün hür müstakil yaşamak liyakatını Türkiye'ye veren 

Anadolu'daki şu son hareketlerin, milli ve içtimai bütün ceryanlann inkişaf ve te

kanıülünü biz bu büyük inkılaba börçluyuz. Rusya'da Bolşevi:zmin ölmesiyle nasıl 
cihan proletaryasının (amele ve rençherlerinin) son ümit ışıklan nasıl sönecekse 
Türkiye ve Anadolu'nun bugünkü canlı, şanlı, aslı hayat cidalinden de eser kalma

yacak ve her nirlü hürriyet ve istiklal. istihalleri ebediyen rnahv ve kaybolacakdır. 
Onun için bugün Avrupa ve Amerika kapitalistlerine ve istanbul Hükümeti'ne 
karşı açılan mübarezeyi .sona kadar devam ettirmek ve bütün manasıyla hürriyet ve 

istiklale kavuşmak isteyen amele, rençbcr ve askeı- ve onlarla beraber yürüyen mü
newer inkılapçılar, muallimler, muharipler. zabitler biitiın azim ve idarelerini, bü

tün kudretlerini cihan inkılabının merkezi olan Bolşevik Rusya etrafında topla

mağa Anadolu İnkıl3.p Ordusu ile, Kızıl Ordu'nun el ele vererek bütün şarktan 
emperyalist tasallutları kırmak gayesini haı:ırlamağa sarf etmeliler. 

"Kahrolsun~ hakka ve insaniyet.e tasallut M.en emperyalist devletler! Ya$Mın, 
hak ve insaniye<l kurtarmak üzere elele veren inkılipçl Türkiye ve Kızıl Rusya 
Ordularının kahraman askerleri! Yaşasın, Büyük İnkılibı doğan Ermeni Amele, 
Rençber Şüralar Cumhuriyeti! 

Türkiye Komünist Fırkası Merkezi Hey'eti" 

5. TKF'nın Anadolu'ııa ~liti Karıı"1llıla TBMM Hiikwneti 

Türkiye Komünist Teşkil.idarınm Birinci Kongresi'nde parti haline gelerek, 
meı-kezi heyetini oluşturan Türkiye Komünist Fukası, yine aynı kongrede merkezi 
heyetini ve Türk esirlerinden teşkil eylediği Türk Kızıl Alayı'm Türkiye'ye nak

letmek kararını vermiştir. TKF Reisi Musrafa Suphi, uzun süredir çeşitli vasıtalarla 
kontakta bulunduğu Kazım Karabekir Paşa'ya, 19 Eylül 1920'de, yani kongrenin 
kapanmasından dört gürı sonra. TKF Merkezi Heyeti ile Türk Kızıl Alayı'nın 
Türk.iye'ye nakledeceği haberini bir mektup yazarak bildirmiştir. Bu mektubun bir 
özeti Erkin-ı Harbiye-i Umumiye Riyiseti'ne, Kazım Katabekir Paşa tarafından aşa
ğıdaki şekilde gönderilmişti:'" 

M ATASE.A.1/4282.Rl.588, D.118/36, F.27,27-1. 
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"Erkin-ı Harbiye-i Umwniye Riyaseti'ne 10/10/36 

"J .. llakil'da Türk Komünist Fırka.ı Reisi Mustafa Suphi Yol~'tan Trabzon'• 
gönderilen 19/Eyliil/36 tarihli mektubun ınuhte>iyatı atideki fılı.ralarda hiilaseıen 
arz edilmiş.tir: 

"(a) (Hulasa) ;Beynelmilel Şark Kongresi'nde wkıa, bilhassa Türkiye'ye ait 
muhim mukadderat ittihaz edildi. Memleketimiz hakkında umum kongre pek nafi 
hislerle mütehassis olduğunu izhar etti. Kongrenin müzakerat ve ınukarreratına ait 
ınalUmat tabedildikten sonra gönderilecektir. 

"(b) Rusya'da kal- olan esirlerimizin Tiirkiye'ye izamı için ehemmiyetle çalı
şılmaktadır. Keza esirlerden mürekkep bir kıta-yı askeriye Nahçivan tarikiyle 
Aııadolu'ya kariben gönderilecek ve Kazım Karabekir Paşa Ordusu emrine verile-

cektir. 

"(c) 'fercan petrol kuyulannın temin-i istifade için buraya izam edilen 
Mehmet Aziz Yoldaş'a lazım gelen muavenet yapılmış ve Tercan'da petrol ihracı 
için k.ı.p eden m~,- ve teçhizat tamamen Trabzon'a nakli temin edilmek üzere 
bulunmU5tur. Şimdiye kadar Türkiye Komünist Teşkilan ünvanıyla çalışan hey'eti
miz kongre kararıyla firka haline geçerek, memlekete nakli ve umum murahhaslar 
huzurunda müzakere edilen siyasi ve dahili proğramı kabul edildi. 

Şark Cephesi Kumandam 
Kazım Karabekir" 

Görüldüğii gibi, Mustafa Suphi, TKFnm Türkiye'ye nakledilme kararının 
alındığı ve Türk Kızıl Alayı'nın TW'kiye'ye gönderilmek iize["e teçhiz edildiği husw.
larında Kazım Karabekir'e bilgi vermişıi. Önceki konularda da değinildiği gibi 
Musıafa Suphi ve arkadaşlarına Turkiyeye gelmeleri için TBMM Hükumeti tara· 

fından da müspet cevap verilmitrl. Belki de Mustafa Suphi bunun rahatlığıyhı, çe-
kinmeden Kazım Karabel<lr'e bu mektubu yazmı~tı. Ancak tümden TKJ'nm 
lürkiye'ye nakli ve hemde Türk Kızıl Ala)'l'nı da silahlı olaral< aynı zamanda gön· 
dermeye karar vermesi, Ankara'da şüphe ile karşılanacakur. 22 Ekim 1920'de, 
Erkiıı-ı Harbiye-i Umumiye Reisi İsmet (İnönü) 'in, Kazım Karabekir Paş.a.'ya yaz
dığı aşağıdaki şifre bunun delilidir." 

Zata Mah:su:ıtur 

"Şark Cephesi Kumandanı Khım Karabekir Paşa Hazretleri'ne 

"Musr.afa Suphi Yo[daş'ın Tılrk Komtlnist Fırkasi'm menıleketimiıe naklet
mekte olduğu malumdur, Haber alındığına göre fırkanın teşkil:iandan başka bi
çare esirlerimizdcn tav'an veya kerhen teşkil olunmuş bir kırmızı alayı da beraber 

n ATASE, A.1/4282, ~-~. D.ı:n-A/6, F.l. 
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getirmekLc:dir. Mustafa. Suphi'nin maiyetinde bir kuvvet bulundurmasına katiyen 
cevaz ve müsaade verilmemesi takarrür etmiştir. Getireceği alayın tarafınızdan 
doğrudan doğruya emir verilerek, onun maiyetinden ayrılması ve cepheye sevk 
edilmesi lıizımdır. Bu cihetin surct-i münasibede veya sür<:t-i cıebriYf: ve kariye de 
teminini za,t.ı alilerinden rica ederiz. Zaten Türkiye Komünist Fırkası Ankara.'da bir 
siyasi firka olarak alenen ceşekkül eımiş okluğundan Mustafa Suphi Yold,q'ın mem
leketimiz içinde ancak mezkür fırka dahilinde çalışması mümkün olacaktır. Fırka 
teŞkilio hususunda size Meclis Riyiseti'nden ayrıca malumit-ı mufassala verilecek-
tir. 

22 Teırin-i evvel 336 
F.rlin-ı Harbiye-i Umumiye Reisi 

İsmet" 

Yukarıdaki şüre telgraftan da anlaşıla.cağı üzere, Mustafa Suphi'nin bir kuv
vetle birlikte memlekete geleceği haberi, Ankara tarafından hiçte hoş karşılanma
mışa. Bunun için Türk Kızıl Alayı Türkiye'ye gelir gelmez Mustafa. Suphi'nin ma
iyetinden alınarak ve gerekirse güç kullanılarak Ban Cephe~i.'ne :ıı.evkedilmesi iste
niyordu. Aynca Mustafa Suphi ve arkadaşları da Türkiye'ye geldiklerinde 
Ankara'da teıkil olunan (Resmi) TKF" içerisinde ancak çalışabileceklerdi. Demek 
ki, Mustafa Suphi ve .arkadaşlarına meın.lekete geliş müsaadesi verildiğinde, 
Türkiye'yc: geldiklerinde ne yapılacak.lan da dtişiinülnı.üştü. Resmi TKF ile ça1ış.ma-

78 Bu fırka 18 Ekim J920'de, Ankara'da, Mustafa Kc-mal Paı;a ıarafından kurdunılmuştur. Bu par
tinin iltri gelenleri arasında Tevfik Rüştü (Aras), Ma.hmııt üat (Bozk.urt), Yunus Nadi (Abalıoğlu). 
Eyiip Sabri (Alı.göl) ve Süreyy.ı (Yiğit) gibi meclis ilyeleri bulunuyordu. (TUNCAY, Türkiye 'd~ Sol 
AJ:ı.ınlar. l, :s.92.) Tevetoğ.lu, 00 paıtinin kuruluş.gayesi hak.kında ,ıöyk: yaım.alt.adır: 

"Bu p.arıti Mustafa Kemal Paşa aırafındaıı tamamen "danış.ıklı" olarak kurdurulmuş bir oyalama, bir 
a\'laına ve gerçek k.omilnist faaliyederi tontrol alı.uıa alma ve önleme ,nua:sıdıc: Hedef BolşcıiklerdeB 
yardım sağlamak, keridc ve dışanda geıiş:en, tehlile arzeden komünist faaliyetlerini zaram:.ı: hale sok
ruaktı.r.ft (TEVETOGLU, Tıid:iye'de Sruyalist ı<e Komünist Faaliyetler, s.303.) 

$o\ıyı!t y:ızadaı-, bı:ı p;ırtiniıı Türkiye'de ko.mUııi:st f.aali~tlerl pl'O\'Oke etmek için Mustafa ~mal 
Paşa tan.Jirı.dan kıırdurtuldutuııu belirterrk, "PrO\'OltatOr lkıı.mi Türkiye Kom'U.lıiıı.t Fırkası" olarak. ad, 
landınnaktadırlar. (SARK.İSYAN, V.elikap Oktiy.;ıbırsk.aya Sr;,csi.ıılisci,ç~ya )trl1Uüı:s.iyıı j Na:sionalaQ,, 
(lwoboditdzıaya Bocba V Tuı"tsÜ, 5.67.) 

Azerbaycan Curaburireti Merkezi Devlet E.n Yrn.i iarih ArPvi'ııde, 24 Ocak. 1921 ıarihindc 
Ankara'dalti Sovyct Hep:ti aeb-ett:ri ile Muııtafa Kemal Paşa'nın, Komünist Parti hakkında yaptıktan 
sohbC'tin rutanajı bulunmaktadır. Su belgeye gôrc, sohbet eşnasında Mustafa Kemal l'aşa nP hak
kında şunları r.ö)'lemiştir: 

"Şimdiki zamanda iki komünist pani ,11ırdır, airincW TllF ki, 5İ.Z haklı olan):. onu hü:k.ümetÇİ ofa. 
rak adlandırdınız. Zira ben ona yardım ettim ve beıı bu partinitı U~si)'im. Doğrudur, partinin bazı so
nımlu üyeleri İsu.nbul'b. anlaşm:a w: ,çet.e.lcr meselesi halhnda ö.ziinıi lekeledi. Ama bu dwum partinin 
bu.tün üyelerini g6zdcn duşünncz. Parô'dc gerçek ıerdli iıııanlar \'lırdıt. Bunun yanında baz1 egoist 
:ıalmyctlerde vardır ki. bunların çoğu Hakkı Behi(;, Eıhem'iıı kardeiİ Reşit, Hacı Şükrü v:s. 
Çcdtca:lerdir."' (Azeı-b.Cum.ElTA. F,28,0p.J. D.207, L.72.) 

Rnmi TK.Fain ÖIIIJ'Ü ilıç ay siimıı"q ve ÇerL::s Ethem :ıyakhnması dol:ayı:sıyfa solu basur~ daJgası
ııın içinde, bu pard de eriyip gitmiştir. (TUNCAY, Türl:iye'de Sol.Akunlar, ı.~.94.) Ayrıca bu parıi iı;;iu 
bkı.(KANDEMİR. At.ıtürJ::'iiıı Kurdufu Tılrtire Komıinin. P.artisi ve So.ar.w, ls.tanbul, 1966.) 
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lan istenecek ve böylece hükümetln kontrol ve nezareti alnnda bulundurulacak.
lardı. Fakat olayların geli}imi TKF'na hemen Tfırkiye'ye gelme imkinı vermemiş, 
daha öncede bahsettiğimiz gibi Türk Kızıl Alayı yola çık.anlmışsa da, Enneni engeli 
yüzünden tekrar Bakll'ya dönmek zorunda kalmışur. 

Bu arada Bakü'daki Doğu Halkları Birinci Kongresi'ne kanlan Türk heyetleri 
memlekete dönmekte ve gerek Sovyetlerin siyaseti ve gerekse TKF hakkında ra_por
lannı vermekteydiler. TBMM Hükümeti'nin hem Sovyetlere karşı uygulayacağı si

yaset açısından ve hemde TKF'na karşı nasıl bir hareket tarzı izleneceği konu
sunda, bu raporların bllyük etkisi olmuştur. Bunun için. bu raporlarda, Mustafa 
Suphi ve teşkil.in hakkında belirtilen görüşler ve verileP bilgiler üzerinde önem.le 
durmak gerekmektedir. 

Trabzon'dan seçilerek Bakıl Kongresi'ne gönderilen ve kendisine çok güvenil
diği anl~lan Trabzon Eski Mebusu Hafız Mehmet Bey, Trabzon'a döner dönmez 
verdiği raporda, Mustafa. Suphi ve Fuat Sabit gibi maceracılarla aruk haberleşil
rneyc ve mekruplaşılmaya son verilmesini. bunlarm hiçbir suretle Anadolu 
Hükümetl'ni rem.sil edemeyeceklerinin bir an önce Sovyet Hıikümeci'ne bildiril
mesini istemekte ve şunlan kaydeunektedir:79 

''Mustafa Suphi Anadolu Hükümeti'nin yıkılmasına intizar eunekte olduğunu 
Bahaeddin Şakir, Küçük Talat ve Nail Beyler ve vesaireleri hazır bulunduğumuz 
halde mecaliste defaatle cekrar euniştir. Takip eniği gayeye reis olamayacağı bir 
Anadolu Hükümeti'nin mevcudiyet ve ademi-i mevcudiyeti siyak olmUŞcur." 

Doğu Halktan Birlnd Kongresi'ne Erzurum'dan Kazım Karabekir Paşa tara
fından gönderilmiş olan 15.Kolordu Erlcin-ı Harbiye ikinci Şube Müdürü Binba-,ı 
Arif Bey raporunda. Komünizmin Tiirk.istan ve Azerbaycan'daki tatbikinden bah
sederek, önceden bunlara muhtariyet verileceği söz verilmesine rağmen, bunların 
direkt olarak Moskova'ya bağlandığı ve Moskova'dan tayin edilen husosi memur
brl:ı. idare edildiğini belirterek, TKF haklunda şunları yaı.maktadır;80 

"8.kü'da bulunın TKF, başında Mustafa Suphi olduğu halde memleket ve mil
letle alakaları olmayan ve vicdan-ı hamiyetleıi kendi menfaat ve safahat-ı hissiyele
rine feda eden 1/C mcnılekcti temin-i hayattan aciz Harb-i Umumi'de dllşman tara
fına firar eden bir takım avamiirist ve serserilerden ibarettir. İhtirasat bu grupraki 
vahdeti kısmen ihlal eunişlir. Rus parasıyla temin-i mevki ve hayat eden bu fırkanın 

79 ATASE. A.1/4282. Kl.588, D.118/36, F.26-9. 
Hafız MchmeıBey, Balı'.ı'da iken İtılbatçılann, örellilde Em-er l"ıışa',ım çok yalunında bulunmuş

rur. Halta Enver Paşa M\lstafa !Çemal Paş.a.'ya Bakı} Kongr~i sonraM yazdığı md.lUpta, kendi mektu
bunda yazi\mıldıiı b.uı özd bilgilerin Hafız Mehmcı Bey tarafından ikı.ilc..::eğini belirtmiştir. (ATA.$& 
Al/4280, Kl.549. D.l&A/4. F.4-1.~ 

80 ATASE, Al/4ı282, Kl.5$8, 0.118/36,F.40; C'.A. A.lII-7-1, D.20, F.21-7. 



TÜRKi\'E KOMÜNiST FIRKASI VE MUSTAFA SUPHI 

emel ve gayesi her ne kadar pahaya oluna olsun memleketimiz.de içtimai inkılip 
vücuda getirmek ve umut-ı idareyi ele almak.ur." 

Moskova'da TBMM Hükümeti'nin temsilcisi olarak bulunan ve Hükümet tara
fından gözlemci olarak Bakii Kongresi'ne kanlan İbrahim Tali Bey de, Kongre son
rası Türkiye'ye iki mektup göndenn.i.ştir. Kanın Karabekir Paşa'ya gönderilen ve 1 
Ekim 1920 ıarihini uışıyan ilk mektupta İbrahim Tali Bey, TKF hakkındaki kuşku
larım bc:lirtcrck şunlan yazınaktaclır:111 

"BakU'daki. Türk Komünist Fırka:n'nı hükiımet-i h.azıramız hakkında hüsnüni

yetle mütehalli bulmuyorum. Biı- kısmı teşkil ecrnekte oldukları Türk Üsera Fırkası 
ile mcmlekeu: girip bir darbe-i hükümet yaparak hüküm.eti ele almak, bir kı:uru da 
se~rci kalarak hükümetin inhidamına intizar etmek ve burada memlekele teşkil.it 
yaparak komünizmi intişara çalışmak fikrinde buldum. 

"Ti.ırk Komünistleri güya azılı komünist doğmuşlar derecesinde müfrit, bunla
rın memlekette vası mikyasta tcşkil:it yapmalarına propagandaya müsaade olun
ması aleyhindeyim. Bu sırada Mustafa Suphi ve arkad.aşlan teşki.lit için Anadolu'ya 
gitmek üzeredirler. Bunlara ne derece müsait zemin verileceğini hükümetin nazar
ı dik.kan ve basiretine tevdi ediyorum. Bunlar meyanında bir ild kişiden maada aklı 
başında adam görmedim." 

İbrahim Tali Bey'in Moskova'dan yazdığı ikinci mekruhu ise, ancak TBMM 
Hükümeri'nin Gürcistan'dak.i temsilcisi Kaıım Bey tarafından, 19 Ara1Jk ]920'de, 
15.Kolordu Kumandanlığı'na ilerilebilmiştir. Tali Bey bu mektubunda. 
"Komünizmin şerait-i hazıras1yla memleketimizde kabil-i ta.tbik olmadığı" kanaatini 
belirterek. Bakü'daki Türk Komünist Fırkası'nın Türkiye'de siyasi bir parti haline 
gelmek için hareket edeceğini, bunlarda çok mikwda altın ve kağıt olduğunu 
yazmakta ve "Garpde Sultan Vahidettin, Şarkta komünizm tehlikesi çıkması doğru 
olmaz zanındayım. Esasen mahiyetini bilmediğimiz halde mümaşat ve temasta pek 
ileri gitıneyclim. Bizde şarktan bir felakete sebep vermeyelim" demckcedir.82 

İbrahim Tali mektubuna şöyle devam ctmıektedir:s, 

"Moskova'daki vaziyet bizim için o kadar müsait değildir. Esasen kendileri 
tahmin ettiğimiz kadar kavi değildir. Allah bizlere kuvvet ve muvaffakiyet versin. 
Eğer bir :sene daha İngilizlerden ve komünistleı'dıen memleketi masum tutabilirsek 
hilh muhakkakur. Komünizm bizim için mutlak felaket olur. Biz Ruslardan maddi 
muavenetler temin ederek kendileriyle muvazi girmeliyiz. Prensiplerinin kabulü
nün felaket olacağını :sizde biliyorsunuz. Mustafa Suphi gibi serserilerin propagan
dalarına mcmlıek.ettc: tedbir yapılacağına ve herhalde mütey.ı.kkız bulunacağına 
eminim." 

31 ATASE.A.1/4-280.Kl.549. D.16,.A/4, F.6-1. 
32 ATASE, A.5/2793. Kl.815, D.14/64, F.l-1. 
83 ATASE.AS/2793, Kl.815. D.lt/64, F.1-2. 
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Bu arada eski İttihatçılardan olup. BakU'da Enver Paşa'nın yanında bulunan 
Küçük Talat ve Nail Beyler, Doğu Halktan Kongresi'nden hemen sonra Bakô'dan 
ayrılarak, Erımrum'a gelmişlerdir. Burada Mmıafa Kemal Pqa ve Kazım Karabekir 
Paşa'ya iletilmek üzere, Doğu Hal klan Kongresi ve gelişen olaylar hakkında bir ra
par hazırlayarak vermişlerdir. 20 Ekim 1920 tarihli bu raporda, TKF ile ilgili olarak 
şunlar yazılmaktadır:84 

"Farn mllhal olarak Türk.iye Müdiranı umum ve münevveranı herhangi bir iç

tihat ve asabiyeti hiss!}'e neticesinde Bolşevizm esaslarını tatbik cihetini ilôzam ede
rek Sovyet vücuda getirmek isteseler dahi, bu hal ve hareket ancak Üçüncü 
Reynelmileke veya Rusya Komünist Fırkası Merkezi Umumisi'nce itimad edilen ve 
bir noktai nazara göre bu müesseselerin mutii olan eşhas veya hey'eti siy.asiye, yani 
Tiirkiye İşıirakiy(ın Fırkası eliyle ihdas edilebilir ve böyle olması da gayet tabiidir. 
Bu noktanın son derece ehemmiyetle n~ diklcate alınması icabeder. Bak.ii'da 
ahiren kongre&ini akdederek fırka haline geçen Türkiye Komürust Teıkilan aza ve 
erkanı ise mahiyeti fikriye ve ahliliyeleri iübarı ile insanı derin derin düşündüre
cek bir manzara göstermektedir. İstitraten şunu da arz ederiz ki, mevsuk bir men
baa'dan aldığımız malômata nazaran Ankara Sefiri İlyeva'nın Moskova'dan avdetini 
müteakip Türk.iye İ~tirikiyfuı Fırkası Anadolu'ya hareket edecektir. Altı aylık veya 
bir senelik bütçesini tanzim etmiş ve tahsisauru Azerbaycan Merkezi Komitesi'nden 
alını~br." 

Aynca bu raporlardan başka, TKT Birinci Kongresi'ndc kabul edilen TKF'nm 
program ve nizamnimesi Türk.iye'de tüm açıklığı ile bilinmekte idi. TKFnın prog
ramında Anadolu'daki hükümete nasıl bakıldığı ve Anadolu'da nasıl bir siyaset iz
leneceği belirtilmişti. Programın giriş bölümünde şöyle yazıyordu:" 

"Antanta Devletleri'ne karşı devanı eden Milli Kıyam Hareketi'ne fakir sınıfla
rın iştiraki, düşmaıun düşmanı ile yani harici kaphalizm tasallutuna karşı, kendi 
içindeki muhtekir ve gasıb küçük burjuvazya ile müştereken mübareze mahiye
tlndc tecelli eunekcedir." 

Kapiı-.afu.t istilasına karşı verilen mücadelede küçük burjuvazya olarak nitelen
dirilen Milli Mücaledelc Liderleri ile beraber çalışmak isteği belirtilirken, TKF'mn 
asıl gör-evi programda şu şekilde açıklanıyordu;llli 

'Türkiye'deki milli hareketlerin içtimai mahiyet alnı.ısına yardım etmek ve sos
yalizm esasında Amele ve Rençber ŞU.rilar Cumhuriyeti tesisa.ona müsait.şartlan ih
ıar eylemektir." 

84 KARABEKİR. Enı't"r ~ 1·e ittihat Terakki Eı:Uıu, s.51-6~ C.A, A-1114, D.15. F.28-4. 
85 Tiirliye Komünist Fırkıw Pn;ıgnım.ı, (Cmş Bölümü), Madde 9. 
fil} Tüı·k.İyı?'Komün.isıF.ı~'kası Pn:ıg1·aıru, (Giriş Bölı1mü).Madde9. 
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Yani kısaca önce emperyalist ve kapitalist düşmanlarla yapılan mücadelede 
"Milli K.ıyamo.larla" birlikte çalışılacak ve bu arada Türkiye'de "Sovyet Hüköme
ti"nin kurulması için zemin hazırlanaca.kc. 

Açıkça görüleceği gibi, TKF ve Mustafa Suphi hakkında Türkiye'ye geliş öncesi 
verilen raporlar hiçte olumlu değildir ve TKFnın Türkiye'de nasıl bir siyaset izle

yeceği kendi proğraınında açıkça ifade edilmiştir. Bu durum karşısında TBMM 
Hükümeti nasıl bir siyaset izleyebilirdi. Türk komünistlerinin hem Rusya'da kalıp 
yıkıcı propagandalara devam etmeleri ve hem de Türkiye'ye gelip burada teşl<ilaı
Lanmalan mahzurlu görülüyordu. Ayrıca uzun müddettir Mustafa Suphi'nin 
Türkiye'ye gizlice gönderdiği propagandacılar vasıtasıyla, halk ve asker içerisinde 
ajitasyon ve propagandalar yapurdığı, gizlice teşk.ilitlaıımaya çalışuğı87 dikkate 
alındığında. durum iyice çıkmaza girmektedir. Bunun yanında SovyerJeri gücendi
recek ve arada bir düşmanhk yaratacak hareketlerden de kaçınılması son derece 
önemlidir. 

İşte bütün bu olumsuzluklara rağmen, Anadolu'da son ana kadar Mustafa 
Suphi ve arkadaşlarının Ankara'ya gelmelerinin daha uygun olacağı görüşünün 
hakim olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Mustafa Suphi ve arkadaşlarının Baku'dan 
hareket edip, Karakilis'e geldikleri haber alındığında, Kanın Karııbekir Paşa aşağı
daki şifre telgrafı Müdafaa-i Milliye Vekiıleti'ne çekmiştir:" 

"Müdafaa~i Milliye Vekaleıi'ne Şark/ 25.12.3{; 

"B:akiı'da Türk Komiınist Fırkası Reisi Mustafa Suphi ve diğer dört refiki 
Karakilis'e gelmiş olup, bu akşam 25/12/3{; Gümrü'ye muvasaladan muhtemeldir. 
Bakô'da sırf komünist amaline hadim olarak sarf-ı mesai eden Mustafa Suphi 
Yoldaş'ın Buyük Millet Meclisi ile temas ve memleketin menafi-i hakikiyesini göre
rek hariçte avantür peşin-de koşm.aıııa.sı için münasip bir refakatle doğruca 
Ankara'ya iı.amım muvafık gördüğüm maruzdur. 

Şark Cephesi Kumandanı 
Kazım Karabekir" 

Kazım Karabekir Paşa'nın bu telgrafı ertesi gün, yani 26 Aralık L920'de, 
Müdafıı.a-i Milliye Vekileti tarafından TBMM Riyaseti'ne ve Er-kin-ı Harbiye-i 
Umumiye Riyaseti'ne birer tezkere ile bildirilmiştir.89 Bu haberin Ankara'ya geldiği 

87 TKT'nın Gclq~si. bôJümılne bakıD..1%, il, Bölüm, s. 94-104. 
88 ATASE, Al/4283. Kl.549, D.1'1/7, F.68-3. 
89 26 Aralık 19"20'dc TBMM Ri.yiseti'ı;ı,c yanlan l6kerc sureti %1lğıdadll': 

.. 80.yıllc. Millet Meclisi Riyiset-i Geliltsi.'nt 
2{;/12/36 (1920) 

Bak.ı'.i'da Tiirk. KomiınW. Fırkan Reisi Mustafa Suphi ve diğer relikinin 2!ı/12/36 akş:l.mı Güm.riı'ye 
mı..ı.vasalatı muhtemel bulunduğıı ve Bakü'da sırf komünist imaline hadim olarak 5arf-ı mesil eden 
Mustafa Suphi Yoldaş'ın Buyült Millet Meclisi ile temas ,·e- memleketin men:W.-i hakikiyesiııi gQferel 
hariçte avantür ~Ulde kQflUaması için münasip bir refakatl,e doğruca Arthra'ya iz:ii.m edileceği Şark. 
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giinlerde, gerek Meclis içinde ve gerekse dışında kom\lnist faaliyetler artmı:ıtı. 
T&MM Hükümeti bu komünist faaliyetleri komrol altında tutmak için, re5llli ola
rak "Türkiye Komünist Fırkası "adıyla bir parti kurdurtmuşsa da, bu tedbiı gerek
tiği kadar olumlu sonuç vermemiş ve Ankara'daki komünistler "Türkiye Halk 
iıtiri.kiyün Fırkası" adıyla ortaya çıkmışlardı. Durum böyle iken, bir de Mustafa 
Suphi ve arkadaşları Ankara'ya gelip, bunlarla çalış.maya başlarlarsa komünist faali
yetlerin önünü almak çok zorlaşabilir ve istenmeyen sonuçlara sebep ola.bilirdi. 
Daha önceden bahsedildiği gibi, başta Mustafa Suphilerin Ankara'ya geldiklerinde, 
resmi TKF içinde, hükümetin konuolünde tutulması tasarlanmış olmasına rağ
men, bu şartlar alanda artık bu mümkün görü1müyordu. Bu vaziyeti gözönüne 
alan Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabel:ir Paşa'nm 25 Aralık 1920 tarihli yazısına, 
29 Aralık'da ıu cevabı vcrmiştir:90 

Ankara 

"Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekiı- Pıqa Hazrederi'ne 29/12/336 

C.2S/12/36 Şifreye 

"Ankara'da Komünist ceryanlan arzu hilafındadu. Bakıl Türk Komünist 
Fırkası Reisi Mustafa Suphi'nin bu ceryanlan körüklemesi mahzuru varid-i haurdır. 
Bir defa kendisini gôrdiikten sonra mütalaa-i devletlerinin işar buyurulmasını rica 
ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal" 

Görüldüğü gibi Ankara'daki komünist ceryaıılar hükümetin istemediği tarzda 
gelişmekte ve Ankara'ya gelecek Suphi'nin bu ceryanlan kOrüklemesinden endişe 
edilmektedir. Bunun için Kazım Karabekir Paşa'dan, Mustafa Suphi geldiğinde, 
onunla konuşarak görüşlerini bildirmesi rica ıedHiyordu. Demek ki, Ankara 
Hükllmeti, Kazım Karabekir'in Mu:;.t.afa Suphi ile yapacağı görüşmelerden sonra 
belirteceği göriqlcr doğrultusunda hareket edecekti. Kizım Karabekir Paşa'mn bu 
telgrafa ne cevap verdiği tespit edilemedi. Ancak daha sonra TBMM HükUmeti'nin, 
Mustafa Suphi ve arkadaşlarının Ankara'ya gönderilmemesini istediği ve hakla
nnda yapılacak muameleyi Kizım Karabekir Paşa'ya bıraktığı anlaşılmaktadır.91 

Ccpheıi K.umandanlığıııcbın ınevrud 2!iı/12/S6 tarihli şifre u-Lgrafniı:ııe ile bildirilmiş ,c,Jmakla arz-ı key
üyet olunur. Etendiın. 

Müdafaa-i Milliye V1!lili" 
(ATASE, A.l/4283, K.l.549, D.17/7, F".68-2; C.A. A:111-7, 0.18, F.221-1; ATASE, Al/4283, KJ.615, 

D.?06/1. F.72.) 
110 C.A,, A:lll-7. DJ.3, F.221. 
111 Kanm Karabekir Paşa'.qııı 7 Ocak 19"2l'de, Erzurum ValW Hamit Bey'e gönderdiği. yaı:ıda 

"Mustafa Suphi ve rüf.eluı.011-ın Anbra'ya gôıı.ı:lcrilırn:me&İ anusu BMM Riyiseti'nin R Ha.rkiye 
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İşte Mustafa Suphi ve arkadaştan bütün bu gelişmelerden habersiz olarak, 
llakü'da, İsmail Hakkı, Ahmet Cevat (Emre), Sii1e)'111an Nuri'den oluşan bir "Harici 
Büro" bırakarak, 19 Aralık 1920'de, Ermenistan üzerinden Türkiye'ye gelmek için 
llakii'dan ayılmışlardır.92 llu heyet 28 Aralık 1920' de Kars'a varacaktır. 

6. TKF Heyeti Kar,'ta 

TKF Heyeti Kars'a iki grup halinde gelmiştir. İlk grup, Sovyetlerin Ankara 
Sefiri Midivani9!1 Heyeti'yle birlikte, 28 Aralık 1920'de. Kars'a ulaşmışur.94 Bu 
grupta Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve diğer üç arkadaşları bulunmakta idi. Birkaç 
gün sonrada, 13 kişiden ibaret olduğu tahmin edilen ikinci bir grubun Kars'a gel~ 
miş olması gerekir .!l!i 

Bak:Cı'dan gelen ve Sovyetlerin Ankara Sefiri'nin de bulunduğu heyet. K.ars'ta 
Kazım Karabekir Paşa tarafından merasimle karş.ılanmış ve Paşa tarafından ~refle
rine ziyafet verilmiştir.00 

Vek::ileti'oin makam-ı sanal'eriye t~bllğ buyurı..ılmuıı:tur" denilmektedir. (SA'ı'UR, "MiUi Mücadaleye El 
Koymaya Çalışan Ba:p Dışarda Akımlar", s.642; Ergün AIBARS, "Mmı:afa Suphi'nin Anadolu'ya Gelişi 
Öldiırülüş-üyle İlgili Göri'tıler Vt" Erzı.ınım'da.l\ 'rıabz,on'a Ci-dişiylc ilgili BcJg:eler ... , A.Ü. DTCF Tarih 
Arnşarmaı.n Deqpsi, X!!l/24. (1979-1980). ,.92.) 

92 KORNİYENK.0, "ZarQjd,eni~ .H.-0~\IOOti.çcşkava Dvijcniya v 1'W'Wi (1918-1920) ", s.39, 
93 So")'C't Rusya Hükümeti TBMM Hükiımeti ile kurduğu iyi ilişkiler Ç-C"rÇö"'Csiııde Ankara'ya bir ı.e

faret h~ti göndermeyi karadaşnmuş, Ankara .sefiri olanı.ktıı. Elia\'3.0}"1 ı:a:yin e~ti. Anç.ık El.4ıva hasta~ 
hğı nedeniyle Anlını'ya gitm,emiş, ilk zamanlar onun görevini Sefar,eı: Sel:.rctcri olarak Upmal Angarski 
y..pmışnr. (ŞAMSUTDİN'OV, N.au.iQ.nalno-Osvoboditı:Inaya Bocba. v Twuii, s.192:.) Up,mal Ang3.rsU 
Anadolu'ya gelen. Sovyec Rusya Hükümeti'nin ilk re:ı.mi tencikisidic. (ÇİÇERİN. Satil i &çipo 
Va,pn;~.sa.m Mf!jdunan:ıdnQy PolidJJ, =,. 192,) Daha sonra işe Eliaw'ruo yerine So\yet Rusya Ankara Sefui 
ola~k Midivani atan~tır. (ŞAMSUTDİNOV, Natsion.alno-fJ51,oborfüd.mpt .Borba r TurWi. :d92; 
CEBESOY, Moşkor.;ı Har.ır.ınlian, s . .50.) 

94 KARABEKİR. İstikl.al Harbimiz, :..868. 
g.5 Kazım Kıını.bekir Paşa 25.12.1920'dr;- MQ.dafaa-i Milliye Veka.leti'ne yazdığı şifrede, "BakU'da 

Türk Kon:ıfıni:ı.t Fırt.ısı &eisi Mus.tafa Suphi ve dürt refiki Karakilis'e geimq olup, bu akşam 25/12/36 
Cümrü.'ye muvasala.elan mı.ıhcemeldir"' denilmektedir. (ATASE. A.1/4283, Kl.549, D.17)7, F.68-3.) Daha 
sonra füırs'a, ilk olarak. bu beş ki~nin geldiği anlaşılmaktadu. Şöyleli, Razım Karabekir &:şa'nın 2 
Ocak 1921 'de, Er.zurum Va&i Hami( Bey'c yazdığı şifrede: 

"Mustafa Suphi ik Ethem Nejat ve diğer ı1ç rdıkleri elyeomı Kars'ta buluııma.ku ve bu hey'ete ait 
ikinci bfi.le de B,ılt\i'c;l;m Kars'a gelmekt-edir" diye ya2ılmalıtadır. (AYBARS, "Mustafa Suphi'nin 
Anadolu'ya Gel.işi Ôldünllüş.üyJe İlgili Gorü:şler", s.92: BAYUR. "Milli Mikadele'ye El K.oyıwıya Çabşan 
Başı Dışarda Akımlar", s.642.) İkinci bfile Türk. komiiııistlerlıuQ Kan'a hau.gi gün geldiğini \'-C kaç kişi 
oldutJarını ıam olarak tespit edem-edil. Ancak Enurum'a Kars'tan bütün TKF heyetinin gittiği. bunla
rın sayısuun da 18 oldıığu {ATASE, A.1/42.82, K.1,500, D.l2S/S'l, F.41-1.) düşünüJürsC", iltinci kafi.le ola
rak 1.31:.işi gc::lnıi;Ş olın<llil gerekil". 

Fahreuin Erdoğan h.ınralarmda Suphi w- arkaclaş.lannın Kars'a gelişini şöyle anlaıı.yor: 
~Kara.1:>et.ir Paşa telefonla 25 kiısililı yer hazırlamamı Bakd'dom Mwtafıı Suphi Yoldaş.'ın ad:.adaşla• 

rıyb geldiğini haber verdi. Şimdi Kaı5'ta Tiaı.r-et i.\.lUbı'.i olan binada 25 lı.işilit. yer hazırlandı. Mustafa 
Suphi Yold~ arkada§lany.la ır-enk: geldi" {ERDOGAN, Tür.k Ellerinde Hatmıl;ınm, s.268.) 

9ıj ALI YAZICJ, "Musoo'a Suphi Yolclaf'm Ter<;:l!!m~ Haüff, s.6. 
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Mustafa Suphi ve arkadaşları Kar,'ta üç haftaya yakın kalmışlar ve burada 
Moskow.'y.ı. gitmek üzere Kar.s'a gelmiş olan TBMM Hükümeıi'nin Moskova Sefiri 
Ali Fuaı Paşa, Maarif Vekili Dr. Rıza Nur Beyle de görü~e imkinını bulmuıılardır. 
Mustafa Suphi, 2 Ocak tarihinde, Ali Fuat Paşa'yı ziyaret etmiştir. AJi Fuat Paşa 
daha sonra Mustafa Suphi ile yapuğı görüşme ile ilgili olarak şunları yazacaktır;" 

"(Mustafa Suphi) Üçüncii Enternasyonal 1ürkiye dahilinde mutlaka komü
nizm tatbikini kabul etmiş değildir. Diye söze başladı. Türkiye'nin içtimai mukad
deratı kendisine bll'akılmışrır. Anadolu hareketinin içtimai ihtilal olmaktan ziyade 
Türk Milleti'nin emperyalist düşmanlara karşı istiklal ve hürriyetini kurtarmasın
dan başka hi11ey olmadığına kani bulunuyoruz. Türltiye'delti bey ve paşaları burju
vazi 51.nıfından addcaniyoruz. Bilakis h~ kitlelerinin en yakın yardımcılan olarak 
biliyoruz. Anadolu hareketini idare edenJcrin ve bilhassa K.enıal Paş.a'nın prensip
lerini anlamağa ı;ab.şıyonız. Anlayabildikleıimizi umumi siyaset balumından muva
fık görüyoruz. 

" Sözii hir ara padişaha getirdi. 

-" Siz dedi, hilafet ve saltanat makamının birgün lağvedilmesi lüzumuna kani-
yh." 

Ali Fuat Paşa ile Musr.afa Suphi arasındaki görüşme oldukça uzun sürmüş ve 
Mustah. Suphi, Paşa'nın sorduğu sorulara cevaplar vermiştir. Bu görüşmeden sonra 
Ali Fuat Paşa, Musıafu Suphi hakkındalti intibalarım şöyle anlatmaktadır: .. 

Mw.ıafa Supbi Hcyeci'y~ berabcrKars'agelen Şerif ManatoV, t.arş.ılanışları hakkında ıöyleyaıacalt
tı.r: "Kars'ı:a Karabekir ve gerek onun. adamlan, gc-rck bizim heyeti \'C gerek Suphi ve yoldailanm ıanta• 
ııalı :surette b.bul ettiler.'" 'MANATOV, ·Mwtafa Supbi Yoldaş Kar:s'tı", :s.ll.) 

Mahmut Goloğlu ise "Cumhuriyete Doğru" eserinde Musraf:ı Stıphi ve arb.daşlannın Kan.'ta brşı
lawşlannı ıoyte aııbuhyor: 

'"Musufa Suphi \'C arkadaşlan K.:ın.'ta resmi törenle brşılandılar. Halktan sevgi ,-e ilgi göcdı1k:r. 
Bizzat Kazım Karabekir Pap emri ile ıc-retlerinc ziyafet verildi. Se'ı'inç ve mutluluk içinde kaldılar. 
Hısım, akraba. doııt ve arkachqbnna, baberlqmc:lte olduktan dUpince yoklaşbnna ıdgrafbr ı,;c:kettk 
Türkiye'yc geldiklerini ve yakında Anl:.anı'ya ııla:p.caklarını bildirdiler." (Mahmut GOLOGLU, 
CumburiyeteIJot,u (1921-1922). Ankara. 1971, s.SS.) 

~7 CEBESOY, Mı:ısh;ıı,a Haumhm, ıı~I. 
98 CEBESOY, Mt:1$.kora Hıııımtlan, s.51-52. 
Ali Fuat Paşa, Mustafa Suphi ~ yapnğı. gQrüşme}'i ayıµ g(&n Aru.ara'ya şiôl= ile bildirmi;tir. İs.met 

Bozdağ tarafirıdan sacklqıirilttek yayınlanmış oJan bu tifrc:: aşağıdadır: 
"O~ !,mi Babalığına: 
''Yoldat Mustafa Suphi ıiyarttimc geldi. (oiuna1D3dı) .... olanl: 111 Enternasyon:ı.liıı Türkiye i,lnde 

mudııka komiiı:ıiznı u)'J'uJan~smı kabul etıneycrcl, toplum.sal bde-rini kendi kendine- belirkye(eği.ni 
bildirdikt.<::n :sanra.. Anadolu harclcibm toplumsal ayaklanmadan ı;ok. sivil dıt- basbya '"karş,ı. :ayaklanma" 
biçiminde görofiğ6nıi soylcdi. Bunu tıısdik. cui:ııı. 

"Sonn, Mu.ıtaJa Kemal Pa111 ~"ı"t:tıi.ııin-burjın-ari 5uııf1ndan olmayıp- lralk topluluğu :i3placağı yo
lunda. her halde oeıaleu:n iltif.ıı etti. Fabı (okunamadı) .... Aruul.olu'ya g<-ldiği.ıQ, işittiği Kom-1ııisl 
Partisi.'nin, bir iııihatçı partisi olmaktan Jı.orktuğıınu, halbuli dünya p-roletaryafilna karıl hoş göriınmek 
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''Mustafa Suphi'yi şöhret ve ihtiras peşinde koşan zeki. kurnaz ve azim sahibi 
bir phsiyet gibi görmüıtüm. Rusya'daki Bolıcvik liderlerinin muvaffakiyetlerini ya
kından tedkik fırsaunı bulan bu zaun, birgün gelip Türkiye'nin Lenin veyahut 
Stalin'i olması ihtimalini hatırından geçirdiği muhakkaktı. Komüni.mıe inanıyor. 
fikir ve prensiplerini kendi siyaserine bir vasıta yapmak istiyordu. Mustafa Kemal 
Paşa ve arkadaş.lannın harici düşmana karşı mesaisini tasvip ediyor ve bundan müs
tağni kalamıyordu. Hariçk'ki İttihatçıların memlekete girmemelerini ve dahilde 
İttihat ve Teraklıi Fırka$ı'nın her ne suretle olursa olsun ihya edilmeme.si. hakkın
dalc.i Mustafa Kemal Paşa'nın noktayı nazarına taınamiyle iştirak. ediyordu. Belki de 
daha ileri giderek ya Mustafa ~mal Paşa ile veyahut arkadaşları ile komünizmin 
tatbikine ~lamayı bile hatırından geçiriyordu. Mustafa Suphi her ihı:ilalci ve inkı
lapçı gibi, sakin, kurnaz ve kuvvedi bir şahsiyet gibi gôriinmeye çalışıyordu. 

"Mem.lckcrimize, Üçüncü Entemasyonal'in haldki bir koın.Unist e]çisi gibi gir
mek istediği ilk nazarda anlaşılıyordu. Rusların resmi elçisi Midivani Yold~ ile be
raber K.ars'a kadar gelmesi de bunun bir delili sayı.labilirdi.11 

Bu arada Mustafa Suphi, Maarif Vekili Rıza Nur 8ey'le de görüşür. Rıza Nur 
hauralannda, bu göriıııne esmu:ında Mustafa Suphi'nin kendilerine, "Rusların 
Türkiye ile muahede yapacakları müjdesini verdiğini'" belirtmektedir." 

Bazı araşurmacılar, Mustafa Suphilerln Kars'ta hemen el altından ortalığı ka~ 
n,tırmaya ~ladıklannı ve gizli faaliyette bulunduklarını ya,ınak.tad1rlar. '" Ancak 
Mustafa Suphi'nin Türkiye'ye gelir gelmez böyle gizli liıaliyedcr içerisine girmesine 
ihtimil vermek oldukça zordur. Mustafa Suphi çok zeki ve kurnaz bir adamdı. 
TBMM Hük.ümeıi"nin Türkiye'de alttan yapılan komüırist propagandalara karşı 
duyduğu rahatsızlığın farkında olmalı idi. Zira Mustafa Kemal Pıqa'nın, 13 Eylül 
1920'de, kendisine gönderdiği mek.nıpta da, açıkça Türkiye"de herıeyin yalnız 

w: bu kuwetb!n yararlanmak için ınemlekı:ttt: gercek bir "Komünist Putim• bınılması gereğine inandı
ğını sozlerlne ekledi. 

NBen bunun bir ittihatçı partisi olmadığını., Anadolu Harelı.cıini yöru:~ıllerin alulhca önlcınl.erlc 
Anadolu'da hallın yeteneğine göre, Halk lidesiniıı ı-efaha lamışmas.ı.nı sağl.ıyacak öoleo:ı.krin alınmakta 
bulunduğunu yeteri kadar açıkladlm. İtdhaıçı Pa.şaların köinlikle AnadoJu'ı:ıun içinde değil, dışında. 
Wim dünyasında ı;;ahşabikcel:lcrini !iOyk:di. Hilafet ve Saltanaun blduılm:ısı inancına işaret etti ve 
ıô)ıle dedi: '"Anadolu Hareketini idare edenleri ve özellikle Musıafa Kemal Pap. preıu.iplcrini. anJamakta 
ve bu prensiplcce inanmış. bağlanmıt gibi görıinmcye ç~ gibi gördıim." 

•2- K.endis.i balwnda -edindiğim fi.kirlerdir: Zeki, bilgili, fazla tunıaz, konuşmalarında ihtiyatlı ve 
acclC!iiz. Rıu Sefiri ile memlekec içine girmek~ Ankara HiikUmeti prens.iplerine inanmış gibi gOni.n
nıel ~ bakı.hm 'bu ki;i.niıı yumuşak diışünce ve prensiplerle Anadolu bareketilli ~netcıılerin 
güYcnini kazanmak w: böylece bir mevki yaptıktan sonra, Rus komünizmiııin gizli başı olmak .suretiyle 
meııılekete (bu dıipincesi.ni) duyunııü. ~ uygulanıa). düşüncesmcıe olduğunu :z:anne<liyonım. 

Bir suretinin TBMM &şkanlığı'na verilmcmni rica ederim.'" 
(İımeı BOZD.Ac., MıısmJiı Suplu'yi Kim Ôklwtcü/ Amnirl: mıi, Leaia mii, İstanbul. 1992, s.62-64.} 
99 Rm. NUR. Hayat \'C Hatu·a.tı..m. III. İ&anbul. 1968, s. 730. 
ıoo BAYUR. "Milli M-6cade-leye El ~ya Çalışan Bap Dqarda Akımlar", s.638; ÇORUHLU, 

"İstiJı.lil SaV&ilnda Komünizm Faaliyeti.". Ji-.ni istanbul, B Temmuz 1966, Tefrib:14. 
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TBMM tarafından yapıfabileceği konusunda kesin tavır bdirtilmişti. 101 Mustafa 
Suphi h~tiyle Kars' a gelen ve daha önce Türkiye' de komiinizm propagandası 
yaptığından dolayı tumklanmı:t, fakat Sovyet w.tanda.şı olduğu için serbest bırakıla
rak sınır dışı edilmiş olan Şerif Manatov da, bu konuda kendisini uyarmış olmalı
dır .162 Aynca Kazım Karabekir Paşa'mn tamamen kontrolü alunda olan ve bugün
lerde TBMM Hükümcti'nin hti~t Vekili Yu:nıf Kemal, Maarif Vekili Dr.Rıza Nur 
ve Moskova Elçi5İ Ali Fuat Paşa'nın da bulunduğu bir ortamda, Mustafa Suphi ve 
arkada.şlannın gizli faaliyetlere ginnesi çok uzak bir ihtimaldir. 

&u sırada Mustafa Suphi'nin amacı ve Ti'ırkiye'de neler yapmak. istediği 'IBMM 
HiikUmeti tarafından r;ok iyi bilinmekte idi. Mustafa Suphi. bu durumrnı farkında 
olduğu için son derece dikkatli da\Tallması gerekiyordu. Daha önce Bakii'dan yola 
çıkmadan önce Yeni Dünya G~ctesi'nde çıka.n ''TBMM Hükiimeti ve Komünist 
Fırkası" b~hklı makalesinde Mustafa Suphi, TBMM Hükümeti'ne karşı TKF'nm 
takip edeceği siyasete açıklık getirmeye çalışmış ve kendileri hakkında Türkiye'de 
duyulan rahatsızlıklan izale ennek istemişti, Hı,: 

Kars't.a da gerek Ali Fuat Paşa ile yapuğı görii.şmeden ve gerekse Rıza Nur'un 

anlatuklarmdan Mustafa Suphi'nin Anadolu Hükümeti'ne karşı hoş görünmek ça

bası içerisinde olduğu anlaşılmakıadır. Kalım Karabekir Paşa da Kars'r.a, Mustafa 

Suphi'nin gizli faaliyetlerine dair bir şey kaydeunemektedir.Muscafa Suphi 

Ankara'ya gidip, burada ıeşkiladanmak isıiyordu. Daha baştan TBMM Hükümeıi'ni 

kııkırtacak. hareketlerden kaçınması gerektiğini biliyordu. Eğer böyle davranışlar 

iı;;eriııinde bulunursa. Tiirk.iye yolculuğu K:ars'ta sona erebilirdi. 

Mustafa Suphi ve arkadaşlan K.;ırs'ıa. kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan 
son derece memntuı kalmışlardı. Buradan akraba, dost ve arkadaşlarına telgraflar 
çekerek Türkiye'ye geldiklerini ve yakında Ankara'ya ulaşacak.l.aıtnı bildicdfü:r.1 o,ı 

ıaı TEVETOGLU, Türl;lyr"de Sosyalist"" Komüniııı F:ıaliyetle.r, s.223-220; TUNÇAY, TiirJ.::iye'de 
Sol A.b.m.ku-, It, ı;.,93,8-"9. 

I02 Mustafa Sııphi ve SCl\')'C"t Hcycıi ile birlikte- Kars'a gelen Şerif Maııaıov'a, Ankara'ya gitme izni 
verilmediğinden bur.adan geri donnıek zonında kalımşur. (MANATOV, •suphi B:.ı.kii'da \'e K.ar.s'ta", 
s.11.) 

ıos MUSTAFA SUPHI, ~Büyiik Millet Meclisi Hükıimcıi ve Ko.mii.ıı.isı Fı.rkası", 28-29 K.inün-J mıt 
1921...s.48-50. 

Mustafa Suphi, Kasım 1920'de, Mı.ıscafa Kemal Paşa'ya gönderdiği mektupıa şöyle yazıyordu: 
"7 .Teşl.i..latıını:z Sakii Kongres.i'nde bir proğnım ve teıkilit ve nizalDlliınaini kabul ile fırka haline 

ge<oktcn soma, memlekette hemc:n takip ıedcceği siyaseti tayin cylıe-miş.tir. TKFmn BMM HO.kümeti'ni 
cmpcry:ılist de\'lederle mübare-zede bıılundıığu müddet z;ı.rfmda bütfın kuvvetiyle n:ıutahcrett:, harp 
ceplıelerindc ~f VC' teşettii:te sebep olacak ber tiırlü ma_tiulrlıktan tevakkiye kaııu veıı:liği gibi " 
(ÇORUHLU, "IstikW Sawşında Komü.ııizm FaaHyc-ti", ~ni I.stınbul, 13 Temmuz 1966, Tefrika: IS.) 

104 GOLOGLU, Ctı.mhı,riyefe' Doğru, Ş,S!i,, 
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Bu sır.da Khım Karabeltir Paş:a'nın t.;uı;s.iyesi iizcrine105 Mustafa Suphi'de TBMM 
~kanlığı'na aşağıdaki telgrafı çekti:"' 

"Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti'ne 

"Memlıek.etimi.zde Komünist Fuk.ası'nın kanuniyet kazanmış. olmasını seneler
den beri muhtelif memleketlerde amele ve rençberleıin kurtuluşlan hareketlerine 
iştirak. eden Türk komUnistleri ,büyiik. bir memnuniyetle karşıladılar. İnkılipçı 
Türkiye Siiyiik Millet Meclisi Hiikiimeıi bu eseriyle halkın büyük çoğunluğunu 
kurtarmaya yönelik olan bu esaslı maksada ne kadar derin bir anlayış ile bağlı ol
duğunu ispat etmi§tir. İstilacı ecnebi kuvvetlerinin ve bu kuvvetlerin nii.fuzu alunda 
kalan İsranbul'a karşı milJi hudutları müdafaa eunek üzere silaha sanlan Anadolu, 
hiç şüphesiz Türkiye tarihinde yepyeni bir devir açmış oluyor. Memleketten gelen 
komünist vekillerinin iştirakiyle Bakü Kongresi'nde te:essıis eden Türkiye Komünist 
Fırkası bu devrin tam bir zafer ile tet.evvü.ç edebilmesi için emperyalizme karşı açı
lan direnme ,cephesinin kuvvetlendirilmesine ve halkın geniş tabakaları içinde 
memleketin iktisadi esaretten kurtanlması ve tam bir istiklal elde etmesi gayesinin 
yaygınlaşma.sına çalışmak üzere faaliyetini memlekete nakletme karan vermiş.tir. 
Bu mll33.t ile, yirmibeş kadar Türk komünistlerinin bir kısmı Gümrü üzerinden ve 
diğer kı5mı deniz yoluyla memlekete hareket etmişlerdir. Emelimiz, memleketin 
müdafaa cephesini zayıf düşürmek ihtimali olan her türlii harekete muanz ve bu 
hususta hük'Uıneıe m'iimkün olan herşcyi kullanarak. yardımcı olmak ve Türkiye 
Komünist Fırkası'nın Avrupa prolerarya teşldlitlan nezdindeki mevki ve nüfuzunu 
memleketin hürriyet ve istiklalinin temini hizmetine koyma noktalan etrafında hu-
1.isa olunabilir. Bu gayeler mücehhez ve her hususta memleket kanunlarının vere
geldiği müSiiladeler dahilinde görev yapmaı:b birlik olarak hareket ederek yoldaşla
rın yanJannda bulunan ve komünizmin bilimsel es.aslarını kapsayan bilgilerle be
raber memleketimize girmeleri hususunda gereken koJaylık.larda bulunulmasını 
rica ve yakında firkanm dahil ve hariçte r.akip ettiği ve edex:eği meslek hakkında an
laşmiilk. ve her ıiirlü kötü anlayışa olaoak. bırakmamak üzere sizlere kaulmakla onur 
duyacağımızı arz ederiz. 

Mustafa Suphi" 

Mustafa Suphi'nin Ankara'ya göndermiş olduğu bu mektubu da, yukarıdaki 
görütlcri desteklemektedir. Yani Mustafa Supbi TBMM Hükümetl ile anlaşabile
ceği umuduyla geldiği Türkiyc'de, gizli fa;ı.liyeder içerisine girerek baştan bu şansı 
kaybetmek istemiyordu. 

105 KARABEKİ.R. İ~tiklıil Harbimiz. ı..869. 
IOCi TUNÇAY, Tür!i~'deSol Akımlar, n, s.S41. 
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Burada bir konuy.a daha açıklık getirmekte yarar vardır. Fahrettin Erdoğan'ın 
hatıralarına dayanarak bir çok araştırmacı, Kars'ta, Musı.af.ı Suphi Grubu'ndan iki 
kişinin propaganda yapuklan iddiası ile: tutuk.landıklanm yazmaktadırlar.107 

Gerçekten de Kazım Karabekir P3i3- Kars'ta, iki TKF mensubunu nıcuklamışur. 
Ancak bu olay Mustafa Suphi Kars'ta iken değil, Mustafa Suphi ve arkadaş]arı 
Kars'ı.an Erzuruın'a gittikten sonra olm~tur. Şöyle ki, 21 Ocak 192l'de, Eriwn ta
rikiyle Kar.s'a gelen ve TKF üyc:si olduk.lan anlaşılan "15.Ko]o:rclu Muzika Zabiti 
Tahir ,ıe İhtiyat Zabitlerinden terhis olunan Fahri" ruruklanmış. yanlannda bulu
nan Aziz Aliyev adındaki bir Azerbaycanb da Bakü'ya geri göndcıilıniftir.10' Eğer 
Mustafa Suphi w: arka~arı Kars'ta bulundukları zaman böyle hlr olay ceryan et
miş olsa idi, belki de F.rzurum'a gianeyip, Kars'tan geri dönebilirlerdi. 

Bir önceki konuda da bahsedildiği gibi, Mustafa Suphi w: arkadaşlannın Kars'a 
geldiği ilk günlerde. TBMM Hükümeti bunların Ankara'ya gönderilmemesini 
Kazım Karabekir Paşa'ya bildirmiş ve bwıun için gerekli tedbirlerin alınmasını is

tem~ıri. 

Aslında Kazım Karabekir Pıışa'mn, 25 Aralık 1920'de, Müdafaa-i Milliye 
Vekileti'ne gönderdiği yazıdan da10'il anlaşdacağı üzere, TürJtiye'ye gelmekte olan 

Musı.af.ı Suphi heyetini uygun bir refakatle Ankara'ya göndermek dü~üncesinde 
idi. Böylece Türkiye dışında. macera peşinde koşmamalan sağlanacak ve TBMM 
Hüki'ımeti'nin gözetimi altında bulwıacaklardı. Ancak ıimdi TBMM Hükumeti 
Mustafa Suphi ve arka.daşlannın, Anka:ra'da arzu hilafında gelifCn komıinist cere
yanları körükleyeceğini düşünerek, Ankara'ya gönderilmemesini istiyor ve bW1un 
uygun bir şekilde halledilmesini de Kazım K.arabekir Paş.a'ya bırakıyordu. Bu şart
lar altında Kizıııı Karabekir Paşa'nın önünde iki yol vardı. Ya bunları Anadolu'nun 
emin bir köşesine göndererek, gözetim altında bulunduracaku veya sınır dışı ed~ 
cekti. Birinci yol riskli idi ve bu sayıdaki bir heyetin uzun süre gözalonda nıtulması 
oldukça zordu. İkinci yolu daha uygun buluyordu. Fakat Sovyet Heyeti'nin gözü 
önünde Kars't.a, bu sınır dışı işini yapmak, yarardan çok zarar getirebilirdi. Kazım 
Karabekir Paşa, daha keşin bir karara varmadan, Erzurum Valisi Hamit Bey'e bir 
telgraf çekip durumu izah ederek, görüşlerini bildirmesini rica etmiştir. 2 Ocak. 
192l'dc Kazım Karabekir Paşa'nm Kar.o'tan Hamit Bey'e gönderdiği ıelgrafaşağL
dadır:llCt 

"Bakü'da müteşekkil Türkiye Komünist Fırkası Hey'et-i Merkeziye.ı Anadolu 
dahilinde fiilen icra~yı faaliyet etmek üzere Mustafa Suphi Yoldaş ile Ethem Ncjat 

ıo, ERDOCAN, Tıirk Ellerinde Hatıralarım, :s.268; TEVETOGLU. Türkir,e'd~ Sosyalist re 
Kamün.iı:ı F.aaliyeder. s.246; TUNÇA\', Tw-~'dı:-Sol AJ.:.,mJar, I, s.102. 

Mc-ce Tunçay'ın bu kişileri, sonradan Mmlıml Suphi grubundan :ayırt edilen iki kişi ile bnşıırdığı 
:au.lqılmakadır. (TUNCAY, Tıi~'de Sof Ahınla:r, I, s.152, Dipnor.:216.) 

108 ATASE, A.6/.3152.KJ.8.87, D.28/31, F.22-1. 
109 ATASe, A.1/4283, KL549, Dl7/7. F.68-3. 
ı ıo BA YUR, "Milli Mıiçadeleye El I{oyınay.a Çalışan Başı Dıp:r-da Akımlarn, :s.642. 
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ve diğer üç refikleri elyevm Kars'ıa bulunmakıa ve bu hey'eıe ait ikinci kafilede 
B2k0.'dan gelmektedir. Tuap.se'den de sahillerimize onüç kişinin gelmek üzere 

bulunduğu haber alındı. Mustafa Suphi ve rüfekasının Anlıııra'ya gönderilmemesi 
arzusu Büyük Millet Meclisi Riyascci'nden ve Hariciye Vek.fileti'nden makamı sane
veriye tebliğ buyunılmuştur. Hükümetimizin arzusu dahilinde ifa-yı icabına teves
sül edileceği Q..bii bulunmakla beraber Mustafa Suphi ve teşk.i].ibnın şu zamanda 
memleket dahilinde gôz alnndaki bir mıntıkada bulundurulması veya büsbütün 
harice gönderilmesi ve bu ik.i hale nazaran mezkur teşkilat hak.kında ne yolda ha
reket oıunması muvafık olacağına dair mütalian luymettarenelerini istifsar etmek 
ve bilvesile Albayrak Gazctesi'nin ve bilhassa son neşriyatı ve halkçıhğa karşı 
Erzurum ahvalindeki cereyanı efkinn derece ve mahiyeti hakkındaki malumit-ı 
alilerini rica eyleıneyi mün.uip gördüm. Liitf-u işan ricasıyla te'yid-i samimiyet eyle-
rim.'' 

Erzurum Valisi Hamit Bey, 3 Ocak 1921 'de Kazım Karabekir Paşa'ya cevap ola
rak töylc yazmışur:nı 

"Malum-u alileri olduğu üzere Ankara Hülcümeti hariçten gelecek cereyanla
rın ç.are-i tahdid ve tak.yidini nezareti alnnda bir hey'etin faaliyetinde bulmuş ve 
merkezde bir fırkanın teşekkülüne müsamaha ve belki de tavassut ederek bu fırka 
haricindeki eşhasın faaliyetleri kabul olunaın.ayacağını beyan ve ilin eyi.emişti. 
Şimdi ıu hale nazaran bu fırka- i malume haricinde eşhas ıarafından vukubulacak 
teıebbüsat ve icraat memlekette makbul ve makul görülen komünistlik şekline 
muhalif görülmekle beraber maksad-ı nifakcııyane ve ihıilaf-ı perveraneye hami 
olunmak zaruri bulunduğundan müteşebbislerin faaliyetine mani olunmak ve 
kendileri takip olunmak umur-u ıabiiye-i hukukiyedendir. Binaenaleyh bendenizce 
memlekette tesanud.ü ve ahengi ihlale ili bulunan bu eş1ıaşm hudut haricine çıkaa 
nlması zaruridir. Çünkü Kars't.a devamı faaliyetleri etrafındaki anasırın bunların 
orada Hülı.ümetin hima-,,:ıi albnda çalışnklanna zahip olımılan ve hami zan eyle
dikleri makaınara karşı tevcih-i husumet eylemelerini badi olur. Mamafih bu ihraç. 
keyfiyetinin Kars'ta Ruslar'ın gözlerinin önünde vakı olması mahzurdan gayr-ı sa
lim bulunmadığından keyfi-,,:ıin bizlere havale buyurulması eslem ıaıilı.tir. Bu,ada 
halk umum.iyede komünizme şiddetle aleyhtardır. Halkçılık ceryanı hükümetin ıs
lahat ve idare hakkında Medis'e arz ettiği proğramla tekayyüd etmiş ve efkar da 
onunla mahdut bulundurulmuş olduğundan bundan bir mahzur tevellüdü gayr-ı 
melhuz bulunduğwıu arz ve bu vesile ile tak.dim-i ihtiramat eylerim." 

Görüldüğü gibi Vııli Hamit Bey. Mustafa Suphi ve arkadaş.lannm sınırdışına 
çıkarılmasının daha uygun olacağını bildirmekte, bu durumun, Rwlann gözü 
öniinde gcrçckleıtirilmesinin mahzurlu olacağından dolayı, kendilerine havale 

111 Bı\YUR, "Milli Mıkıdele'ye El Koymayı Çahşan Başı Dışarda Akımlar", ıı.642-643; AYBARS. 
"MU&tafa Supbi'nin Anadolu'ya Gelişi Ôldüni.l~üyk İlgili Görli.._ıer ... ", ıı..93; ÇORUHt.U, "İstiklal 
Sı:vaşında Komünizm Faaliyeti", Yrni kwı:bul, 15 Temmuz 1966, Tcfrika:15. 
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edilnıesiııi iscemeku::dir. Vali Hamit Bey'in bu yazısına Kilzım Karabekir Paşa 3/4 
Ocak 1921 'de cevap vererek, ne yolda hareket edilmesi gerektiğini şu şekilde bil
dirmiştir: 112 

"Mustafa Suphi ve teşkiliu hakkında kanaatime mutabık olan mütalaat-1 ili-
lerl ........................ bu suretle mumaileyhin memlekette hiçbir hyıııet ve nüfuza ma-
lik. olmadığı kanaatini Ruslar'a vermek fırsatı da elde edilmiş ve hariçte devam-ı 
mesaisi hakkında dahi karar ve kıymeti büsbütün tenzil ve isk.at edilmiş olacaktır. 

Ancak yapılacak teı;cbbüsat ve icraann komünist alemi ile bir temas ve münasebel 
tesis etmiş olan Mustafa Suphi ve rüfekasının hudut haricine çıkarılmasında bil
hassa Ruslar nezdinde bir su-i tesir ve ıe'vilc imk3.n hasıl etmemesi için memleket
teki halk cereyan ve efk3.rınm doğrudan doğmya memleket inkılibına muzırr ıe
lakki edilen Mustafa Suphi ve refaltatindekilerin şahsiyetleri üzerinde gösteıilme
sini ve bu husustaki tezahürat ve teş.ebbüsatm komünizm inkıliip alemini okşayacak 
bir tarzda idaresine itina olunmasını hah-i ehemuıiyet görüyonım. Buna nazaran 
MU5tafa Suphi ve rüfekasımn hudut haricine çıkarılmasında bervechi ati tenibin 
icrası münasip görülmektedir. 

"Mumaileyh ve rüfekasının Erzurum'a muvasalatları gününden itibaren gerek 
gazete neşriyatı ve gerekse halkın miinasip tezahürat ve t.azyikatı ile daha içerilere 
.seyahatin ve memlekette kalmak ve çalışmak.lığın kabil olmayacağı hakkında kendi
lerine lazım gelen tesirat hasıl edilir. Bu vaziyette halkı catmin ve memleketteki 
vahdet ve sükuneti. muhafaza ic;in hudut haricine çıkması lüzumuna dair münasip 
tebligat, icap ederse resmi takibat ifa olunur. Hudut haricine çıkarılmaları için 
ar:ı:u ederler5e Trabı;on'dan dahi gidebilirler. Şu halde yoldaki, mevakide ve 
Trabzon'da da aynı tezahüraun yapılması Erzurum'un hareketini takviye ve teVhid 
edilmesi muvafıknr. Bilhassa Trabzon'da Bol§eviklerin gözü önünde tezahürat-ı 
mez.kurenin matlubu veı;hi1e idare edilmesi ve Bolşeviklik aleyhinden ziyade iş.bu 
şahsiyetleri hakkında olduğunun izharını münasip buluyorum. Üçüncü 
Enternasyonal'a tabi bll' komüni,-t olan Mustafa Suphi ve rufekasının memleketten 
ihracı vesilesinin hariç komünist aleminde mucib-i inkisar ve tenkit olmam.ası için 
ihr:;ıı; teşebbüsaunı :müteakip Mustafa Suphi ve rüfeka.sının halk nazarında şahsen 
meznuniyetlerine ve memlekette sUkün 11e vahdetin hizum-u muhafazasına mebni 
halkın metalibatını ifa hususundaki mecburiyeuen b.ahs resmi bir beyann:ime
ninde neşrve il:im musib bir tedbir olacağım arz ederim." 

Anlaşılacağı üzere Mustafa Suphi vı: ark:adaşlannın Kars'a geldikleri ilk gün
lerde, Türkiye'den sımrdışı edilmeleri kararlaşunlmış. ve bunun nasıl gerçekleş tiri~ 
leceği hakkmda bir plan. Kazım Kar-abt:kir Paşa. tarafından yapılarak Erzurum'a 
bildirilmişti. Buna göre, TKF Heyeti Erzuruuı.'a geldiğinde halle tarafından aleyh-

mı AYSARS. "Mustafa Suphi;'nİ;n A.nadolu'ya Gdişi Ôldürii:lüşiiylc: İlgili Görtiıler ... " s.94-95: 
BAYUR. "Milli Mücadele'yc El Koymaya Ç.ı.lıpn Başı Dışard:a Abnılıır'', s.643-644. 
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lcrinde tezahürat yapılacak ve onlarda. memlekette kalmak imkim olmadığı hissi 
uyandın~acaku. Halkın taunin edilmesi ve şükunetin sağlanın.ası için Trabzon'dan 
sınır dışına çık.malan, münasip bir şekilde kendilerine söylenecek ve Trabzon'a ka
dar yollarda ve Trabzon'da halkın bunlara karşı aleyhte tezahüratları devam eıtiTi
lecekti. Böylece Ruslara da Mustafa Suphi ve arkadaşlarının Türkiye'de hiçbir 
önemleri olmadığı ve iş görebilecek durumda bulunmadıkları gösterilecekti. 
Ancak halkın Mustafa Suphi ve arkadaşlarına göstereceği galeyan ve aleyhte teza
hüratlarmın komünist oldukları için değilde. şahsi bir sebebe dayandınlması ge
rekmekte idi. Daha sonra üzerinde durulacağı gibi, bu şahsi sebep de bulunacakur. 
O da Mustafa Suphi ve -arkadaşlarının R\.16}'2.' da iken Türk harp esirlerine kötü dav
randığı ve onların birçoğunwı idamına sebep olduğudur. Bu durum gazete neşri~ 
yatı ve diğer vasıtalarla halka duyurulacak ve böylece halkta bunlara karşı nefret 
hissi uyandınlacako. Musr.afa Suphi Heyeti bütün bu yazışma ve kendi haklannda 
yapılan planlardan habersizdi. Fakat bir müddet sonra Erzurum'dan bazı duyumlaı· 
almış olmalılar ki. Kazım Karabekir Paş.a'yı_ ziyarete gitmişlerdir. Bu ziyaret esna
smda Mustafa Suphi, Erz.urum'da hakaret ve suikaste uğrayacaklarına dair haberler 
aldıklarını belirterek, Tiflis tarikiyle gitmek arzularını dile getirmiştir. Kazım 
Karabeldr Paşa. Mustafa Suphi ve arkadaşlarının Kars'can geri dönerek, başka yol
lardan ülkeye girmeye çalışmalarını uygun görmüyordu. Erzurum'dan giderek, 
halkın kendileri hakkındaki hissiyatım görmelerini ve böylece Türkiye'de iş gör~ 
meyeceklerini anlamalarını istiyordu. Bunun için 1 l Ocak.'ta yapılan bu görüşme
lerden hemen sonra, Kazım Karabekir Paşa Hamit Bey'e aşağıdaki telgrafı ı;ekti: 113 

"Kars'tan Erzurum'a gelecek olan Türk Komünist Fırkası Hey'eti.'nin oraya 
muvasalatında halk bir taraftan merkebe ters bindirilmek suretiyle düçaM mu
amele oJacaklan hakkında burada şayia deveran ermektedir. Bugün Mustafa 
Suphi'de müracaatla Tiflis tarikiyle gitmek arzusunu gösterdi. MuvafLk olmadığını 
ve Erzurum tarikiyle giderek ahalinin hissi.yarım gözüyle görmesi veyahut büsbütün 
avdet etme.si caiz olduğunu söyledim. Halk doğrudan doğruya pek ziyade alakadar 
olduğu böyle bir heyete karşı iı.har ve ibraz edeceği hissiyat ve wz-1 kabulde bittabi 
serbest olmakla beraber beynelmilel bir sıfatı haiz olan mezkU.r heyetin merkebe 
bindirilmesi suretiyle bir hakarete maruz kalmrun menafi-i milliyemi:ze muvafık ol
mayacağından efkar ve hissiyau memleketin mülayimane ve nazikane bir tarzda 
kendilerine iblağını münasip görmekteyiın. Mustafa Suphi bazı arkadaşlarını yola 
çıkarıyor. Suik.aste maruz ve hakarete uğramayacağı hakkında zat-i alileıinden te· 
minat gelmezse avdete karar veriyor." 

Bu telgrafa Hamit Bey'in yazdığı cevapta, Mustafa Suphi ve arkadaşlarına 
Erzurum'd.a fiili bir tecavüze mahal veTilmeyeceğine dair teminat verildiği ve bu· 
nun da Kazım Karabekir Paşa tarafından, Mustafa Suphi'ye bildirildiği anlaşılmak-

113 BAYUR, ~Milli Mücadele'ye El Koymaya Çahşan Ba:$1 Dıprda Akımlar", s.645; AYBARS, 
"Mtıııtafa Suphi'nin Anadolu'ya Gelip Ôldılıülfı~üyle İlgili Görüşle-r", s.96. 
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tadır. Zira bu teminattan sonra, Kazım K.arabekir Paşa 14 Ocak'ta Hamil Bey'e 
şöyle yaı:mak.tachr: 114 "Mustafa Suphi ve rüfekasına fiili bir tecavüze mahal verilme
yeceği hakkındaki işar-ı alilerinin tebliği üzerine mumaileyh tertip ettiği yoldaşl;ır
dan sekiz kişilik bir kafileyi 14 Kanôn-ı Sani sabahı Kars'tan Erzurum'a mütevecci
hen tahrik ediyor. Bu kafilenin Erzunım'a muvasalaa haberinin alındığını müte
akip kendisi de mütebaki arkadaşlarıyla Kars'tan Erzurum'a hareket ede<:ekcir. 
Mustafa Suphi birinci kademe ile Erzurum'da haklarındaki cereyan ve tezahüran 
yoklamak istediğinden ikinci kademenin hareketine mani esbabın tahaddüsüne 
meydan verilmemesi hususunu berayı haura arz ve muvasalatlannm işa11nı rica 
ederim ... 

\\,kandaki belgede açıkça gôrüldüğü gibi, eğer Mustafa Suphi ve arkadaşları 
Erzurum'a iki kafile halinde gitmiş olsalardı, birinci kafile Erzurum'da iyi karşıla~ 
nacak ve böylece ikinci kafilenin de Erzurum'a gelmesi sağlanacaku. Ancak heı
neden.se Mustafa Suphi ve ark.adaşları sonradan iki kafile halinde gitmekten vaz
geçmqler ve bir heyet halinde topluca yola çıkmaya karar ~!erdir. Bu kararda, 
Kazım Karabel<.ir Paşa ve Erzurum Valisi Hamit Bey'in Erzurum'da kendilerine fiili 
bir tecavüze izin verilıncyeceği hakkındaki teıninatlannın etkili olduğu büyük ih
timaldir. Mustafa Suphi ve onyedi arkadaşı 18 Ocak 192l'de Kars'ıan trenle 
Erzurum'a gitmek üzere hareket etmiı;lerdir.11s 

Böylece Kazım Karabekir P"i"'nın isteği ohnuş ve yapuğı pi.an işlemeye başla
mışa. Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Suphi Heyeti'nin Kars'tan Erzurum'a hareket 
ettiklerini Erluin-ı Harbiye,i. Umumiye Riyıiseti'ne aşağıdaki telgrafla bildirdi:ııı; 

20/22.1.37 (1921) 

"Erl<in-ı Harbiyc-i Umumiye Riyi,eıi'ne 

''Bak.fi Türk Komünist Fırkası Hey'et-i Merkeziye Reisi Must.afa Suphi Yoldaşla 
diğer onyıedi refiki 18.l.37'de Kars'tan trenle Erzurum'a hareket etmişlerdir. 
Bunlardan İsmail Hakkı, Süleyman Tevfik, Mehmet Emin, Süleyman Sami esasen 
nizamiye zabiti iken siyasetle işdgaJlerinden dolayı burac.a icra kılınan mahkeme
leri neticesinde silk-j askeriyeden tard olundular. 

"Siyasetle iş.tigallerinden dolayı tacd olunan mensubin-i askeriyenin memleket 
dahilinde ifsadatma meydan kalmamak için sulh-ı umumi: tesis edilinceye kadar 
hudut hari-cine ç1karıhnalan hakkında bir madde-i kanuniye lüzum olduğu kana
atinde bulunduğum maruz.dur. 

Şark Cephesi Kumandanı 
Kazım Karabekir" 

ı ı,ı. RAYU1l, "Milli Miıcadele!'ye E.11'.oymaya Çalı.şau Başı Dışarda Akımlar", $,S4b, 
ııs ATAS.E; A.1/4282, KJ.590, D.123/.37, F.41-1. 
116 ATASE, A.1/4:282, Kl.590, D.123/37, F.41-1. 
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T.KF Heyeti'nin Erıurum'a gelişi konusuna geçmeden önce şunu da belirtmek 
gerekir ki, Kazım Karabekir Paşa'nın bu heye, hakkında yaptığı planın amacı, ke
sinJikle bwılan -ortadan kaldınnak değil, bunları Türk.iye'de iş göremcyece.klerine 
inandırarak, sınır dışına çıkarmaktı. Nitekim yukarı.da vcriJen belgede de bunun 
delillerini görmek ınümkündür. Şöyleki TKF Heyeti içerisinde bulunan İsmail 
Hakkı. Süleyman Tevfik, Mehmet Emin ve Süleyman Sami'nin Osmanlı 
Ordu:ru'iıda nizamiye zabiti olduktan, siyasetle- uğraşnklan için Kars'ta mahkeme 
edilerek askerlik mesleğinden çıkarıldıkları belirtilerek; siyasetle uğraşan asker 
mensuplannın memlekette fitne ve fesata sebep olabileceğinden, genel barış ya.pı
lıncay.ı. kadar sınır dışına çıkanlmalan hakkında bir kanun maddesine ihtiyaç ol
duğu bildirilmektedir. Yani kolayca anlaşılacağı gibi, Kazım Karabekir P:qa y,.pa· 
cağı sınır dışı işlemine hukuki bir dayanak aramaktadır. 

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti konuyla hemen ilgilenmiş, bir taraftan 
Şark Cephesi Kumandanlığı tarafından yapılan, siyasetle uğraşan asker mensupla
rının askerlik mesleğinden çıkanlmaları muamelesinin, ibTet almak üzere bütün 
ordu mc::nsubuna tamim edilmesini Müdafaa-i Milliye Vekj]_eti'nden isterken, 117 di
ğer taraftan da yine Müdafaa-i Milliye Vekfileıi'ne 30 Oeak 192l'de aşağıdaki yazıyı 
göndenniştir:1uı 

"Müdafaa.i Milliye Vekaleti'ne 30/1/37 

"Bakll Türk Komünist Fırkası Hey'et·İ Merkezjye Reisi Mustafa Suphi Efendiyle 
Kars'a gelen İsmail Hakkı, Süleyman Tevfik, Mehmet Emin ve Süleyman Sami 
Efc::ndiler nizami)'(! zabiti ikc::n siy.ış,etle iştigallerinden dolayı icra kılınan muhake
meleri neticesinde silk-i askeriyeden tardolunduklan Şark Cephesi Kumandanlığı 
W"afından bildirilmiş ve siyasetle iştigal eden mcnsubin-i askeriyenin memleket 
dahilinde ifsadatlanna meydan kalmamak için sulh-i umuıni tesis edinceye kadar 
hudut haricine çıkanlmalan lüzumu deımiyan edilmiştir. 

"Filhakika Ordu mensubunun her türlü siyasi ce:ryanlardan azade kalarak yaJ
mz vazifc-i askcriyeleriyte meşgul olması selamet-i memleket namına katiycn elzem 
olduğundan bu tarzda bir madde-i kanuniye mcvçut değilse, şüratle izhanyla 
Mcclis.'e teklif edilmesini arz ederim. 

ErkiıH Harbiyc-i Umumiye Reis Vekili 

Fevzi" 

Bu belgeden anlaşılacağı üzere TKF Heyeti'ndd:.i subayl;ırın sınır dışına çıka
rılmaları işlemi hukuki bir esasa dayandınlmak istenmiş ve eğer kanunlarda böyle 

117 ATASE;. A.1/4282, KJ.500, D.123/87, F.41-2. 
ns AT~ A.1/4282, Kl..590, D.123/37, F.41. 
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bir esas yoksa. süratle bir kamın maddesi hazırlanarak Meclis'e tek.lif edilmesi dahi 
düşünülmüştür. 

7. TKF Heyeıi'nin Erzurum'a Gelifi ve Karşılanış, 

Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının Erzurum'a hareket 
edeceklerini 14 Ocak.1g.21°de bildirmişti. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi. buse
yahat ancak dört gün sonra, yani 18 Ocak'ta başlayacakur.119 Mustafa Suphi 
Heyeti'nin Erzurum'a doğru gelmekte oldukları haberi, Erzwum'da durumun ka
rışmasına sebep olmuştur. Erıuruın Müdafaa-i Hukuk Heyeti 15 Ocak'ta işten el 
çektiklerini Erzurwn Valisi'ne bildirdiler. 120 Bunun sebebi de komünizm ceıyanla
nnın hükümetçe tasvip edildiği varı.ayımıdır-.U:t Mustafa Suphi'nin Erzurum'a gel
mek üzere olduğu haberinden sonra, Erzurum'da meydana gelen durumu, Hamit 
Bey, 16 Ocak'ıa Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği şu telgrafla bildirdi:'" 

"Mustafa Suphi'nin takarrübü ve Aokara'dan Cafer'in1~ hemşehrilerine serian 
Bolşevik olun, kesiniz, kırınız. herkesi seviyenize indiriniz gibi hezeyanları muhtevi 

U9 ATASE. A.l/4282, Kl.590, D.123/37. F.41-1. 
120 Müdafaa,;j Hulul:. Heyeti iş.ten el ç,ektiklerini ş.u yazı ile Erzurum V:ailli.ği'ne bildinnişıir: 
"Erzurum Müdafaa-i Hukuk Heyeti, Vıli.y.::t-i Şarltiye ve Enneni Meselesin,: matuf bulunan mak

$.lldı te~ll(i.lü husul bulmuş ve bu ~lilde devam-ı hizmetin .ıtisi için hayırlı olmaya.c.ığı .kan.ıatini ikti• 
sap ,eylc.lllLl bulunduğundaıı bilittifak iiitifaya k:ırar verdiğini m«bııriyt"ti .kanı.ıniytye bi.n.\en ınaka:ın-ı 
devletlerine uz ve teyid-i samimiyet -eyk:riı.." (BAillR, "Milli Mücade-1-ey,e El Koymaya Çalışan Başı 
Dı~rda Akunları, i,646.) Albayrak Qı.zeıeM'n.e gört::, Müdafaa-i Hukuk Gemiyeıi 28 Eylül 1920 tarihli 
Mw.t:ıfa KellW Paşa'y:ı çekilen. ıı.o:lgraltan sonra roplııca istlfa ı.o:nn4lerdi. Gautenin 20 Ar.alık. 1920 wihli 
nftshasmda "ŞekJ-i haıınyla d-evam-ı mwıi, meııı.Jeket için fiı.ideli olamayacağı.na J:.ani olduk.lanndan ba
hisle, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Hey'et-i Merk.eziycsi i~tifa tylemişlcrdirn deniliyordu. Bunların Mustafa 
Suphi ile alakası yoktur. Erzuruın'dalti lkılşe\'ik cercyaıuna ve hükıimetin ba:lkçılık proğramı.na biI rcpt.i 
olduğu unılıyor. Hcrhıııldc ]!ı, Ocak ıarihli lıtifa .• llinci toplu isti& olmalıdır. (AKBULUT, Albayrıd: 
OlaJ2,s..74.) 

121 AKBULUT • .AJba:ynd: Olayı, s.74.. Ernırum Mebusu Dural Bey, 11 Nisan l92l'd.e Mcctis'in gizli 
oturumuııda Miıdafua-i Hukul; Cemiyeti'niu islifası B.oişevi.klcrle temas ı:dilmesi.nden hasıl olan infial 
üz-erine idi" demektedir. (TBMM Gizli Ct:lx Zalınbırı, 2.Baskı, CJI, Ankara, 1985, s.32.) 

l'..!2 BAYUR. "Milli Müc~d,eley,e El Koyınya Çalışan &ş.ı Dı~rda AIY:ınlıu", s.646-647; AYB-ARS, 
"Mustafa Suphi'nin .An:adolu'y.ı Gehı;i Ôldiırü.l[ışıiyk lıgili Göriişlcrn. s.97,98; ÇORUHLU. "İstiklal 
SaY:lŞlnd:ı Komünizm Faaliyeti", Yeni lımmbn1, 26 Temmuz 1006, Tefrika: 16. 

12:'3 :E.5k.i İttihatçılardan olan Cafer Bey. Erzıınıın'un Ebu Hindi Köyü'ndcndir. 1919 yazında 
Mustafa K,e,m:al P:ap Erznnım'da bulunduğu sıralarda onunla göııişıir. lsı.ı.nbul Hıikümeci'ncc arandığı 
iı;iın Osmanh .s.ımrlan dışına çıkar ve Oltu'ya gider, Oltu Milli Sura Hülınm-eti ile Ermenilere ~ mıi
cadde ed,eccğini bildirir. Fakat daha sonnı bu hüküm.ede .a.raSJ .açıldığından adamlarıyla birlikte 
Oltu'fflm uzaklattırılır. (AKBULUT, Aiba)Tal: Ola,ı, s.74; Yasin HAŞİMOGLU, Hatıralar, Hazırlayan. 
S.Sehidoğlu, Ankara. s.21-24.) Bilahare Erı:urum'a gelen Cafer Bey. l:ıtırada Müdafaa-i Hukuk Ccmiy,eti 
me0$uplan)'b anla;awaz, Mücbfaa-i Hukuk Cemiy,eti 26 Aralık l919'da Mustafa Kemal Paşa.'ya ~ktik.
leri telgrafta. ondan şikaycderi dile getirirler. Mu.nala Kemal Paşa, Cafer Bey ve adamlıınnın mqru bir 
tar2da l:.ullanılabilmesi için talimat v-erir, {.AKl:JULUT, AlbaJTII.!:: Olayı, s.74; KARA.BEKİR. İstiklal 
HMbiDm, s.401-402} Kovayı Milliyc'ye karşı ilk i5yanhıınn ~ladığı Nisan l920'de, Mustafa Kemal Pa~. 
1Uz1m Karabckir Pap'd:an "&eÇlin" bir .kuanın Ankanı'ya gönderilmesini ister. Kazım Karabeltir Paşa, 
Onbe$inci Kolordu'dan bir miktar asker ayırıp gôndt:rmck dıişüocesi.nde olmadığı için, Yeşil Ordu 
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gönderdiği mektup, Erzurum halkını fevk.filede galeyan ve harekete getirmiştir. 
Dün mebus Durak Beyin dahi dahil olduğu eşrafı ulema ve eırafıan mürekkep bir 
hey'et makama gelerek Hükümetin Komünizme karşı tarN siyasetini istizah eyle
miş ve ahaliye bunun önüne geçmek için her türlü tedabir-i şedideye müracaat 
olunacağını indel icap silahla müdafaa edileceği iblağ ve yirmidört saat sonra bu 
meselenin mi.izakeresi için büyük bir içtima akt olunacağı ilave edilmiştir. 

nEvveke tebellüğ ettiğim telgrafname-i alilerindeki noktai nazar dairesinde 
Hükümetin bu babdaki siyasetini ve Ankara'daki fırkanın maksat ve sebebi teşekkü
lünü ilah ve kendilerini tatmin eyledim. Mustafa Suphi Meselesi'ne gelince muma
ileyhin efal ve harekiunın şahsi ve hususi: olduğunu ve hem bir tarafın mazhar-ı 
himaye olrnadtğını kendisine buraya geldiği tak.tirde defi mazarratı için 
Hükümetçe her türlü ıedabirin iuihaz edildiğini beyan eyledim. 

"2. Mustafa Suphi'nin etbaından onattı kişi Kars'tan hareket etmiştir. Bir iki 
güne kadar buraya geleceklerdir. Bunlara ilişilmediğini haber aldıktan sonra ken
disi hareket edecektir. Kaı.ım Karabekir Paşa ile bu bapta cereyan eden muhaberat 
neticesinde takarrür ettiği üzere galeyanda bulunan halkın taarruzuna ınahal ver
meyerek muınaileyhle maiyetini mahfuzen hudut haricine sevk. olunmak üzere 
Trabzon'a göndereceğim. Bu babta başka bir emir ve mütalaa varsa tebliğ buyu
rulmastnı istirham eylerim." 

Vali'nin bu telgrafının bir de şu eki vardır: 1?4 

"Maruz içtima her sınıf halkın vekillerinden ibaret olmak üzere belediye daire~ 
since Vllkua gelmiş. Bura.da köınüni:r.m hakkında durudıraz tafailat verildikten 
sonra, buna karşı ittihaz tedabir edilmek üzere. "Muhafaza-i Mukaddesat ve 
Müdafaa-i Huk.uk" ünvanıyla bir cemiyet teşkili takarrür etmiş ve Raif Efendi'nin ri
yasetinde yirmi kişiden ibaret bu hey'et-i idare intihap ve hükümete resmen müra
caat ve ihbar olunduğu maruzdur." 

Bir süredir Enurum'da halkçılık ve komünizm ceryanlan hakkında bir rahat
!l,ızlık oluşmuşm.12!1 Buna Mustafa Suphi'nin Enurum'a geleceği haberi ve 

adında :küçuk bir ıııilfrezc oluştlU"Ut'. Cafer bey'i ı;ağmr. Otuz kişilik bu birlil Cafer Bey'iıı öncülüğünde 
H Mayı.s l920'de Enurum'dan hareket eder. (KAR.ABEKİR. İııdlW Harhlmiz, s.6]5-6]7.) 

Cafer Bey Müfrezı::si Yenibau ve :SOiu isyıwla:rıwn basurı.lınasın-da büyül:. hizmetler görmüştür. l 9 
Ocal 1921 tarihli Yenigiin gazetesinde, İnönü Muharebcs.i'nde Yeşil Ordu Mufrezesi'nden şehit düşen
ler .uatwrıa meııliıt hnaat olunacağı" ilam ~danış., (Ye.aigün. 19 Kanıln-ı sini 337 /0cak 1921), bu i1.inın 
Erzurumlu Cafer Bey tarafından ,'et"ildiği gazeteden bildirilince, halkında Ankara'dıı. soruşturma açıl
mış. (ATASE, A.1/4283, Rl.641, D.903/44-A, F.10.), ancak Cafer Bey bu ilam Undislııden habersiz ola
rak. .mfr&ete:ı.inden Cemal adında birisinin verdiğini belirterek mevlüt ol:.wımasından ,eazgc:çmiş.tir. 
(ATASE, A.1/4283, Kl.618, D.217~N.515, F.49.) Cafer Bey Jl.f(ıfrezesi 13.4.1921 tarihinde Emırum';ı geri 
gönderilmiştir. (ATASE,A.l/428.3, KL1039, D.121/'25. F.H.) 

12~ BAYUR. "Milli Mücadeleye El K.oyma}'ll Çalışan ~ı Dışard.ı Akımlar'', s.647. 
12~ Bu kônuiarda O.Ali Akbulut'un "".Albayra.l:. Olayı" adlı c:Sl!rinde geniş malumatlar ,·,ırL•r. 

(&kınu. AR.BULUT. Alb:ı.yrak Ob.yı, s.32.SS.~ 
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Ank.ara'dan Cafer Bey'in mekruhu da121i eklenince. Erzurum halkının heyecanı 
arunış ve galeyan seviyesine yiıkselmiştir. \\ıkandaki H;unit Bey'in Mustafa Kemal 
P~a'yıı. çektiği telgrafta da görüleceği üzere, Vali Hamit Bey, F.rzurum'un önde: ge
len simalarını toplayarak, TBMM Hilkümeti'nin komünimı hallındald fikirlerini 
anlatmak, Ankara'da Resmi TKF'nın niçin kurulduğunu açıklamak zonınluluğunu 
hisseuniı ve anlatnklaıı ite Erzurumlulan tatmin cuniştir. Bu toplann da komü
niznı ccryaıılarına karşı bir tedbir olarak "Muhafaza-i Mukaddesat ve Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti" adıyla l>ir cemiyet kurulması kararlaşnnlmış ve Raif Hoca başkan
lığında yirmi kiti}ik bir idare heyeti .seçilerek, hükiırnctc n:smen müracaat ıedilmit
ıir. 

Görüldüğü gibi Muhafa .. -i Mukaddesat Cemiyeti dini bir amaçla değil, ko
münizme karşı olarak Mustafa Suphi'ııin Erzurum'a geleceği haberi alınınca ku
rulmuşru.127 

Aslında Erıurum'da. Muhafa:za-i Mukaddesat Cemiyeti kurulmadan ve 
Müdafaa-j Hukuk Cemiyeti istifa cuneden önce Müdaf.ıa-i Hukukçular arasında 
bölünme bqlaınış;tı. Bir tarafta komünizme şiddetle kaq;ı olan muhafazakarlar 
vardı ki, bu grubun başı Hoca Raif Efendi idi. Diğer tarafta ise kısmen Bolşevik il
kelerini savunan Albayrak. Heyeti bulunuyordu. Erzurum halkı Hoca Raif Efendi'yi 
destekliyordu. Erzurum'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri arasındaki gOrüş ay
nlıkları bölünmeyi getirmiş, hfıkümetin ve halkın desteklemiş olduğu komünizm 
aleyhtarı gö~ü savunanlar Mubafaza-i Mukaddesat ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
adıyla teş.kil:5.tlandınlmıştı. Vali Hamit Bey'in 16 Ocak.'ca Muscm Kemal Paşa'ya 
yazdığı ıifreden de anl~ılacağı üzere, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının Erzurum'a 
gelişinin ôncea, Erzurum'da komünizm aleyhtarlığının Muhalaza-i Mukaddesat ve 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla örgütlenmesinde, Hamit Bey'in rolü büyük ol
muıtur. Mustafa Kemal Paşa'nın da Muscafa Suphi Heyed'nin Erzurum'a geleceği
nin beklendiği bu günlerde, Vali Hamit Bey'in aldığı bütün tedbirleri uygun bul-

126 Hilmet Bayur'a göre, C:ııfer Beyin mektubu, uydurulmuş blr kışkırtma moektubu olabileceği 
gibi, o :sıralarda komünisti.erin ~n şımankWdan dolayısıyla. gerçek.ten Erzun.ım'daki yoldıışlan Mustafa 
Suphi gelince, bir ayaklanma denemesi yapmaya çağıran bir belge de ob,bilirdi. (BAYUR, ·Milli 
Mücadeleye El Koymaya Çalışan Başı Dışarda Akımlar", s.646, Dipnot 183.} Hasan İzzettin Dinamo, bu 
birinci )'OD üzerinde dunmk.t.ı ve Mustaf..ı. Kemal Pap'nın C:ı:rer Bey'i ~atarak, Mustafa Supbi \le ar
kadaılmnı Zigana DagJannda Oldürmelerini cmrctı:iğini, Kazım Karabekir Paşa'nın. bö)tt bir harekete 
izin verıııqcceğini bildinııcsi üzerine, bu tclgr.ıf ya da melhıp O}'UllUDa bıqvuruld.uğunu y.umak.tadır. 

Dinamo'ya göre bu rnekıupıım nuııbat. Musıafa Suphi'nin durumunu zora sokmaltır. (H.İ.DİNAMO, 
Kutsal lsyım. fi..att, İstanbul, 1986, s.399,400,l D.Ali Akbulut ise Hikmet Bayur'un belirttiği ikinci yönün 
<b~ :ı.iır basbğım, bu i•tr Albaynıkçılmn roliiaün hafife abnmaması ıerekıitini yazmaktadır, 
(AKBULUT, Albapak Olayı. ıı.7!i) 

127 D.Ali Albulut, "Albayrak Olayın adlı eser.inde Muhafaz:a-i Mukaddesat ve Müda&a-i Hıtkuk 
Cemiyeıi haklında şu ~piti )'apmak.tadır: "Muhafaz.a-i Mubclde3aı ve Miıdafaa-i. Hukuk Cemiyeti, aoti
komı'.iııis.t bir hueket obr.ı.k doğm~. k.t-er içeride, ister dış:ında olsun, bıltilın Solşem. cercyanbra 
bqıdır. Bol.JeYil:. eğilimli harelet, 1921 Mut'ında Erzurum'd:a. susturulunca, Muhafaz:ı-i Mukaddesat 
padişah "ft: saltanatı.o hukuku meselesiyle u~ya baş.layacalr.ıır". (AKBULUT, AlbaynıJ: Olayı, a.87 .) 
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duğu anlaşılmaktadır. Nitekim yukarıda metni verilen 16 Ocak 1921 tarihli şifreye, 
Mustafa Kemal Paşa, 18 Ocak'ıa ıu cevabı vermiştir.'" 

"Erzunım Valisi Hamit Beycfendi'ye 

C.16 Kanun-u Sani 337 şifreye 

18 Kiııünüini 337 (1921) 

"Tedabir-i iliyeleri musiptir. Cafer Bey hakkında buraca muamele-i 1izıme ifi 
olunacakbr. Efendim. 

Büyiik Millet Meclisi Reisi 

Mustafa Kemal"" 

Mustafa Suphi ve arka.daşl;u-ı, daha önce de belinildiği üzere kendileri aley
hinde Erzunım"da meydana getirilmiş olan dunım hakkında bazı duyumlar almış 
olmalanna rağmen, Ki:ıım. Karabekir Paşa ve Hamit Bey'in verdikleri teminat ve 
herhalde Emırum"da bazı çevrelere duydukları güven yôzünden Kars'ıan ayrılarak, 
22 Ocak'ta Emuuın'a gelınişlerdir.129 Erzurum'da önceden hazırlanan plan gereği 
halkın aleyhte tezahüran ile karşılanmıılardır. Bu günlerde Enurum'da bulunan 
Erzurum Mebusu Durak Bey,"" 11 Nisan 192l'de, TBMM'nin gizli otunımunda 
Mustafa Suphi ve arkadaşlanrun Erzurum'da karşılanışuu ıöyle anlatmaktadır:"' 

"Efendiler Erzurum ahalisi lazım gelen redabiri ittihaz etti ve Mustafa Suphi ve 
ava.nesi Erzunım'a geleceği zaman, halk dükkinlannı kapadı. Yedi yaşından yetmiş, 
yaşına kadar .•.••• Bunlar ewc:lce Erzurum ahalisi bizi uıtikbale r·.kmıı diye bıyık bu
ruyorlardı. Fakat istasyona yaklaşınca mıiteessir oldular, biraz istirahatten sonra 
bunlar trenden indirildi ve bendenize söz verildi. Sordum: Zaten Mustafa 
Suphi'nin masa.bakını, Erzurum i}'i tanır. Son zamanlarda Kastamonu Valiliği'ndc 
bulunan Ali Rıza Bcy'in oğludur. Babası da kendisinden memnun değildir ve 
Kan,'ta da orduca nezaret altında bulunduruluyotdu. Bwıbnn Rusya'ya gitmeleri 

128 AlTa lV.ı.385, Bdgc-No.3'71. 
t29 BAYUR. "Milli Miicadcleye El Koymaya Çalışan Bap Dışarda Akımlar°, s.ô4ô-647; A\IBARS, 

"Mustafa Sıı.pJıi'nin Aoadolu',a Gcliıi, Ôldı.irfilüıii.yie İlgili Görii;ler", s.97. Bazı yaı:arlar Mustafa Supbi 
Hc:ycıi'niıı 18 Ocak 192l'dc Erzurum'a ~ldiğini bclimnek.ı.edir. (GOLOGLU, Cwnburiyece Doğru, 
s.4t; ~k.i SARIHAN, Kurwl"f $am.p Günlıip, 111,.Anlı:.u'a, 1986, s.361.) 

,3o Birinci Donem TBMM'de Erzurum Mcbu:ıu ola.ra.t., bulurum Mwıuı&. Durak (Sabrya) Bey, 
1876 yılında Enunım'da. doğmuştur. TBMM'nin :repkli sirnalanııdan birisi olan Dunk Bey özellik.le 
Sair.arya Savaş.ı önc-csi Meclis'in Kar,ıeri~ nakli halkındaki görüşmelerde yaptığı heyecanlı konuşma ile 
Milli Mıicadek Tarihi iç.erlsi.nde şerefti bir yer alnıışur. Kar$ V~ ve Emırum &led.iye Başbnhğl da 
yapan Durak Bey, 1942'de, 66 yaşında .iken vefat ebniştir. M\15tl\fa Dwak Bey hallı.oda fıu:lıı bilgi için 
hak!mz. (Erol KÜRKÇOOGLU, "Mustafa Durak Birinci Dön~ Tılcliye Bü)'Uk Millet Meclis.i Erzurum 
Milletvclıili.", Alarii.rk 'Ôniv. AltraD, 1/4, (Mart 1'990), s..119-13S.} 

ısı TBMMGCZ.. C.11, s..33. 
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siyaseten muvafık görülmüyordu. Söı.ü bana verdiler. Oğlum nereden gelip nereye 
gidiyorsun diye :söz.e başladım, kimin namı hesabına söz söylüyorsun ve nesin? de~ 
dim. Halk asabileşti, nüınayişler yap ular, bağırdılar. çağırdılar. yirmi kişilik hey'ette 
ber.ı.berdi. Kartopu gibi biışeyler, birşeyler, birşeyler .... Trene bindirip kovdular." 

Musta& Suphi ve arkadaşlarının Erzurum'a geldikleri Vali Hamit Bey tarafınT 

dan 22 Ocak'ıa, Mustafa Kemal Paıa'ya şöyle bildirilmiştir:"' 

"Mustafa Suphi onyedi refikiyle Enurum'a gelmi-ş. ise de: istasyonda toplanan 
binlerce halk tarafından tahkir ve tard olunmuştur. Ev?elce alınınış tedabiri inziba
tiye neticesinde fiili bir lecavüz vuku bulmayarak merkum tevakkuf etmeyerek yo
luna devam etıneğe mecbur olmuşnır. Trabzon r.arikini cakip eunekte olup güzer
gahta ahali konak. rt yiyecek vermemektedir." 

Bura.da şunu da belirtmek gerekir ki, Durak Bey 11 Nisan 1921 tarihli konu~ 
mas.mm bir yerinde, Mustafa Suphilerin Erzurum'a geldikleri ilk anda alkışlandık
lannı belirunek.tedir.1ss D.Ali Akbulut "Albayrak Olayı" adlı eserinde bu durumu 
değerlendirirken şunlan k.ayde:diyor: 1 ',ı NBu ifadelerden Mustafa Suphi ve arkadaş
larını Erıunı.m'da alkıtlarla karşılayan bir gnıbun mevcudiyetini öğrenmekteyiz. 
Bununla birlikte bunlann kimler olduklannı kesin söylemek mO.mkün değildir. 
Ancak Cevat Bey (Dursunoğlu)'in Bakü'daki davranı~lan ile Albayrak He:yeti'nin 
b.u:ı prensiplerinden dolayı Bolşevizme sempati duymıılaıı, bize bir takım ip uçları 
verebilir. Diğer taraftan Mustafa Suphi Ekibi'nin Bak.U'da Enver Paşa'ya karşı 
malum davranııları, Albayrakçılann da E:.nver Paşa'mn arkadaşlarına karşı 
Erzurum'da cakınmış olduklan olumsuz tavırlar hep bu zincirin halkalarım 
oluınırmaktadır," 

Burada D.Ali AkbuJut'un vurgulamak istediği şey, Erzurum'daki Albayrak 
Heyeti ile Must.afa Suphi Tefkili.tı arasında bir ilişlinin olduğudLlr. Gerçekten çok 
ileri seviyede olmasa da Albayr.ıkçılarla Muştafa Suphi Teşkilatı ..ırasında bir yakın· 
!aşma vardır. Bu yakınlaşmanın cemeli büyük ihtimalle TKT Bakıi Komicesi üyesi 
Salih Zeki'nin Enurum'a gelişi ve Albayrak yaıarlanndan Mithat Bey'in evinde mi
safir edilme.si ile başlamışur. Bu füşkinin başlamasına vesile olan ise Kazım 
Karabekir Pa:;a'dır.1" 

Daha sonra Albayrakçılardan Cevat (Dursunoğlu) Bey Bakü'ya gönderildi
ğinde. TKT Birinci Kongreıi'ne de kanlmış ve burada Erzurum delegesi olarak bir 

132 BAYUR, ''Milli Mücadc~ElK.oymaya Çalışıııı ~ Dıwcla.Alımlar"',s.646-647. 
19!1 TBMM GCZ.. c.ıı, s.32. 
IS4 AKBULUT, Albayrak DlMp., s.76. 
t3!ı Eaurum'a gelen Salih Zeki'nin de buhuıduğu TKT Hcy,eti'ni, Kazım Karabclur'in istcği üze

rine Miııhat Bey 1JLİsa6r etm:işı:ir. Kazım Karabelı.i.r Pap, 3 Ağuı;(oı, 1920'de Mustafa Kcmal Pa.şa'ya yazdığı 
şifttde $bnhtn kaydetmektedir. "(Salih Zeki Bey'e) kongre için gidebilecek Al.bayrak Gaı:ctesl Heyeti'yle 
gö~mclcrini YC bunu da hafi olar.ık y:aprruısı lürumunµ izahct.ıim.'' 

(ATASE, A.l/4282, Kl.5&6, D.115/36. F.24-1.} 
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konuşma yapmıştır.mı. İbrahim Tali Bey. 1 Kasım 1920'de, Moskova'dan Kazım 
Karabekir Paşa'ya gönderdiği meknıpta "Erzurumlu Cevat Bey'de öteden beri 
Marksistmiş, diğer refildyle Bakiı'da partiye girdi. Biraı miifrit ise cüretkir değildir" 
şeklinde yazmaktadır.137 Mustafa Suphi'nin, Alba}'takc;;ılarla bu yakınlaşmasının so

nucunda, teşkil.it merkezini Erzurum'a caşımayı düşündüğüne dair bilgiler dahi 
vardır. Nitekim Nahçivan'dan Veysel {Ünüvar) Bey, 10 Ekim l920'de, Talipıade 

'11.ısuf Ziya'dan aldığı şu bilgiyi iletmektedir. 138 

"BakU'da Türklerin teşkil etmiş olduğu komünist teşlcilatı merkezini Erzurom'a 
nakledecekmiş." 

Türkiye'ye gelen Musr.afa Suphi Heyetl'nin sırur dışına çıkarılınasmdan bir 
müddet sonra Albayrak Gazetesi yazan Mithat Bey dhıa.tN harbe verildiğinde, ona 
isnat edilen suçlardan birisi de Mustafa Suphi ile olan ilişkisi olmuştur. 139 Özellikle 
Mustafa Suphi'nin üzerinde ele geçen bir belgede, ı-lO 1XT Merkezi Heyeti'rıin fa

aliyeti anlatılırken. Albayrak Gazetesi'nin Erzurum'da Komürıistliği alerıen müda
faa ettiği yazılması, bu ilişkinin en önemli kanuı olarak gösterilmiş ve Mithat Bey'in 
bu suretle orduyu inhilal ettirerek, halk hllkümeti teşkili yolunda ve idareyi ele al
mak hususunda Mustafa Suphi ile aynı fikirde olduğu iddianimede yer alrnıştır. 1 ~ 1 

Yukarıdaki bilgiler ışığında duruma bakıldığında, eğer Durak Bey'i'n dediği 

gibi, Mustafa Suphi ve arkadaşları Erzurum'a geldiklerinde, onları alkışlayanlar 
olmuş ise, bunların Albayrak Gazetesi Heyeti1nden başkası olması düşünülemez. 

ı!l6TKFnın Birinci Kongresi, s.14-16. 
m AT.AS! A.1/4280, Kl.549, D.16-A/4, F.6-2. 
138 ATASE: A.6/6686, KJ.924, D.1/6, F.16-12. 
1'9 ATA$. A.4/6663, KJ.7"21, D.31/18,F.l-18. 
Mithat Bcy'in Divan-ı. H.ırlıc verilmesi ve Albayrak Gazetcsi'ni.n bpatılması hakhnda bkz. 

AKBULUT, Albayı-al: oıa,,. s.91-98. 
140 Mustafa Suphi'nin fu:crinde ele geçen bu belge, Mwtafa Supbi'nin TKT Birinci Kongresi'nde 

okuduğu TKT ~rkezl Heyeti'nin Faaliyeti hakt..ıudo\.ki. liyihasınıc. el yazma nüshasıdır. (ATASE, 
A.4/666.3. Kl.721. D.31/18. F.1,20.) Demek ki, Mustafa Suphi'nin Enurum'd.a.n Trabzon'a kadar devam 
eden yqlculuğu sürecinde; ya Qı:e.rlerl aranarak bu vcsibbra el tooulııııuş ''e)la başla bir yolla bu yazı 
ele ge.;irilınişıir. 

Vali Hamit Sey'Pl Dahili.ye Velileıi'ne yazdığı iİfrede "Mustafa Suphi Cızcrinden a;ı.rılan mufassal 
raporda" (BAYUR. "Milli MUcadcl.cyc El Koymaya Çalışııu Başı Dışarda Ahmlar". s.649.) diye belirttiği 
~ebı,ı.Qlnıalıı;lır. 

Hl ATASE, A.4/6663, Kl.721, D.31/18, F.1•18. 

Mithaı Bey cliwn--,ı mtı"pte kendm hakkmdalti ithamlara cewp vererek, keı.inlikle Mustafa Suphi ,•e 
lC1-kil!tı.yla ilişkisi olmadığını ve bunu ispadayac-akcn k:iiçul bir delil bulunmadığııu söyleyerek, Mustafa 
Suphi'nin Albayrak Gazetc-si'ni kendisinden sayma:s1nın, Anadolu'd:;ı. tarihi ~e yaparak ün y.ııpm~~ 
"J\lbayrann adından yararlanmak isleği.nden veya İngi.fu:lcr aleyhinde .Albayrak çalıştığı için, onu ken
disi lehinde görmesinden hıynaklamıblleceğmi belinmişdr. Aynca gaıeteoiu kesinlikle komünistliği 
müdafaa etmediğini • .memleketin yüksek menfaatleri için Rus İnk.ılip HıTk.ümeıi ile itıifiik yapılmasının 
faydah olacağı hususunda yayı.n y.:ıpağım belirıere\t, bunlann da, QrdıA tarafından gazetede ne~edilmek 

UZere gönderilen tamiın w:- tebliğlere uygun olarak. onun isteği ile ppıldı.ğmı sözlerine eklemiştir. 
(ATASE, A.4/6663. KI.721, D.Bl/18, F.I-21.) 
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Erzunım'da halkın gııleyan ve hakaretleri ile karşılanan Mustafa Suphi ve ar
kadaştan, önceden tertip e<lilmiı plan gereği, halkın ıecavüzanndan korumak ge
rekçesi ile ş.ehire sokulmayarak, tekrat trene bindilip Ih.ı:::a'ya gönderilmiş ve burada 
gerekli nakil vamtalan ayarlanarak, yanlanna kuvvetli bir müfreze kaulıp Trabzon'a 
doğru yofa çık.anhıuşlardıı-. ıu 

Burada şunu da belirunek gerekir ki, TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa, bütiin 
bu gelişmelerden haberdar edilmekte idi. Daha önce değinildiği üzere Mustafa 
Suphi Heyeti Erzurum'a geldiğinde 22 Ocak 1921 tarihinde, Vali Hamit Bey du
rumu hemen Mustafa Kemııl Paşa'ya bildirmiştir. Mustafa Kemııl Paşa 25 Ocak'ta, 
Vali Hamit Bey'e gönderdiği yazıda,14' Mustafa Suphi Heyeti'nde kaç kiıi 

bulunduğunu, bunların Mustafa Suphi ile _gönderilip gönderilmediğini sormuştu. 
Hamit Bey, bu yazıya 29 Ocak'ta, "Mustafa Suphi zevcesiyle onyedi arkadaşı beraber 
gittikleri ve Trabzon'a kadar güzergahta bulnnan bütiin merak.izde aynı akıbete 
düçar oldukları maruzdur" şeklinde cevap veımiştir.1 .. 4 

Bu belgelerden anlaşılacağı üzere Erzurum'a gelen Mustafa Suphi Heyeti'nin 
tamann Erzurum'dan gönderilmiıtir. Ancak Erzurum Vıılisi Hamit Bey (Kapanlı) 
hauralarında. bu heyette bulunanlardan birisinin hanımını bir miktar alunla 
Erzurum' da bırakbğım belirtmektedir."' 

8. TKF Heyed'nin Trabzon Yolculut,ı ve Sınır Dıtı Edilmesi 

22 Ocak 192l'de, Mumfa Suphi ve arkadaştan Erxıırum'da şehre sokulmaya
rak. gözetim alanda Trabzon'a doğru yola çıkarılmışlardır. Böylece, Kazım 
Karabekir Paşa'rnn Mu,tıfa Suphi Heyeti'ni sınır dışına çıkarma planmm wn saf. 
hasına geçilmişrir. Bu dönemde, bir taraftan memleket içerisindeki komünist cer-

l-U Hamit Bey amlannda, Mw.tıu:a Suphi ~ ı.uladaşb.nmu Enurum'.ı. gelişleri ve ~mşl•m 
hakkında ;ımılan anlam:ı:akradır: 

"-Gerçekten on gün sonra Mwtafa Suphl av.mesiyle ve özel trenle Ezwum'a vıısıl oldıılar. HaJJ:::m 
galeyanına rağmen, alınan olağanüstü tcdbirkr sonucunda herll.ı.ugi. bir taam.ıı:a duçar olmaddaı'. 
Mamafih ikimeı.lerinde dl!v.lm.l tehlikli olacağından, tRnleri dağruı;.a Ilıca'y.ı gönd~di. Ve Of':adaPd:.ı 
Trabzoıt'a sevkleri için nakiJ vasıtaları cemin edildi. (Kamil ERDEHA, .Milli Müc:adde'de Vdayetkr ve 
Valiler, İsı:ınbul, 197!i, s.72-73; M.e,hur Vaiiler, .Hutrbı:Y3n ~ Sunanhtr: Bayri Orhuı,., Celal Kasaroğlu, 
Mehmet Belet., K.b.m Aı:alı.ul, Ankara, 1969, ~ 72-73.) 

Bu olay hakkında objllann şahidi olan En:urum Milletvekili Nihat P.wnli, Teveroğlı,ı'ııa şunları 
sôylemifıir: ~Ben o zaman 9-10 yaşında bir ilkokul takbe:si. idim. Mustafa Suphi \"e ad.adqlanndan iba
ret komünistlerin o-enle geldiği haberi üttrine bunbı.n taşlam.ık için is.tasyona. kı:;,şmu~cuk.. Eızuııım 
halU 7'den 'iO'c gal-eyaD haUndc idi. Bu bcy'ct trenden çıkmadı. ve En:urum'a sokulmadi. c.anıanru zor 
kurtarıp deloYil hattıyla Karabıyık'a gittiler." (TEVETOÖLU, Türkiye'de Sosy:ılist ve KQmlİDİ,ııt 
F.aaiiyederi, ~~47.) 

Fahrettin Erdoğan'da heyetin Erzurum'a sokulmayarak del:oW. hatayla .Kar.ıbtyık'a oradan~ l:ı-
zallarb Trabzon'a gitti.tlerini bıydecmektedir. (ERDOGAN. Türk Ellerinde Hat:ralanm, s.268.} 

H.3 AITB. iV, s.386, Belge No.373. 
ı+ı AYBARS, "Musıafa Suphi'nio Arıado!-ıı'ya Cel4i Ôldiirülüt(iylc İlgili Görüşler", s..99. 
as Mqlıur Valiler, s.436-437. 
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yanlara ~ sert tedbirler alınmaya başlanırken, diğer urafwt ise bundan sonra 
Rusya'dan Türkiye'ye gelebiıecelc. komünistler için önlemlere baş vurulmuştur. Yani 
kısaca TBMM Hükümeti, bir süreden beri. göz yumduğu komünist ceryan~anm 
söndürmek için harekete geçmiştir.'" Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir 
Paşa, 24 <kak 192l'de, 12.Fırka Kuınandanlığt'na memlekete gelmek isteyen ko
münistlerin şınırdan içeri kabul edilmemesini isteyen şu şifreyi gönderdi:141 

"12.Fırka Kumandanlığı'na Kara,galı 

24/1/37 

"1. Mustafa Suphi Yoldaş ve ıüfelwma karşı memleket halkının hissiyat ve ef
karı Erzurum ahalisi tarafından mezkil.r hey'ete gösterilen istiskal ve adem-i itimad 
ile tamamen tezahür etmiştir. Halk. nazarında nik-nam sahibi ohnayan eşhastan 
müteşekkil bu fırka mensubunun harici bir kuvvete istinaden mem1eketc girmele
rine asla muvafakat edemeyeceğini hüküm.ete bildirmiş ve fiilen gö.stermiş olan 
ahalinin bundan sonra. gelecek ve kabil eşhasa da aynı suretle muamele ve iade 
edeceği aşikar olduğundan bademe hususi surette memlekete gelm~k isteyen 
Komünist Fırkası 'na mensup eşhasın huduttan içeri kabul edilmemesi. 

"2. Baladaki esbapıan dolayı 21/l/37'de Erivan'dan Kars'a gelmiş olan 
15.Kolordu Muzika zabiti Tahir ve İhtiyat Zabitlerinden terhis olunan Fahri hak
kında icabeden muamele derdest•İ ifadır. Aziz Aliyev Bakü'ya iade edilecektir. 

Şark Cephesi Kumandanı 

Kanın Kanıbekir" 

Görülddği'l gibi, Kazıın Karabckit Paşa, halkın harici bir kuvvete dayanarak 
memlekete giren Mu:ı.tafa Suphi Heyeti'ni istemediğini, bunu da Erzurum'da 
Mustara Suphl ve arkadaşlarına karşı gösterdiği h;.,iyatl~ belli ettiğini, bunun için 
bundan SQDl'a gelebilecek Komünist Fırkası mensuplanıun sıwr içine kabul edil
memesini istemekte ve bu fi.rka mensubu olup, Erivan yoluyla K.ars'a gelen iki kişi
nin nıtuklandığını kayd~tmektedir. Bu telgrafta dikkati ceken en önemli husus, 
Komünist Fırkası'nın halk. tarafından meınlekette istenmediğinin ön plana çıka
rılmasıdır. Aslında ~tan beri herşey TBMM Hükümeti.'nin mfıl.ki ve askeri ma
kamları tarafından yapunlmasına rağmen, TBMM Hükümeti bütün olaylann dı· 
şmda tutuluyor ve TK.Fna karşı yaratılm aleyhte durum sadece ahaliye mal edili
yordu. Hükümet güçleri ise. TKF Heyeti'ni ahalinin tecavüzünden korumak rolünü 
üı:ıtleniyordu. Böylece TBMM Hükümeti'nin resmi temsilcilerinin Moskova'ya git-

146 TUNÇAY, TürJ.:iye'de Sol Alımlar, 1, ıı..104-105; E-rgii.n AınARS, /stikW Mabl:emeleri. f.II, 
izmir, 19M, ıı..61-64. 

147 AT.ASE, A.6/3l!i2, KlS87, 0.28/31, F,21-1, 
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tikleri bugünlerde, Sovyet Hiikümeti ile arada soğukluk yaratacak bir olaya meydan 
verilmek istenmiyordu. 

Erzurum'd.an Trabzon'a kadar yollarda Mustafa Suphi ve arkadaşlarına haka

retler devam ettirilmiş ve hiçbir yerde ahalinin bunlara yiyecek ve yatacak yer ver
memesi sağlanmıştır. Mustafa Suphi ve arkadaşları Bayburt, Gümüşhane ve 
Torul'da aynı suretle tahkire maruz: kalm1ş.U8 ve Maçk.ı.'ya ulaş.ınış.lardır. 1 -1 9 

Maçka'da Süleyman Sami ve Mehmet Emin hastalandıkları bahanesiyle bu 
heyetten ayırt edilıniş15Q ve 28 Ocak Cuma günü saat 5 dolaylarında bir müfreze 
gözetimi altında Maçka'dan Trahzon'a hareket edilmiştir. 1 ?.ı 1 Mus.tafa Suphi 

Heyeti'nin Maçka'dan ayn.tarak Trahzon'a gelmek üzere olduğu haberi Trabzon'da 
alındığı zaman, bunl.1-n sınır dışı etme phlnının son bölümünü gerçekleştirmek 
üzere tedbirler alındığı anlaşılmaktadır. Bir taraftan şehirde bun lan karşılamak 

üzere resmi tören hazlrlanmlşu. Gelenlerin tanışları. arkadaştan ve RSFSR 
Trabzon Konsolosu'da karşılayıcılar arasında üst yolda beklemeğe başlamlşlardı. 1s2 

Diğer taraftan ise bir başka grup, Mustafa Suphi ve .arkadaşlarına hakaretler etmek 
ve onları şehre sokınaınak için töplaıunlmıştt. ı!ıS 

Mustafa Suphi Heyeti'nin akşam saat dokuzda Trabzon'a ulaşması beklenir .. 

ken. saat onbir olmasına rağmen gelmemişler, bu arada beklemekten sıkılan bir kı
sım ahali evle.rine gitmişlerdi. Nihayet gece saat bire yakın heyet gözükmüşıs.ı ve 
yolları Değiıınendere'de kesilmiş, üst yolda bekleyenlere gösterilmeden, alt yoldan 
iskeleye götürülmüşler, burada toplanan kişilerin hakaret ve küfürlerine maruz bı
rakılanık,ı~ önceden hazırlanan motora bindirilip, Trabzon'dan uzaklaştmlmışlar-

HS Mnstafa Suphikri-n Bı,ı-yburt, Gih:aüşhanc ve 1'örnl'd::ı marnı kaıdıklan dlttUmun yine, 
Hükıi.rnet emriyle tertip edildiği :m.laşıl.ıııaladır. Erzwum Valisi Hamit Bey'in Mustafa Suphi HeyeO'nin 
Erzurı.ım'daıı ~ynlmasındao hemeo ıı.onra 8aybmt Kaymatı.anu'na çektiği aşağıdaki te1grafbunu a,çıt;ça 
göstermektedir: 

"Komiın.i5c naını alond.ı memld.edn menafii.ot!" mugayir ve h.qka. bir hükÜDH!"tİn hesabına hareket 
eden Mustafa Suphl. v-e onyedi kişiden m~kkep etb:ıı• bu~n Erzurum'a gelmiş~ de ahııli tarafından 
bbul edilmeyerek ıardolunmuştur. Bunlar Trabzon tarikiyle hudut haridne aulmak üze:re mahfuzen o 
tarafa :.evk olundular. Oraya vurudlarmda bir kimse ile ihdliıJanna meydan verilmeyerek yine kuvvetli 
muhafaza alund:a. Gümüşh-ane'ye doğnı ~klerl ~ fiili ı«a~t\3- b-utunımıımat ş.arnyla ahaLinin bun
lara yemek ve yatal ,'t"rmemelerine ve babtttte bulunmama1arına müınanat olunmamMı muktezidit." 

(BAYUR. "Milli Mücadeleye El Koymaya Çalışan Başı Dışarda .Akımlar"', s.648; AYBARS, "Musıaf.a 
Suphi'nin Anadolu'~ Gelş Ö.ldiirtılı1şuyle İlgili Göriiş.ler~, s.100.} 

1'° imJ:baJ, 30 Kinün-1 Sani 1337/0cak 1921; ATASE, A6/3162, Kl.887. D.28/31, F.~l. 
I!'ıO ATASE,. A.3/3178, Kl.9!15. D.6/1-A. F.25; ATASE, Al/428:2, Kl.590, D.123/37, F.41~3. 
151 lsrltbal, :30 Kinün-1 Sani 1337/0(;ı.k 192"1. 
152 GOL0GLU, Cumhııri~tc- Doğru,.s.397, Ek.3. 

m GOLOCLU, Cuınhu.rlyece Doğru, -s.4f, 3-g7. 
iM /5riJ:baJ., .3(l Kanıin-ı $3ni lş.37/()ç;ık 192). 
155 GOLOCLU, Gumhuriy-ete Dojrıı,.sA--t. 
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dır.lMl Ancak bu yolculuk çok kısa sürecek ve Mustafa Suphi ve arkadaşlannın :s.on 

yolculuğu olacaktı. 

Kazım Karabekir Paşa Ankara'ya durumu 2/3- Şubat 192l'de şu şekilde- bH
dirdi:151 

"Erkin-ı Harbiye-i Umumiye Riyiseti'ne Kars 
2/3.2.37 

"l. Bakiı.'da Türk üserası ve diğer Osmanlı teba:sı haklarında yaptığı :zulm ve 
tazyikattan ve telltinat-ı muzırrasmdan dolayı Erzurum'da ve yollarda ahalinin ha
karet-i tezyifine uğrayan Mu:s.tafa Suphi ve onüç refiki Trabzon'da şehir haricinde 
toplannuş olan halkın tezahüraı-ı şedidesi karşısında şehre girmeyerek, seyahatine 
devam edemeyeceğini de anlayarak alelacele isticar ettiği bir motora rakiben 
Rusya'ya avdet eunek üzere 28/l/37'de sahilden açılmışlardır. Mezkur kafileden 
olup Maçka'da hastalanarak kalan Mehmet Emin ile Süleyman Sami'nin 
Türki.stan'dak.i hidemat-ı milliyelerini bilen ve takdir eden birçok kimselerin telki
niyatı i]e mumaileyhümayı serbestiye mazhar kılmLştır. Keyfiyet Titlis, Erivan ve 
Bakll'daki mümessiJlerimize bera-yı malumat bildirilmiştir. Giresun'a çıkan komü
nistlerden Eczacı Nedim Agah ile diğer bir refik.inin de polis tarafından mevkufen 
vapurla memleketten ihraç edildiği 3.Fırka Kumandanlığı'nca bildirilmiştir. 

"2. Büyük Millet Meclisi Riyiseti'ne, Dahiliye, Hariciye, Erk;in-ı Harbiye-i 
Umumiye Riyasetl'ne, Müdafaa-i Milliye Vekfileti'ne yazılmıınr. 

Şark Cephesi Kumandanı 
JU.zım Karabekir'' 

12.Fırka Kumandanlığı'na ise, 1 Şubat 1921'de, Kazım Karahekir Paşa tarafın
dan şu şifre yazılmıştı:158 

"12. Fırka Kumandanlığı'na 
KaTargah 
1/2/37 

"l.Türk Komünistlerinden Muscafa Suphi ve onüç refildnin BakO'da bulun
dukları esnada, Sibirya ve Türkistan'dan avdet eden Osmanlı ösera-i askeriyesiyle, 
diğer teba-i Osmaniye haklarında :mver-i muhtelife ile şipoyan ve teca\.ÜZatta bu
lunduğu ve birçok bigünahların idamıyla üseraınızın sefalet ve perlşaniyetlerinin 

100 İ:sdk.lnl. 30 Kinü.n-ı Sani 1337/0cak 1921. 
Kazım Karıı.beltir Paşa'nın Anb:ra'ya y.udıgı şifrede, halkın tezahüraa kMş.ı.sında, şehre gir-em~e

rck. aSeyahatlerinc devam edemeyeceklerini anlayıp kir.ıladıt.lan bir motorb Rusya'ya geri gittikleri be
lirtilmektedir. (ATASE. A.1/4282:, Kt590, D.123/37, F.41-3.) H.Cahic Yalçın'da aynı şeyleri )laydeımet:.
cedir. (H.C.YALÇ1N, "Tarihi Mı:ktup,lar", Tanin, 20 Şubat 1945.) 

157 ATASE. A.l/4282.Kl.590. D.123/37. FAlr.3. 
us ATASE, A6/3l.52:, Kl.887, D.28/31, F.30-1. Bu ıebliğ bölgenin diğer makamlarına da bildiril

mişdr. Barunız. ( ATA.SE,A?/3178,KJ.93'5, D.6/1-A. F.25.} 
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t<madisine mucip olduğu hakkında memleket efkarında aleyhlerine hasıl olan ka
naatin ve infialin neticesi olarak Mustafa Suphi ve rüfekası Erzll.tllm'da ve güzer
gahtaki ahalinin heyecanlı tezahürau kar.ş-ısında kalmış, aynı nefret ve galeyan 
Trabzon'da da toplan.an bit cemiyyet tarafından da izhar edilerek hiçbiri şehire so
kulmamak ve yolcular memleket halk.mm bu nefret ve adem-i kabulü karşısında 
daha ziyade kalamayarak derhal kiraladıkları bir motora ralciben sahilden açılınıı
lardır. Hükiimetln ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin tedabir-i sayesi ile canlan 
mahfuz kalmıştır. 

"2. Giresun·a çıkan komünisderden Eczacı Nedim Agah ve cliğer refiki polis ta
rafından mevkufen Gircsun'dan vapurla memleket haricine ihraç edilmiştir. 

"3. Mustafa Suphi Kafilesi'nden Maçka'da hastalanıp kalan Mehmet Emin ile 
Süleyman Sami'nin Türkistan' daki hidmet-i mezl<.üreleıi hal<.kındaki müteaddit :re
vatın şahadetlerine binaen mômaileyhüma halk tarafından serbcstiye mazhar 
olunmuşlardır. 

Şark Cephesi Kumandanı 
Kazını Karabekir" 

Trabzon'da çıkan İstikbal Gazctesi'nde dc,1MI Mustafa Suphilerin Anadolu'ya 
gelişi ve halkın onlara karşı gösterdiği heyecanı anlatan bir yazı çıkmış.ur. 
'ı\ıkandaki telgraflarla aynı husuşlan içeren bu yazının hükümet tarafından yayın
lauldığı anlaşılmaktadır. Zaten İstikbal Gazetesi sahibi olan Faik Ahmet 
(Barutçu),''° Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeıi'nin Başkanı Barutçuzade Hacı 
Ahmet Bey'in oğlu idi. Ve C,emiyeı Trabzon'da Mustafa Suphi ve arkadaşlarına 
kanıı düzenlenen tertipte önemli rol oynamışcı. 30 Ocak 1921 tarihli istikbal 
Gazctc::si'nde "Bak:fı Scyyahlan Geldiler ve Gittilet" başhğıyla~ çıkan bu yazı önemli 
bilgileri içermesi ve yukarıdaki Kazım Karabelıir Paşa'nın telgraftan ile lsarşılatu
nlmaaı için aşağıda aynen verilmiştir:ı6t 

"Mahmut Şevket Paşa vak.asında zi-medhal olmasından dolayı Sinop'a nefi 
edilmiş iken, oradan Rus.ya'ya geçerek Bakü'da müfrit Komünist Fırkası ser-ime
danıyla teşrik-j mesai ederek esaret ve suver-i saire ile Rusya'da bulunan Türk zabi-

159 İsı:ikbal-Gazeıesi 10 Aralık 1918'de, Trabz011'dıı.. Faik.Ahmet {Banı.tçu) tarafından ı;ı.lt.anlma.ya 
bap.:lmııur. FaUt A.hmeı. Trabzon Mıidafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Barurçmide Hacı Ahmet Beyin 
oıtlıı olduğundan İstikbal Guete.ıi de bu -cemiyetin n~ir organı gibi faaliyetini sıirdürmllştür. 
(Sabahattin ÖZEL, Mi11i Müc.adde'de Tnıbzon, Anbnt, 1991, s.6'.) İs.tnı)il Gazetesi haüında balwuz. 
(Ömer Sami COŞAR, Milli Mücadele Basım, İstanbul, 1964, s,21~219; Hüseyin BULUf, İ.slikbal 
Gazetesi Duiııi (1921 4 1923), (BMıl~ Yuk.s.ek LmamTezi), Erzurum. 1994. s.9-15.) 

160 FaikAhweı (Barurçu) Bq. 1894-y:ıJırnb. T.rabzon'da doğmuştur. T~bıon Mubafaz:a-i Hubık-• 
Milliye Cemiyeti içerisinde öııemli ç.al.ış.ııı.abır -yapmıştır. Hukuk F-ıkülte&i l'ılc':zunudur. (Faik Ahmet 
.BARUTÇU, Siyıı&J" Amlm-, lstanbul, 1978, .'i.603; Ömer AK.BULUT, Tnı.bzon Meşhurhın Bibliyograijı;w, 
Trabzon, 1970, $.314 38.) 

Hii lsüJ:.Ml. 30 K.inıin-ı Saııi 133'7/0cak 192"1. 
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tan ve efradından binlercesinin kurşuna dizilmesinde ve binlercesinin zindanlarda, 
mahpuslarda çiirüme.sine sebebiyet vermiş ve muhtelif vesileler ile Türk ıniinevver
lerinin ve zabitan ve ulemasının kad ve imhası vadisinde beyanatta bulunmuş olan 
Mustafa Suphi ve bau arkadaşlannın Karş tarikiyle Erzurum'a muvasalatlarında 
baba ve oğullannın ve kardeşlerinin ifhasında pt"k büyük bir rol oynamış ve mem
leket ve millete karş1 eıusab.iı fenalı.k.ları sebk.eyleıniş olan bu hainleri 
Erzurumlular kabul eylememiş ve memleketi hemen terk eylemelerini tebliğ eyle
mişlerdir. İslam memleket ve zenginlerinden cebren alız ve gasp edilmiş olan altın
ların ahen.kdar sedalarıyla herşey:i unutan ve Rus Kadınlarının muattar sineleri 
üzerinde gaşyolunan bu vatansızlar, görmüş olduklan tahkir ve istiskallara rağmen 
seyahatlerine dC\'3111 iLe Bayburt, Gümüıhane, Ardasa'da dahi aynı surette tahkir ve 
serzeni~ maruz kalmış ve Maçka 'ya da gelmişlerdi. Cuma günü saat beş. buçuk 
raddelerinde daha ilerilerde olduğu gibi halkın galeyan ve heyecamna ve her türlü 
ihtimala.ta karşı hükümetin terfik eylediği bir müfreze muhafazası altında yola çık.
uklannı haber alan Trabzon Halkı, bütün esnaf, sanaılaran, kayıkçı ve hamal gibi 
sınıf ve meslek-i muhtelife mensubini (Alagos?) mevk.iine toplanmış ve bu hainleri 
memlekete sokmayarak vaktiyle hazırhunış olduklao motora irk.ip ederek memlt
kcttcn tard ve teb'id~i teemmül eylemişlerdir. 

"Halbuki yolcular daha ilerilerde gördükleri tan-ı kabulden istidlalen bir türlü 
Trabzon'a yaklaşamıyorlardı. Maçka ile Trabzon arasındaki mesafe ba-husus gelir
ken araba ile nihayet dört saatte katedilirken ala rurka saat on, onbir hatta oniki 
olduğu halde gelemiyor, yetişemiyorlardı. Bundan halk ise büsbütün asabileşiyor
lardı. Karanlık basmış ve halkın bir kısmı evlerine dönmüş olduğu sıra.da saat bire 
yakın muhafizlan ve daha sonra arabalar gözüktO. Halkın asmana yükselen avaze-i 
gayz ve kini arasında arabalar mendirekteki iskeleye doğru sevkcdilmiş ve Mustafa 
Suphi -Rusya'dan beri sürükleyip refakatinde getirmekte olduğu bir Rus Kadını ile
başta olduğu halde birer ikişer arabalardan çık.anlaralc motora bindirihuişlerdir, 
Hükümeıin ve zabıtanın bu bahta ittihaz eylediği tedabirin şayan-ı ıükran ve mem
nuniyet olduğunu iUracıkta kaydcunekten geçemeyeceğiz. Bunwıla beraber halk 
bu adamlar yüzünden kaybeylediği evlat ve akraba ve hemşehrilerinin dağ-ı derun
lanyla müteellim olduğunu i:zhardaıı men-i nefis edememiş ve bilhassa motora 
bindirildikten sonra esaret suretiyle BakO.'ya geldikten sonta. bu adamlann her 
türlü işkence ve cefasını çekmjş ve bir garibe olarak vatandaşlarının verdiği idam 
kararından bir Rus yatdımıyla kurtulmağa muvaffak olarak memleketine can ata
bilmiı olan Sami Efendi isminde birinin zaman ve melin ve madde tayini suretiyle 
iskeleden bıı seyyahların yüı.lcrinc karşı serdeylediği ithamat halkı büsbütün igzib 
eyleıniııir. Şu ham da kaydedelimki, Trabzon halkının gösterdiği bu tezahürat son 
içtimai ink.ılip düsturları hakkında bir fik.r-i muhalefet ve itirazı havi değildir. 
Memleketimize bir çok Bolşevik ve hatta müfrit bile olsa komünistler gelmiş. geç
miş ve hatta oturmak.ta bulunmuştur, Bunlar hakkındaki misafirperverliğimize 
zerre kadar helal geti~bilecc:k hiçbir hadise scbkeylemcmiştir. Mustafa Suphi ve 
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rüfekasının BakU'da bulunduk.lan sırada Türkistan'dan, Sibirya'dan avdet eden 
Türk üsera-i askeri ve diğer teba-i Osmaniye haklarında suver-i muhtelife ile reva 
gördükleri tadiyat ve tecavüzat ve hatta bazı bigünahların sehpa-yı idama çıkarılma
lannı vaktiyle vatanlarına avdete muvaffak olan üseramn yanayak.ıJa beyanat ve hi
kiyatından anlamış ve binaenaleyh bu babda tabi ba'z ve kin hasıl etmiş olan 
Trabz<m halkı yine vakar ve sükllnet·İ milliyesini muhafaza ederek tezahürat-ı mez
kürede bulunmuşlardır." 

Mustafa Suphi ve arkadaşlarım karşllamak üzere Trabzon'daki Rrnı.ya Sovyet 
Hükümeti Konsolosu Bagirov162'da hazırlık yapmış, 28 Ocak günü uzun müddet 
yolda bu heyetin gelişini beklemişô. Ancak önceden hazırlanan tertip gereği, 
Mustafa Suphi Heyeti kendisini karşılamak için bekleyenlere gösterilmeden iske
leye indirilmiş ve bir motoca bindirilerek Trabzon'dan Rus sahillerine doğru yola 
çıkanlmış.u. Bütün gece bu heyeti belc.leyen Konsolos, sabah olur olmaz Trabzon 
Valisi'ne aşağıdaki yazıyı yazarak, açıklama yapmasını istedi:"" 

''Trabzon Valisi'ne 29 Ocak 1921 No.64 

"Dün (28 Ocak 1921) Kar.itan Trabzon'a 17 kişilik bir heyet geldi. Burada on
ların üzerine vahşice: s.ıldırılar dü~enleıımiş. Ben inanıyorum ki, bu durumdan si
zin haberiniz vardır. Bundan başka, bu insanlar Üçüncü Enternasyonali temsil edi
yorlardı v-e yanlarında da bir de Rus kadını buh.ınnıaktadır. Şimdi bu heyetin ne
rede olduğunu ve böyle vahşice hisler gösterilmesinin sebebinin neler olduğunu 
bana acilen bildirmenizi rica ediyorum. 

Trabzon Sovyet Konsolosu 
Bagirnv" 

Trabzon Valioi Sabri Bey"' 30 Ocak'ta Soryeı Rusya Kousolosu'nwı yukarıdaki 
yazLSma şu cevabı venniştir;l65 

l62 &vyet Ru$fa Hiit.uıueti tar.ıfıı,dan Türkiye'yt gönderilen Upmal Angarski heyetinde aıeşc-nıili• 
k'r olarak bulunan Ali Oruç Bagi.rov (ATASE. A.1/4280. Kl.MO, D.22/27, F.1; KARABEKİll, lstikW 
HarbiIWZ, s.837>, d:ıha s.oımı. RSF$R'in Trabwu Konsolosu olarat tayin edilınii ve Ocak 1921 batJarında 
Tr.ıbzou'a gelerek görevine başlamıştır. (i~Ukbil, 23 Kanün-ı Ewd 1336/Aralık 1920; 1idlbal, 11 
Kanan-ısfoi l337/0ca.J: 19.l.'l.) 

ı-&:ı Azcrb.Cum.ElTA. F.2'8, Op.l. D.207, L.89. 
t(t,ı Sabri Bey, Trabzon Valisi Hamit (Kapan-:ı) Bey, Erzurum Valisi olunca. boşa!ım Trabzon 

Vali~iğ.i'ne Ekim 1.920'de V,~Ule(en aıanmıştır. Sabri Bey. Nisan 1921 'de Trabzon V:aliliği'ne Ab;lı.dbh 
Naa (Akbayl Bey'ul atı.nm-Miı\a tadar bu görc"ii sfudürmüı,tür. (El'lDEHA, .Milli lı.fikad.eJ.edc Vılii}'C'tkr 
ne- Valiler, s.200-201.J 

112 .Azerb.Cum.EITA, F.28, Op.1, D,207, L.89. 
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'"Trabzon'da Rusya Sovyet Hükümeti Temsilcisi'ne 

"29 Ocak 1920 tarihli ve 64 nolu mektubunuza cevap. 

"Cuma günü akşamı Erzurum'dan biri kadın onaltı arkadaşıyla Trabzon'a ge-
len Samsun sakin~ Mustafa Suphi, BakU'da yaşayan TUr1r. vatandaşı görünüyor. 
Onlar ne suretle, nereden. niçin geldiler? Valilik hiç biı-şey bilmiyor. Yalnız o biU
rıiyoı- ki, onl~ Sibir'den, Türkisıan'dan Bak.ii.'ya gelip vatana dönmek isteyen Tiirk 
harp esirlerini tutukladılar, eziyet ettiler ve idam ettirdiler. Bu durum hakkında 
halka., vatana dönen bir esir tarafından haber verilmişri. Ve bundan dolayı infı.a1 
olmuş,nı. Halk onlann geleceğini ôğrendiği zaman, asla iC"hire sokmayacağına ye
min etti. Cuma günü bütün halk dülckanını ve: mağazasını kapadı ve: şehrin kenar 
semti olan Değirmenderc:'ye geldiler. Halkın bu infial ve heyecanlı vaziyetini bilen 
valilik katliamı önlemek için oraya asker, polis ve jandarma göndermişti.-. Vaziyeti 
anlayan Mustafa Suphl Ve arkadaşları, burada kalmak istemediler ve orada bir mo
tor kiralanarak sağ salim Rus sahillerine gönderildiler. Bunlara karşı yapılan bütün 
bu h.arekttleri ayn ayrı tahıslar değil, iskelede toplanmış olan hiitün halk y.ıpı
yordu. Bundan dolayı herhangi bi'r kimseyi mahkıim etmek mümkün görünmüyor. 
Bu in.sanlar .-asında Naciye adına Türk P:ıı.saportu taşıyan ve Müslüınan gelenekle
rine göre örtünmüş. bir kadında bulunmaktaydı. Şüphesiz o Türk ve Türk vatandaşı 
ve valHiğimiı tespit etti ki. o kendisini Rus vatandaşı gö:stennek için bir hak iddia 
etmedi. Benim kanaatime göre bu olaylar şöyle açıklanabilir. Bu insanların 
Ba.kü'da Türk esirlerine yaptıkları kötü davranışlardan dolayı, burada bulunan bu 
esirlerin yakın akraba ve arkadaşları sorı derec:c: öfkelenmiş ve bu yüzden ayaklan
mıilardır. Bu konuda bende başka hiçbir bilgi ohnadığına sizi temin ederim. 

30 Ocak 1921 
Trabzon Valisi Sabri" 

Açıkça anlaşılacağı üzere, gerek Kazım Kar.abek.ir Paşa'nın şifre yazılarında, 
gerek İslikbil Gazeresi'nde yayınlanan haberde ve gerekse Rusya Sovyet Hükümeti 
Konsolosu'na Trabzon Valisi tarafından verilen cevapca ortak öı:ellik, Mustafa 
Suphi ve arkadaşlarına ahali r.arafından yapılan hakaret ve tecaviızatın sebebi idi. 
Bu sebep. Mustafa Suphi ve arkadaşlanmn Bakii'da bulunduğu esnada , Tüı-k as
keri esirleri ve diğer Türk vatandaşlarına yaptıkları :ileri sürfılc:n ıulüm ve hatta 
İstikbal Gazeıesi'nin daha da süsleyerek belirttiği gibi, yüzlerce, binlerce Tüı-k as,

keri esirinin Oldünilmelerinden sorumlu turulmaları idi. Olay komiınizme ve Rus 
İnk.ılibı'na karşı bir hareket değil, Mustafa Suphi ve arkadaşlannın şahsına yönelik 
olarak gösterilmeye ça.lışılm.ışo. Elbett:e bundaki amaç Rusya Smıyet Hükümeti ile 
iliıkilerin bozulmasına meydan vermemekti. 

Daha önceki konularda belirtildiği gibi, Mustafa Suphi'nin Bak.U'daki teşkil8u 
genelde Tıirk askeri esirlerinden oluşnırulmu~tu. Mustafa Suphi Rusya'nm çeşitli 
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bölgelerinden Türk askeri esirl<:rinin B.akfı'ya getlrilınesi ve teşkilata k.azandırıl
ması yönünde: çok çaba göstermişti. Bununla birlikte reşkil.ita giımek istemeyen 
Türk esirlerine ise bir çok zorluk çıkarılmıştı. Bu konuda Kazım Kara.be kir Pa.şa'ya 
birçok raporlar gelmişti."' Ancak istikbal Gazetesi'nde ya,ıldığı gibi Mustafa Suphi 
ve arkadaşları tarafından yüzlerce. binlerce Türk esirinin öldürtüldüğünü söyle
mek mümkün değildir. 

İstikbal Gazetesi'nde, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının Baku'da Türk esirlerine 
yaptıkları zufümleri, esaretten dönmüş olan Sami adında birisinin anlattığı ve ay
nca bu kişinin iokelede Mustafa Suphi ve arkadaşlarının yüzlerine kaqı hakaretler 
ederek, halkı iyice galeyana getirdiği yazılmaktadır ki, bunun TKT Birinci 
Kongrcsi'nde TKF Merkezi Heyet adaylığına seçilerek., bu heyetle birlikte 
Anadolu'ya gelen ve Maçka'da has<alandığı bahane edilerek heyetten ayrıldığı 
belirtilen Süleyman Sami olması ihtimali büyüktür. 

Şu hususu da belirtmek gerekir ki, yukarıda verilen belgelerin üçünde, 
Mustafa Suphi Heyeti'nin, halkın kendilerine .karşı gösterdiği tezahüran görerek, 
Türkiye'de kalmalarına imkan olmadığını anladıklarını ve bundan dolayı bir mo
tor kiralayarak. Trabzon'dan ayn.ld.ıkları belirtilmesine karşın, İstik.bal Gazetesi'nde 
önceden hazırlanmış olan bir motora bindirilerek. Trabzon'dan gönderildikleri 
ya,ılmaktadır. Aynca bü<ün belgelerde Mustafa Suphi ve arkadaşlarının hüküme-
tin tedbirleri sayesinde katlolunmaktan kurtanldık.lan ôzıf'llik.le vurgulanmaya çalı
şıbnışur. 

2/3 Şubat 1921'de K3zım K.arabekir Paşa'nın Ank.ıra'ya yazdığı şifrede, 
Mustafa Suphi Heyeti'nin Anadolu'ya gelişi ve burada gelişen olaylar hakkında 
Tifüs. Erivan ve BakO'da TBMM Hükümeti temsildlerine bilgi verildiği kaydedil~ 
mişti. 167 Tiflis'teki TBMM Hükümeti Temsilcisi Kazım Bey1M'e gönderilen yazı 
Dr.Samih Çoruhlu tarafından Yeni İstanbul Gazctesi'nde yayınlanınıştır. Oldukça 
ilginç ve Mustafa Suphi ve arkadaşlannı İngiliz ajanları göstererek, halkın galeya
nını buna bağlayan Kazım Kar.abekir Paşa'mn Tiflis'teki temsildmiı Kazım Bey'e 
gönderdiği ya,ı şudur:"' 

166 CA AIIVib. D.20. F.21~7, 21-8; ATASE, A.1/4282. Kl.588, D.118/96, F:40. 
161 ATASE; A.1/4282, Ki. ;90, D.123/37, F.41..S. 
168 1Uııı:n (Dirik) Bey, 19-Mayış 1919'da, Mustafa Kemal P~ ile Samsun'a c;:tkan 18 $Ubaydan biri

dir. 9.0rdu Kıtaau (!!,,Ordu) Müfettişi Mu:;blla K.cm-al ~a'nın Kurm-ay Başkam idi. 8/9 Temmuz 
1919'da Mustafa Keınal .Paşa'run aslerlilten istifa eunesine kadar bu görevd.~ bll).'.LIŞUr. Daha sonra 
1.:i.Kolc:ırdu emrinde görev yapan Albay Kazım (Dirilı.) Bey. Bauım'lln geri alınma:sı.nda Türk 
K.uwc-llcrinin ba-,ında bulunmu;ıtur. Tuıba sonnıı Giirc:istan'da, TBMM Hükıimt-ti'nin temsilcisi olarak 
tayin edilen Kazım Bey 1920 son1anndan 1921 ilk.babann.ı b.dar bu gôreıi ş.ıifdıJ.nuüştıir, (Türk isdklal 
Harbi'ne Katılan Tümen ve Da.tıa Üı;:ı Kademelerdeki Komu-ranlamı Biyografileri, lk.ind &=ıkı., 
Genkur.Yay.,Ankat'a, 1989', s.127-129; TEVEToCLU. Aauiirl'le Saııuu.n'ıı Çıiauılıu, s.l.38-140.) 

169 ÇORUHLU, "!stiklil. Savaıındıı Komünizm Faaliyeti", Yeni İsuınbul, l(ı 1'emmu:ı: 1966, Tefrika: 
16. 
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"Tıfli.s Mümessili Kazım Beyefendi'yc 

"BakU'dan gelerek Ankara'ya gimıek isteyen ve fakac Erzurum ve Trabzon'da 
ahalinin nefretli nüınayişleri karş.tsında Banım'a kaçan Mustafa Suphi Hey'eti hak
kında icap edenlere atideki maluınan verirsiniz: 

"Mustafa Suphi Hey'eti. Türkiye'ye ayak basar basmaz İstanbul'dan ve 
Anadolu' da komünist ve anarşist eşhas.tan mürekkep bazıları ile münasebata geçti. 
Son zamanlarda bunlardan bir kaçı tevkif edilerek üzerleıinde zuhur eden evrak
tan Mustafa Suphi ile muarefe ve muhabereleri olduğu ve kendilerinin Tı:irkiye'de 
ihtilal çıkarmak üzere İngilizler tarafından gönderildikleri :anlaşıldı. Bu mesele 
-şahsen İngilizlerce maruf ve mergub ve esasen İngiliz ve Antanta taraftan "Hürriyet 
ve İtilaf Fırkası'''na intisab etmiş olan Mustafa Suphi'nin memlekette ancak 
İngilizlerin hesabına ve Antanta lehine bir ihtilal kopannak niyetiyle memlekete 
girdiğine dair büyük ıüpheler ıevlid etmiştir. Bilhassa Şaki Ethem'in iki kardeşiyle 
birlikte koıniinist taraftan oldukları ve Mustafa Suphi ile muhaı'ebderi olduğu 
halde, Ankara Hükümeti'ne isyan \'C Yunanlılarla müştereken ordumuz .aleyhine 
harbe kıyam etmeleri bu şüpheyi takviye etti. Memleketin her tarafında Mustafa 
Suphi aleyhine dehıetli nümayiş oldu. 

Şark Ordu Kumandanı 
Kazım Karabekir" 

9- TKF Heyeti Kaç Kiti İdi ve Kimlerden Olıışmııtta İdi? 

TKF, Aralık 1920'de, Bakii'da, İsmail Hakkı l>aşkanlığında "Harici Büro" bıra
kar'ak170 Merkezi Heyetini ve partinin başlıca üyelerini Anadolu'ya sevkeuneye baş
lanuşnr. Bir grup TKF eleman lan Tiflis..Batuın yolu ile gönderilirken, 171 Mustafa 
Suph-i'nin de dahil olduğu asıl grup Ermeni.nan Wrinden Kars'a gelmek üzere 19 
Aralık 1920'de, Baku'dan hareke, eaniştir.'" Bu grubun ilk kafilesi Mustafa Suphi 
ile birlikte beş kişi olduğu ve 28 Aralık'ta Midivani Heyeti'yle Kars.'a geldiği 
bilinmektedir. m Bu tarihten birkaç gün sonra, onüç kişi olduğu tahmin edilen 
ikinci bir kafilenin Kars'a gelmiş olması gerekir. Şöyleki Kars'tan bütün TKF 
Heyeti'nin topluca Erzurum'a, 18 Ocak'ta, hareket ettiği dikkate alımı- ve bunların 
sayısının da Mustafa Suphi ile beraber onsekiz kişi olduğu haa.rlanır.sa, m yukan
daki tahminin doğru olduğu görülür. Fahrettin Erdoğan hauralannda bu heyetten 

170 KORNİYENKO, "Zarojde-~ Koıı.ı.nı.uniı(kesl'.ava Dvı.~niyıa vTurıtsü {1918-1920)", s.38. 
171 Mustafa Suphi'nin Kar.s'ta iJ:en Mwııtafa Kemill Pı'lşa'ya çektiği telgrafiıı bakınız. (TUNÇAY, 

TW-kii';~O~=~ı~,~~niye kommuııisti.çeskava Dvıje-niya ,. Tur'5ii (1918-1920)", s.38. 
ın KARAREKİR. lstiklaJ Harbirnit, ıı,,863; BA\1JR, MiUı Mıicadeley-e EJ Koymaya Çalışan Jh~ı 

Dıııarda Akımlar", :ı..642. 

ıu AT~ A,1/4282, Kl.590, D.123/37, F.41-1. 
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iki ki~inin K.ars'r.a tutuklandığını I T!ı belirtmesine karşın, daha öncede üzerinde dı 
rulduğu gibi, bu iki kiti, TKF Heyeti'nin Erıurum'a hareketinden sonra. Kars'a gel 
mişler ve Kazım Karabekir P~ tarafından nıaıklanmış.lardır.176 

Erzurum Valisi Hamit Bey, 22 Ocak'ta. "Musrafa Suphi onyedi refikiyl 
Erzuruın'a gelmiş. ise de isı.asyonda toplanan binlerce halk tarafından tahkir v, 
tard olunmuş.tur" şeklinde durumu Mustafa Kemal Paşa'ya bildirmesine177 rağmer 

Mustafa Kemal Paşa, 25 Ocak'ta, Mustafa Suphi Heyeti'nde kaç kişi olduğum 
bunların Mustafa Suphi ile birlikte gönderilip gönderilmediğini Vali Hami 
Beyden sonnw;tur."" Bu soruya Vali Hamit Bey, 29 Ocak'ta, Mustafa Suphi ve C! 

dahil olmak üzere bütün TKF Heyeti'nin Eczurum'dan gönderildiği cevabını veı 
mişıir. 1n Ancak Hamit Bey, daha sonra anılannda, TKF Heyeti içerisinden birisiniı 
e,ini bir miktar altınla Erzurtım'da bıraktığını yazmaktadır. ııın Eğer bu dururı 
doğru ise, ya Hamiı Bey'in Muı;ıafa Kc:mal Paıa')'l )'3Ilhi bilgilendirdiği veya )'illa 
sonra olayı tam hatırlayamadığı varsayımı ortaya çıkmaktadır. 

TKF Heyeti, Maçka'ya geldiğinde bu heyetten ilı.l kişi lıascalandılı.ları bahane, 
ile ayırt edilerek, burada bıralulınışbı'. Bunl:ar TKF Merkcıi Kom.ite Üyesi Mehm( 
Emin ile TKF Merkezi Komite Üyeliği'ne aday Süleyman Sami'dir. 2/3 Şuha 
l 92l'de Kazım Karabd<.ir Paşa'nın Ankara'ya gönderdiği telgrafta bu iki kişinin h, 
yettcn a)'lrtedilmesi hakkında şöyle yazıhnaktadır: ,., 

"MczkU.r kafileden olup Maçka'da hastalanarak kalan Mehmet Emin il 
Süleyman Sami'nin Türkist.ın'daki hideınaı-ı milliyelerini bilen ve takdir eden bi 
çok kimselerin telkiniyatı ile mumaileyhümayı serbestiye mazhar kılınıştır.'' 

Aahmet Cev.ı.t Emre, "Baybun'ta Mustafa Suphi'nin arkadaşlaondan iki !.!Uba 
hastalandıklarını ileri sürerek, orada alıkonuldular. Bunların Mustafa Suphi'}'i el 
vermiş olmalarına büyük ihtiınal va:rdır2 daha. Bakü'da MU$t.afa Suphi'ye muhalefı:: 

ı.ıı ERDOÖAN, Tıiı-.k EJJeriıuJe flaoraJanın. ı;..268. 
l7ıi A.TASE, A6/Sl&2. Rl.887. D.128/31. F.22-l. 
177 AYBARS, "Musm&. Suphi'nin An..dolu'y.ı Gelişi Öldürüllqüyte Jlgili Göniileı"~, s.$$-99. 
178 ATTB. IV. s.386, Belge No.3'13. 
l79 A'ı'BARS,. "Mus.tafa Suphi'nin Anado~u'ya Gelişi ÔldürüJüşüyle İJgili Görüşler'', s.99. 
180 Meşhur Valikr, ıı.436-437. 
LBı ATASE, A.1/4282, Kl!S90, D.123/37, F.41-S. 

Dr.Sarnih Çoruhlu, Süleyma:ıı Sami ve Mehmet Emin'iu Eızuıum'da, TKF Heycti'nden ayırr ~i 
diklerini :şu şekilde ileri stınııeltedir~ "Hastalanan iki yoldaş Harbi~ K.oıımeI"i Melı.lllet .Emin, Sılleyma 
Sami Erzurum'da kalmıılardl. Erzurum'dalti bir ,cok tabit bı.ı ili yoldaşın, TUl"kistaıı.'dali Mü.slUmanlaı: 
maarif sahıwnda bu.yiik hb:metleri. dokunduğu ~ aslında her ikisinin iyi .adamlac ııe "nıi.Wyeıçi" oldu] 
lanna ~hadeı edilince, Kazım Karabekir P~a kendilerini salı"W.:rmiş \'t: bunlara da halktan kimze ili 
melllqti. (CORUHLU. "İstiklil Savaşında K.omunizm Faaliyeı", Yeni İ:sranbul, 14 Temmuz 1966, Tefrik 
Nc.14). 

H.C.Yalç:ııı'da hcyetıcn iki kişinin Errurum'da laldığını, diğ~rlerinin ise kovulduğunu yazmakc 
dır. (YALÇIN, '7arihiMelrupb.r", Tani.ıı, 20Şubac 1945.) 
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ettikleri işitilmişti'' diye yazmakı.al81 ve Mahmut Goloğlu ise, Bayburt'ta alıkonulan 
bu iki kişinin, Samsunlu YtlzbaşL Nedim Agah ve Ytiıbaşı Yakup olduğunu 
bel.inmektedir. ııı:3 

Ahmet Cevat Emre'nin bahsettiği olayın Baı,burt'ıa değil. Maçka'da gerçekleş
tiğini, yukarıda verilen Kaıım K,ırabekir P,qa'nın 2/3 Şubat 1921'de Ankara'ya çek
tiği ıelgraf açıkça göstermektedir. Mahmut Goloğlu'nun, bu iki kişinin Agah Ne
dim ile Yüzbqı Yakup ölduğu iddiasmm ise doğru olması mümkün değildir, 
Çünkü Samsunlu Eczacı Yüzb,qı Nedim Agah ve Trab;zonlu Yiizbaşı Yalmp bu heyet 
içerisinde bulunmamakıaydılar. Kazım Karabel<ir Paşa'nın, 21/22 Ocak 1921'de 
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyiseti'ne çektiği şifre telgrafta, Kars'a gelen TKF He
yeti'nde İsmail Hakkı, Süleyman Tevfik. Mehmet Em.in ve Süleyman Sami olmak 
üzere dört subay olduğu belirtilmektedir.1&ı Nedim Agah ve Wı.zbaşı Yak.up deniz 
yolu ile Anadolu'ya gönderilmişlerdir. 3.Fırka Kumandanı Nuri imıasıyta Müda
faa-i Milliye Velcl.leti'ne gönderilen c.elgrafta~ Mustafa Suphi adamlarından Eczacı 
Nedim Ag:ih'ın 25 Aralık 1920'de, Tuapse'den Giresun'a geldiği ve Ankara'ya 
gitmek. üzere Bahr-i Cedit Vapuru'yla İnebolu'ya hareket ettiği bildirilmiştir.185 

Müdafaa-i Milliye Vekaleti tarafından 29 Aralık 1920'dc, durum Mustafa Kemal 
Paşa'ya bildirilmiş ve yapılacak muamele sorulmu.şnır.1~ Mustafa Kemal Paşa'nm 
buna cevap verip vermediği tespit edilememekle birlikte, Nedim Agah önce 
nıruklanmış181 ve sonra da smıı- dışı edilmiştir-.1138 

182EMRE, "1920 Mosko'ı.ıuı.ııda TürkKomünisıl.-cri", Tarihr>üııy:uı, s.2, (Ocak 1965), ı;.151. 
iM GOLOGLU, Cumhuriyete Doğru, s.-43. F.Tevctoğlu da. Nedim Agah 'ın Bayburt'ta ah konuldu~ 

ğı.mu belirtmeb:dir. (TEVETOÔLU, T~de Sosyalist ı't" Kom UDU, F.aaliyedec, s.264.) 
llH AT~ A.1/42-82, Kl.590, D.125/37, F.41-1. 
lM 6 Anılık 1920'de- Miidafaa-i Milliye Vekile-tl'ne çe.kile-n tclgraf a:pğı:<bdır: 

"Müdaf.ıa,i Milliye Velileti'ne Tral:ı-ıon 

26/12/36 (192-0) 
"]. Dün 25/12/36'<b Tuapse'den Gltt:ı.ıın'a bir motorla gden Mustafa. Suphl adaın1anndan Eczan 

N~im Ag3h'ın Giresun'a çıkuğı ve Anl.ara'ya gitmek üıere &hr-i Cedi, V:ı.puniyl::ı. İnebolu'y::ı, h::ıreler 
~ttiği Giremn mıntıka kumandanlığmdan bildirildiği maruzdur. Mtlda:fa-a-i Milliye Velııileti'ne \'C $al'k 
Cephesi Kumandaıılığı'na arz ed.ilmişıir. 

3.FU'l:.a Kumandanı 
Nuri" 

(ATASE, A.1/4283, Kl.549, D.17/7, F.68-1.) 
\&6 Mlldaf:aa.j Milliye V-elil~rl'nden 29 Aralık ]92()'dc, BMM Baib,nhğı'na gönderilen tczker,e, aşa

ğıdadır: 

"BMM Riyiset-i. Cciilesi:'ne 29/12/36 ( 1920) 
T.,..,_e 

"25/12/36 tarih.inde Tmı_pse'den Giresun':a tıiı- motorla gelen Mu~tafa Suphi adamlarından Eczacı 
Nedim Agah'ın Ankara'ya gitmek W:ere Gire:sun'dan &hr-~ Cedit Vapunı'yJa İnebolu'ya hareket ettiği 
Üçüncü Fırka Kumand:aı:ılığı'ndan mevrut şifreli telgraftan anla~lmakla, hususi malumatla ifa-yı mu.l::te
ıası ricasıyb ııwıızdı.ır." (ATAS.E,A.l/4283, Kl..549, D.17/7. F.68.) 

1117 20 Ocak 1921 tarihli istikbal Gazeresi Nedim Ag3h'ın tutuklandığını ve sınırdışı edile.çeğin.i 
:şöyle duywmaktadu: 
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Trabzonlu 'Yüzbaşı Y;ump'un da, 18 Ocak 192l'de, Karadeniz sahillerine çıka
cağı istihbarau alınmış ve gelir gelmez runıklanması sahil mınukasmda bulunan 
askeri ve mülki makamlara tamim edilmiştir. 189 Yüzbaşı Yakup Trabzon'a geldi& 
ginde tunıklanmııs ve üzerinden birçok mühim belge ele geçirilmiştir. 190 

Eızurum'dan Mustafa Suphi ile birlikte ons.ekiz kişi olarak yola çıkarılan TKF 
Heyeıi'nden Siileyman Sami ve Mehmet Emin191 Maçka'da aynlınca, heyette bulu
nanların sa)'ISl onalnya düşmüştür. Heyet Trab:ıon'a vardığında ise onbeş kişi kal
mıştır. Demckki, Erzurum'la Trabzon arasında bir kişi daha Mustafa Suphi 
Heyeıi'nden aynlmıibr. Bu kişinin Mahmut Goloğlu'nun heyeıu:n Maçka'da ayrıl
dı8'nı belirttiği,"' Abdülkadir olması ihtimal dahilinde, fakat kesin değildir. 

İstikbal Gaıetesi'nin 30 Ocak 1921 tarihli ,ayı.,nda, Trabzon'a Mustafa Suphi 
ve eşinin de içerisinde bulunduğu onbeş k4inin geldiği yaz1lmakta ve bunların 
isimleri vr:rilmekredir.193 Ancak Trabzon'dan motora bindirilerek sınır dışı edilen 

"Sakü'da toplanan birtakım :serserilerin ıqJ:i] ,eyledildcıi Tiırkiyc İştirikiyün Kumpanyası.'ndan ve 
mdfrit komünist Mwtafa Suphi'nin cı:ı. yakın bende1erinden olup. memleketle fesat çıkannal maksa
dıyla epeyce zam.andan beri Saınsun'da ve Karadeııiz .sew.hilinde dolaııwdaa olan Nedim Agah'ın 
Gireı.un'da tevkif edildiği Vt ilk ın.s.ıb. ili!' hudut haricine çıkanlaaığı haber alınmışbr." (lsciJ:b5.l, 20 
Kanıin-ı Sani 1337/0cak 1921}. 

188 ATA.SE. "-1/4282. lU.590, 0.123/87. F.41-3; ATASE. A_6/S152, JU.887, D.28/31. F.80-l; 
ATA.SE,A-7/8178. Kl.935. 0.6/1,A, F.25. 

Ahmet Cevat (Emre} ve PavloYic. Nedim Agib'm Batum'dan Trabzon'a geı;;tikten sonra öldütiile
~k denize anldığ;ını ile-ri sıinoel:tedicler. (PAVLOVİÇ. Re-raliiW()lll]ıı,m Turış.ip, Moslcov.ı, 1921, ._121; 
EMRE. "1920 M~k0Vll5lnda TürkK.omüııutler", Tarih Dü.np.u. S.2. (Ocak 1965). :ı;.151.) Ancak me
linde de belirttiğimiz gibi Eczacı Agiih Nedim tutuklanarak, smır dışı edilmiştir. Aynca Temmuz 
l 92l'de Batum'dan alınan bir isıi.hbarat raporunda, Agah Nedim"m Batum'da bıılunduğu y.u:ılmakıadır. 
(ATASE: A_l/4282. Kl.590. 0.123/37. F.5-l.) 

189 Karadeniz sahilinde-ki askeri \'e" mıilld" makamlara 13 Ocak 1921 'de gönderilen tamim şu şekil
dedir: 

"Müfrit Komünist Mustafa Suphi'niı:ı ıiifekasından Trabzonlu Yıizhaşı Yakup nam şahsın 
RuŞ)la'd.aıı hareket ırderel &C"abili.ı:ııiıden birimıe çıkacağı istihbar- "kı.lınınııtır. Mumaileyh hakt.ında ga
ycı mui.retliranc h2reket oluııaral., dcrdntiııe çalışılması \'C derhal malwnat \'Crilınesi tamimen tebliğ 
olunur." (ATASE. A.5/601, Kl.955, D.16-20, F.4-2.) 

190 ATASE, A.l/4283, Kl.1040, D.130/85-A, F.54-3. 
191 Bir müddel Siileyman Sami ve Mehmet Emin Trabıon'da blınqlard.ır. İttih3.ıçı oldullan bili

nen, bu iki kişinin burada kalmaluı mahzurlu görülmü.J olaca.kiti, l 921 yuında Mehmet Emin 
İst:3nbul'.ı giderken, Süleyman Saın.isırurdqına çıl;.an.lmışur. ( ATASE,Al/42:83, Kl.1040, D.1!0/35-A, 
F.34-3.) 

~l Goloğl.11. Suleyman :Sanı.i'nin ıekr.ır Rusr,ı'ya giderek, Tılrkis.ta.n'ı &lş,evik RusJar aleyhine 
haı:ırlayıp. sonra gOı:altındali. Em-er Pap'yı Rusların h:ıbL!!d cılrnadan gizlice Türkisıan':ı götürüp 
Tllrkis-tan Milli Han:Jı;eı..i'nin başına gedrdiğini" belirtmektedir. (GOWGLU. Gumhutiyeıe Doğnı, 
sA-2.) 

Feüıi TC\'e"toğlu d.a Mehmet Emio'in !:;tanbul'a giderek, uzun yıilar İs!anbul'da Şe-hremini 
Semti'ndc tuhafiyecilik yaparak hayatım t.azandığı.ıu yazmaktadır. (TEVETOÖLU, Tülli)'ı!"'de Sosp:fot 
ı,e Komiiııisl Fa.a.liyeder. s.264.) 

192 OOLOGLU, Cumburi~ce Dogru, ı.43. 
193 Jstil;ba.l, 30Kanün-ı Sini 1!137/0cak 1921. 
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ve sonradan öldürüldükleri anlaşılanların sayısı on dörttür. Kazım Karabekir Paşa, 
1 Şubat 192l'de, 12.Fırka Kumandanlığı'na yazdığı şifrede, Mustafa Suphi ve onüç 
arkadaşının. halkın cezahüraU brşı.$ında, burada kalamayacaklarını anlayarak bit 
motor kiralayıp sahilden ayrıldıklarını bildirmektedir.194 Böylece bir kişinin de 
Trabıon'da heyetten aynldığı ortaya çıkmaktadır ki. bunun Mustafa Suphi'nin eşi 
olduğu birçok eserde kaydedilmektedir."' 

Trabzon'dan Rus sahillerine gönderilen, ancak. kendilerinden hir daha haber 
alınamayan ve sonradan öldütii.ldük!eri anlaşılan TKF Heyetl'nde bulunanların 
isimleri aşağıdadır:196 

1- Samsun'un Hançerli Mahallesinden Mustafa Suphi 

2- Üsküdar'ın Ahmet Çelebi Mahallesinden Eıhem Nejat (İzmir Maarif Sadr-ı 
Sabıl<ı) 

3- Erzincanlı Aşçıoğlu Bahaeddin (Muallim) 

4- Uıak'ın Hacı Hüseyin Mahallesinden Kazım Hulusi 

5- Sünnene'nin Asu Kariyesinden Kıralioğlu MWut 

6- Cihangirli Hilmioiflu (ismai/) HakJu (Doktor) 

7- Van'ın Erciş Kaza,ı'ndan Ahmet oğlu Hayrettin (N"efer) 

8-Bandırma'mn Manyas Nahiyesinden Hak.k1 bin Mehmer Ali (Topçu 
Yüzb~ısı)"" 

ı\M ATAS~ A6/3U,2. Kl.&87, D.28/31, F.30-1; ATASE,. A.7/S.178, Kl.935, D.6/1..A, F.25. 
19~ Mustafa Suphi'nin ~n Yah)'3 Kahya tarafından alıkonularak,. kendWDe "kapatma" yaptığı ri

v:.ı.ye, roilnıt'ktedll'. (EMRE, "1920 Motlovasında Türk Komünisderi", Tanlı Dünf3Si, S.2, (Ocak. 1965), 
s.161; GOWGLU, CUmbtU'iyete Doğru, s.45.) Erzurum Valisi Hamit Bey, hatıralarında heyetten birisi
nin hanımını bir miktar ala ala Bızurum'da bıraktığını belirtmektedir ki ( Meşhur Valiler, s.437.). eğer 
bu bilgi doğru ise-, bunun Mm,tailı Supbtnin eşi olım$1 çok büyüle ihtimaldir, 

196 Bu &tc 30 Ocal 1921 tarihli İııtil.bal Gazeteı;i;'ndc yayınlamı:,br. (istik.bal, 30 lijnün-t sam 
1337/0cak 1921.) Bu li5te de onbeşinci olarak. "Musıafa Suphi'ni.ıı refikası bir Rus kadım" ;eklinde ya
nbruı,lı:.tadır. 

191 lsd.kbil'de verilen listede yanlış.lılrJa "Mehmet Ali l>in Bakl:.ı" yaı:ıi Haklu'nın oğlu Mehmet Ali 
şeklinde yazılmış.tır. Bunun aslı "Halkı bin Mehmet Ali'" yani., Mehmet Ali'nin oğlu Hallı ohmılıdır. Adı 
geç-en Hııllı:. Baııdırma'mu Maoy.w Ka2w'n&m Topçu Yüıbaş.1:sı İsnuııil Hakt.ı'dır. Coloğlu'nun 
"Cumhuriyek Doğru" cı;crinin ekler :kumıoda, İsmail Hakkı ile ilgili Hadi Uzer tanıfından şu bilgiler 
verilmektedir: 

NMu:ıı.afa Suphi ile birlikte Rusya'da Komiioi.st olan Topçu Binbaş.ı b.mail Hakkı. Manyaşlı'dır. 
Many.ı:ı:'u:ı. eşJrj bir Çerkes ail~ne mensup olan ,-e 8alıkeın"in Kepmt Bu-cağı'nda uz.un zaman Bu<ak 
Mfıdürlüğü yapm1$ bulunan Mehmet Ali Rey'in oğludur. ilk öğrenimini Kepsut ilkokulu'nda yapmııur. 
O sırada bende aynı ilkoku1da öğrem;i idim. ~ndisim oradan umınm. Otııı arkadaşımdı. Sonra, O su
bay oldu. 29. Kaflw. Tılıneni'nde Sabra Bataryası Kumandanı iken, bende ayıu tümen ihtiy.ıı zabiti İ· 
dim. Mücırekeden soma bb.larunızla birlikte yurda döndük. Fabt :Binbaş.ı İmıa:il Halr.kı te.lı.rar Rusya'ya 
:gi.t.a w- Mustafa. Suphi ile birlikte Bo1$evik-oldu." (GOLOÖLU, Cumhuriyete Doğru. s..3%, E.k.l.) 
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9- İsı:ınbullu Emiu Şefik (Mühendis) 

10- Kadıköylü Temi biu Ahmet (Tayyare "llizbaşısı) '" 

11- Manisalı Kazım bin Ali (İhtiyat Zabiti) 

12- Erzincan'ın Ak.dağ Kariyesinden Hadpoğlu Mehmel 

U- lzmir'in Tilkilik Mahallesi'nden Hacı Mustafa oğlu Mehmet 

14- Kandıralı Cemi/ Nazmi bin İbrahim (Elmalı Kaymakamı Sabıkı) 

Devamlı 5urette araşurmacdar tarafından karışurılan bir konuya daha aç•khk 
getirmekte yarar varclır. O da. Anadolu'ya gelen TKF Heyeti içerisinde kaç kişinin 
TKF Merkezi Komite üye-si olduğu ve bunlardan kaçının Mustafa Suphi ile beraber 
öldüıüldüğüdür_ TKF Merkezi Komitesi Mustafa Suphi ile beraber yedi kişiden 
oluşımıkta idi. TKF Anadolu'ya nakledilirken bu yedi kişinin ikisi, TKFnm Haıid 
BU.rosu'nda görır:vli olarak Bakıi'da bırakılmı~ardı. Bunlar TKF Harici Bürosu 
Başkanı (Kayserili) İsmail Hakkı ile Sülcyman Nuri'dir. Mustafa Suphi ile birlikte 
geri kalan beş TKF Merkezi Komite üyesi, Anadolu'ya gelen 18 kişilik TKF Heyeti 
içerisinde bulunuyorlardı. Bunlar Mustafa Suphi, Ethem Nejaı, Hilmioğlu (İ,;mail) 
Hakkı, Mehmet Emin ve Nazmi Yoldaşlar idi. Bun]ar içerisinden Mehmet Emin 
Maçk.a'da heyetten ayırt edilmiş ve bir müddet Trabzon'da 1':.aldıktarı sonra 
İsıanbul'a gitmiştir.1gg Diğerleri ise, yani Mustafa Suphi, Ethem Nejat. Hilmioğlu 
İsmail Hakkı"" ve Nazmi 28/29 Ocak 1921 gecesi, Yahya Kihya'nm adamları tara-

Mete Tuuçay, Topçu h.mail Hakkı'yı TKF Merktzi. Komitesi iyesi olarak gOOtenruştir. [fUNçAY, 
Tıid;.iye'dr Sol Alımlar, I, :ı.153, Dipııot:220.) Ancal: Topçu Yfu:bap:n İ:ımall Hııllı TKF Merkezi Komite 
üyesi degildir. Tunçay'ın, Bakıi'da kalan TKF Merkezi E(.omitesi 0.yesi ve TD Hari-ci Bürosu Başkanı 
{K.ı.J5Crlli) İsmail Hakkı ile Manyub Topçu Yuzbaşı lımail Hakk.ı'yı bniurdığı anlaplmaktadır. 

rne TC\ofik Bin Ahmet olarak listede ge,çen bu itişi, K.adılöy'lü. Tayyare Yüzbaı,1$1 S\ileyruan 
Tevfık'tir. 

ı93 ATASE, A.1/428:S, K.1.)040, D,130/86-A, F.34-3,, 
200 T~toğlu "Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler" e:seriru:k, Hilmioğlu Halkı hakkında 

bilgi wrirkca, O'nun Üçüncü Emernaı;,yona.l'in İkinc;i IC.Qngreşi'nde Türkiye Konrilnis.ı Parıisi'ni temsil 
eden iki kişiden biri5i olduğunu kııydttmektcdir, ( TEVETOGLU, Tiicki~'de Sosphııt f'e Ko.ttui.ııi.tt 
Fuliyetler, ıs.264.) Halbuki Hilnıioğhı is.m.ıil Hakla bu ~ugrenin y.ı.pddığı Termnuz-.Ağuştos. 1920'de 
Tiirki.ye'cl'! btılunurordu. Bakü Kongı-esi öoce"E Ethem Nejat'la birlikte Bal:.ü'ya gittnişlerdit. (ATASE. 
A.6/2865, lll.M9, D_2/!lô, F.30-) 

ÜçUnt':ıi Enternıasyonal'in ikinci Kongresine TKT adına kail.lan Kayserili is.ınail Hakl:.ı.'dlt. Doğu 
H;ı,lkbrırun Birinci Kongresi'nde konupa v.e Doğu Ha.lkfan Propaganda ve Ha.rek.el Sovyeti'ne ~çilen 
d-e bu İsmail Hak.kı'dır. Ayrıca bu i&mail Hakkı TKF kurulduğunda Hilmioğlu Hakkı ile birlikte TKF 
Merkezi Korııitesi Uycliğiııe ıc:çilmi,dr. TKF, tcşl<lliıu Tılrkiye'ye nakletı.iğinde, TKF Harki Bii.ro&u 
Başlanı olarak Bakü'da blmıştı.r. (KORNİ'tENKO. 'Zarojdtniye: KommuııistiçesJ:.ava. Dvijeni)'8 v Turısii 
(1918-1920)\ s.38.) Kays,eriU İs.mail Hakkı Mustafa Suphi'den ronra TKP'mn eo yetkili İ:SJD.idir. Ve 
Entenı.ısyoa;Jl lic;i('rleri tarafından kc:udi.sinc: bii.yii.k önem \'CrildiA;i anla,ı.ılmaJı.ıadır. Daha. .sonra üze
rinde durulacağ! gibi, Mtıı;tafa Suphi'den .ı;onra, Rusya'da kab.n Tı1rk Komıiııisıleriııin Jiderliğini Y3pıwş 
\'e Tıirkiye'ye, )'Öllelilı. )'3pılıın gizli fruıliyctleıi yôoetı:Jliştir. 

Bir Ocüncü İ&mail Hakkı daha ,'31"dır ki, bu da Manyaslı Topçu Y"uzbaşı İ:ımail Hallı'cbr. Daha ön, 
cerle belirtildiği üzere Mustafa Suphi ile birlikte öldürülenler anısındadır ,'C' TKF Merkezi Komite üyesi 
değildir. 
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fından, yukarıdaki listede belirttiğimiz, diğer on arkadaşları ile birlikte öldürül
müşlerdir. 

10. Musıafa Supbl ve Arbdaşlanmn Ôldiirillmesi ve Bu Olay Karımnda ~ 
Rıısya'nın Tavrı 

Mustafa Suphi ve onüç arkadaşı 28 Oc.ak 1921 gecesi Trabzon İskelesi'nden bir 
motora bindirilerek, Rus sahillerine doğnı gönderilmişlerdir. Bu olaydan kısa bir 
süre sonra Trabzon'da,. Mustafa Suphi ve arkadaşlannın akibeti hakkında söylenti
ler çıkm;ı.ya ve Musr.af:a Suphi ve arkadaşlannı götüren motorun battığı şayiaları ya
yılmaya başlamıştır. Bu söylentiler bir müddet sonra daha da artmış ve bazı kişiler 
Mustafa Suphi ve arkadaşlarını nasıl öldürdüklerini sağda solda anlatırlarken, 
Mustafa Suphi Heyeti'ni götüren motoru Trabzon sahillerinde görenler olmuş.-
wr.::ı,oı Aynca Mustafa. Suphi ve arkadaşlarının Trabzon'daıı aynlmalan üzerinden 
iki hafta geçmesine rağmen hiçbir Rus sahiline çıkmadık.lan haberi, Trabzon'daki 
Sovyet Ru.sya Konsoloıs.u'na ulaşm,şu. Bu söylenti ve haberler üzerine Konsolos 
Bagirov, 14 Şubat 1921 'de, Trabzon Valisi'ne aşağıdaki yazıyı gönderdi:'°' 

"Trab:zon Valisi'ne 

"Üçüncü Enternasyonal Heyeti olan Mustafa Suphi ve arkadaşları Batum'da 
değil ve hiçbir Sovyet Rusya şahiline gelmedikleri hakkında haber aldık. Burada 
onlann denlıde boğulduklarına dair abartth söylentiler yayılıyor. Bu yoldaşların 
nereye gönderildiklerini bana bildirmenizi rica ediyorum. Onlar görevli olarak 
gönderilmiştileı-. Onları sorguluyabilmem için bana yollamanızı rica ediyorum. 

14 Şubat 1921 
Trabzon Rus Konsolosu 

Bagirov' 

Sovyet Rusya Konsolosu'nun bu yazısına Trabzon Valisi Sabri Bey, 17 Şubac'ca. 
şu cevabı verdi:~~ 

"Rus Kons.olosu'na 

"Üçüncü Enternasyonal Hcyeti'nden hiç kimse buraya gelmedi ve hiç kimsede 
buradan gitmedi. Bu konuda bizde hiçbir bilgi yoktur. Sizin 14 Şubat tarihli yazı
nıza cevap olarak bildirilir. 

15. 

17 Şubat 1921 
Trabzon Valisi Sabri" 

2.oı ÇORUHLU, "İsıikJal Savaşında K.,omünlı:m F~l:iyeti", Yeni İstanbul, 15 Temmuz 1966, Tefrika: 

W2 Azeı-b.Cıım.ElTA, F.2'8, Op.l, D.207, L.89. 
203 Azerb.Cum.EITA. F.28, Op.1, D.207, L.90. 
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Trabzon Valisi'nin bu cevabı Sovyet Rusya Konsolosluk görevlilerini tatmin 
eunemiı olacak ki, ayıu gün Sovyet Rusya'nm Türkiye'deld İofonnasyon Bürosu 
Müdürü AstahovTra.bzon V.alisi'ne şu yazıyı gönderdi::2().1, 

'Trabzon V.Uisi'ne 

"Mustafa Suphi ve onun grubunun talihi hakkında. merkezin defalarca sor
ması yüıUndcn size rica ile müracaat ediyorum ki, bu grubun talihinin ne olduğu 
hakkmda bana bilgi vermekten kaçınmayın. Gercekler ne kadar acı olsa da1 meç
huliyctten her zaman daha iyi olduğunu dik.kate almanızı rica ediyorum. 

l'I Şubat 1921 
Türldye'de RSFSR'in lnfonnasyon 

Bürom Müdürü Asıahov'' 

Trabzon Valisi yukarıdaki yazıya bir cevap vr:nnırmiştir.20b Görüldüğü gibi. 
Sovyet Ru~ K.onsolosu'nun Üçüncü Entemaşyonal temsilcileri olarak nitelendir
diği Mustafa Suphi ve arkadaşlarının nerede olduğu hakkındaki yazısına,. Trabzon 
Valiıi, "Trabzon'a hiçblT Üçüncü. Enternasyonal temsilcisi gelmedi ve gitmedi", şek
linde cevap vermektedir. Aslında Trabzon Valisi bir konuda haklıdır. O, da. 
Mustafa Suphi Heyeti'nin Türkiye'y.c geleceği konusunda, hiçbir So\l}'et Rusya yet
kili makamı bir bilgi vermem.iştir. Daha doğrusu Üçüncü Entemasyonal'in her
hangi bir temii.ld$inin Türkiye'ye gönderileceği konusunda, TBMM Hükümeti'ne 
hiçbir müracaatta bulunulmamıştır. Bwıunla birlikte K.onsolos'un yazLsına Vali'nin 
böyle kaçamak cevap vennes.i ve daha oonraki yazıya ise hiç cevap verilmemesi ol
dukça manidardır. 

Trabzon Sovyeı Rus Konsolosu ve lnforrnasyon Bürosu Müdürü'nün bu giri
şimlerinden başka, Sovyet Rusya'nın herhangi bir yetkili makamının Mustafa Suphi 
Heyeti'nin akibeti hakkında TBMM Hükümeti'ne resmi bir müracaatı olup olma
dığı tespit edilememek.le beraber, bu duruma ve Mustafa Suphi'ye fazla önem. ver
medikleri ve üzerinde durmadık.lan anlaşılmaktadır. Nitekim daha Mustafa Suphi 
Heyeti lurs'ta iken, Azerbaycan'da, Doğu Halklan Propaganda ve Hareket Sovyeti 
(Şark Şurası) temsilcilerinin Ankara'ya gitmelerine izin verilmediği hakkında ha
berler çıkması üzerine:, Doğu Halkları Propaganda V<= Hareket Sovyeti şu tekzibi 
yayınlamışor:206 

"Şark Milletlerinin Tc:bligat ve Hareket Şür.isı bununla haber veriyor ki, 
Ankara Hükümeıi'nin Şark Millc::tleri Tebligat ve Hareket Şüras.1 Vekilleti'nin 

:l(H Azcrb.Cum.EITA, F.28, Op.l, D.207, L.90. 
205 Sovyct Rusya İnformasyon Bür05u Müdii.ni'min Trabzon Vali:simı gönderdiği )7 Şubat tarihli 

yazıınn alana Ş'Q noı düşüJmıiıtü: "Bu yazıya Va1iııi.n cefflbı gelmedi." (All-rb.Cum.EITA, F.28, Op.l, 
D.207, L.90.) 

200 .ılzıf'r.lıaycan Ful:aı"Mı (Ballü), 20 Oaıll 19:ll. 
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Ankara'ya gelmelerini reddennesi hakkında matbuaatt.a verilen haber asılsızdır, 
Tebligat Şurası Ank.ara)a hiçbir m,im;ı.yende göndermemiştir." 

Bu belgeden açıkça anlqılacağı gibi, Doğu Halkları Propaganda ve Hareket 
Sovyer.i, Mustafa Suphi ve arkadaş.lanna sahip çıkmamakta ve onbrı kendi temsilci· 
leıi olarak kabul etmemektedir. Halbuki bu yaklaşım, bu sovyeıin kuruluş amacma 
v,e iç tüzüğüne tamamen ters düşmektedir. ÇilnkU, bu sovyedn kunıluş bölümünde 
ayrınblı olarak ıizerinde durulduğu gibi, doğudaki hiçbir komünist Orgüı. bu sov
yctin emri dışında hareket edeme~:di. Doğudaki bütün komünist örgütleri bu sov
yet yönlcndircc.ek ve onlara rehberlik edecekti.207 İşte aradaki bu çelifki, bu sovyet 
ile Mustafa Suphi arasında bir ihtilaf olduğu veya bu sovyetin Mustafa Suphi'ye 
karşı cephe aldığı şeklinde varsayımlan gündeme geıirmektedir. 

28 O<:ak I92l'de, Trabzon'dan sınır dışı edilen Mustafa Suphi ve ark.adaşları
nuı bir süre sonra öldürüldükleri anlaşılmıştır. Bu olaydan Trabzon Kayıkçılar 
Kahyası Yahya Kahya'nın sorumlu olduğu ve bu iıi, adamları olan Faik Reis ve ar
kadaşlarına yaptırdığı çe+itli kaynaklarda kaydedilmektedir. Elde olan bilgilere 
göre; Mustafa Suphi ve 13 arkadaşı, 28/29 Ocak 1921 gecesi, Trabzon İskelesinde 
bindirildikleri bir motorla Batum'a gönderilmek fu:cn: yola çıkarılmışlardır .208 

Hemen arkalarından kalkan bir başka motorla, Yahya Kihya•nın adamlarmdan 
Faik Reis ve arkadaşları, Sürmene; açılclarında. Mustafa Suphileri götüren motora 
yetişmişler ve hepsini öldürerek denize atmışlardır.200 Bu heyetle birlikte Trabzon'a 
gelen Mustafa Suphi'nin eşi ise Yahya Kahya tarafından "kapatma" olarak, 
Trabzon'da, alıkonuhnuştur.n° 

~T U.n,v So~ta Propagandı i Dei&triya Narodo1• Vasıoka, a. l. 
ffii: ATASE; A.7 /317.S, Kl.935, D.6/1-A, F.25; AT.ASE, A.6/3152, K.1.887, D.28/31A, F.30-1; ATASE. 

A.1/4282, KJ.590, D.123/37, F.41-3. 
mı GOLO(;LU, Cumhuri~tt: Doğru, s.45; EMRE, "1920 Mosk~da Tüı). Komünistleri", TMih 

Dünyası, s.2, (Ocak 1965), a..151; TUNCAY, Türkiye'de Sol Akımlat, 1. ~102; Alemdar, 29 Nısan 1337 
(1921); KANDEMİR, Aıa.rüd:ün Kurduğu Türkiye Komıinisı P:utw M! Sonr.w, s.1$; KARABEK.İR, 
/ıtikJil HarbilDU, s.1090: HARRİS. Türluye'dc Komünizm Kam.ali.lan. :ı.131: ÇORUHLU, "İstiltliil 
Sıavaııııda Kom'Unizm Faaliyıcıi", Jt.ni lst.ıı.nbul, 15 Temmuz 1966, Tefrika No:15; BAYUR. "Milli 
MUca.dclcyc El Koymaya Çabp.n .8a$ı Dııar,da Akımlar", s.654.) Bfıt\uı. bu eserlerde, Mustafa Suphi ve ar
bdaı;lanaın öldürülmrsi ile ilgili olarak Yahya &ihya sorumlu tutuhuken, yalnız Şevkı:t Sıirı:yya 
Aydemir ııarafından yayımlanan, luilıaıı.çılardan KUı;ılk Talat'ın 16 Mayıs 192-l'dc Halil Paşa'ya }'3Zmış 
olduğu IDC'knıpta, bu i:ıi Yahya Kihya'nın yapmadığı \'C hatta Mustaf:aı Supbileri kurumı3k için çakı 
harcadığı iddia cdilnıclr.tedir. (AYDEMİR, '"M.Suphi Olayı Haklı.uda", Milliyet, 21 Temmuz 1971.) 

2'lO Mustıf.ı Suphi'nin qi.D.iıı Tnbzon'da heyetten aprıı:dildiğ:i anbşılmaktıdır. Şôylcki, 30 Ocal:. 
1921 l3rihli ls.til.bal. Oı.zctcŞj'ndc Mus~ Suphi ve arl:adaşlarımn Tnıb.zoo'a gcliıi ve gönderilişi ile ilgili 
Q,kan yazıda, gelt:o 15 kişilik heyet içerisinde MU5tafa Suphi'nin eşinin de buluııd.uğu belirtilmektedir. 
(lsdJ;hJJ, SO Kinıirw. Sj,nl .337/0cak. 1921) Aynca TrabıQQ Valişi. ı;anı.fından Rus Ko[l3.0loşu'mı cevap 
olarak tı:önderikn yazıda, Trabzon'a gel-e.ıı heyet iı,;eriainde bir kadın bulunduğu l:.abul edilmektedir. 
(Azı:rb.Cum.EITA,.F.28, Op.l, D.207, L.89.) Trabzon'dan sınır dıp edilcp hcycne ise, M\lsıatİ.I Supbi ve 
13 arkadaşının bulunduğunu daha önce verdiğimi! belgt:ler ortaya koyduğuna göre, heyetten bir ki.ıi
ni.n Trabzon'da ah konulduğu anlaşıbnaktadır. Bunun da Musı,fa Sı.ıplıi'nin eı,i olmas.ı. en büyQ.k ihti
maldir. ZateP birçok m:rdc-, Mustafa Suphi'nin eşinin Yahya Kahya tarafıııdan Trabzon'd:aı alıkonularak. 
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Mustafa Suphi ve arkadaşlarının öldürüldükleri, ancak ilti ay sonra, TKF H;ui-d 
Büro.su tarafından haber alınmıştı. 2 Nisan 1921 'de TKF Harici Büro üyesi Ahmet 
Cevat (Emre), Üçüncü Emernasyonal'in Doğu Şubesi Müdürü ve Doğu Haiklan 
Propaganda ve Hareket Sovyeti Başkanlık Kurulu Üyesi Pavloviç'e bir mektup gön
dererek, olayı bildinniş ve öldürillen yoldaşlarının müdafaa edilmesini istemiştir. 
Ahmet Cevat'ın gönderdiği mektubun Rusça'dan çevrisi aynen aşağıdadır:211 

"Baku, 2 Nisan 1921 

Bizim A:riz. Yoldaşımız Pavloviç'e 

Aziz Yoldaş "l'avloviç" 

''Yoldaş Mustafa Suphi. 4 Merkezi Komite üyesi, diğer 12 Komünist y-oldaşm 
kurban edilmesi ile ilgili olarak sizinle konuşmalıyım. Onlar 28 Ocak'ta Tı-abzon 
yakınlarında vahşice öldürülerek, denize aulmışlardır. 

''Kaybolan bu yoldaşlarımızın talihi hak.kında ilti ay müddetince hiçbir bilgi 
alamadık. Ama sonra ani.ışıldı ki, onlar Trabzon burjuvazi.yesinin satılmış cellatla
nnın darbeleri ile öldürülmüşlerdir. 

"Ta Erzurum'da bizim yoldaşlarımıza kar.p. düşmanca gösteriler b.aşlamışb. 

"Halka, "Rusya'dan gelen komünistler Bolşevik.lerdir. Onlar buraya bütün ma
ğazaları kapatma maksadıyla gelmişlerdir. Hiç kimse satmak veya saun almak hak
kına sahip olmayacak.ur. Sonra aramalar başlayacak ve bütün emlak ve paralar ha
ciz edilecektir. Komünistler dinsizdirler, onlar Allah'a inananların hepsini hapse 
atacaklardır" diyorlardı. 

"Provakatörler. din, ticaret ve özel mülkiyet Bolşevikler tarafından yasak edilT 
miş şeylerdir. diyorlardı. 

"Göstericiler arasında, burjuvazya tarafından sa.un alınmış ve polis tarafmdan 
komünistler aleyhine kışkırulmış. cahiller vardı. Onlar bizim yoldaşlann üzerine 
hücum ederek taşlar acmışlar ve parça parça eunek istemişlerdi. Yollarda hiç kimse 
bizim yoldaşlara ekmek ve atlan için yem satmak istemedi. Hükümet ise kendisini 
Bolşevikleri müdafaa -ediyor rolünde göstermeğe çalışmışb.r. 

"Hüküruet taI"afmdan, komünistleri korumak için tedbirler alındığı doğru de
ğildir. Mağazaların kapanmasına polisin kendisinin çalışnğmı ve savunmasız yol
daşlanmıza taşlar ile hücum eden halk kitlesini polisin heye.;:ana getirdiğini biı.im 
güvenilir kaynaklardan biliyoruz. Bu gibi işkencelere yoldaşlarımız dört-beş .şehir ve 
mahalde maruz kalmışlardır. Ama özellikle Yoldaşlar, Trabzon'd.a vahş,icesine mu-

kendisine "kiıpatına" )'apb:ğı. kaytledilınelttcdir. (GOLOGLU, Cumhuriye,r Doğru, s..45; EMRE, "1920 
Mooko\llllnda TUCJ.:. Komünis.tJeri", Tmih Düny.ısı, S.2, (OcU 1966), .s.llH). 

m Mih.FAVLüVİÇ{M.Vehman), RevaliiWorına,a Tuı.rsiya, Mll&W\-:a., 1921, s.l19-l21. 
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amele ile karşılaşmışlardır. Burada, onlara, oraya gelir gelmez heyecana gelmiş 
halk kitleleri tarafından hakaretler yapllmış, ve bu hakaret ve ba.ğırular altında is

keleye götürmüşlerdir. Orada onların üzerlerinde bulunan birkaç tabancayı almış
lardır. Sonra onlar motorlu bir kayığa bindirilmiş ve acele iskeleden gönderilıniş
lerdir. Bu kayığın arkasından, silahlı adamlann bindirildiği başka bir kayık yola çı
karılınışur. Bizim yoldaşlarımız bağlanarak, kasa.tuı-alarla delik deşik edilerek öldü
rüldükten sonra denize aulmışlardır. Ertesi gün her iki kayıkta Trabzon limanında 
dunnakt.t idi ve matroslar (Kayıkçılar) Türk Bolşeviklerini denizin dibine gönde
rildiklerini merak eden herkese anlaunışlardı. 

"RSFSR temsilcisi bizim yoldaşlarla görüşmek istediği zaman, Vali tarafından 
heyecana gelmiş halkın hücumuna uğrayabileceği .ile koıkutularak, evinden çık
maması emrolunmuştur. 

"Aslında Rus temsilcisi bu tehlikeyi acele olarak radyo ile Moskova'ya ve 
Ankara'ya bildirmeli ve yoldaşlarımızı cellatlar elinde bırakmamak. için gereken 
önlemleri alm;ı.lı idi. Yazık ki, bu zamanda RSFSR'in Trabzon temsilciliğinde yeterli 
nitelikte enerjili şahsiyet yokru. 

"Bütün gerçekler ve detaylar yerinde, herkesçe bilinmektedir. Bu kayığın ne 
olduğunu herkes biliyor ve kayık kaptanlarının adları ve bu ekipte yer alanlar her
kese malumdur. Bundan başka diyorlar ki, herşey Belediye Reisi ve Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti Riyaset Hey'eti tarafından hazırlanmıştır. Burada, .şimdiye kadar 
bu mesele ile ilgili bir karar kabul edilmemişse de, ancak bundan sonra susmak 
mümkün değildir. 

"Biz en iyi ve en cesur J.6 veya 17 yoldaşımızı kaybettik. Siz, bizimle olan daya
nışmanız•. onların cell;ı.tlannm cezalandınlmasını talep ederek ispat etmelisiniz. 
Trabzon'da, oraya giden bütün Türk Komünistlerinin ôldütüJmıesi katada~unlınış
nr. Anadolu burjuv.ıziyesi, vahşi cinayetlerinin cezasız kalacağını bildikçe, komü
nistlere karş.ı canavarca takibini devam ettirir. 

"Aziz yoldaş, sizin bu meseleyi kaldıracağımzı ve cellatlar elinde kurban olan 
en iyi yoldaşlanmızın hatırasım müdafaa etmeyi üzerinize alacağınızı ümit ediyo
rum. 

Saygılanmla ve Komünist Selamıyla 
A.Cevaı" 

Ahmel Cevat'ın bu mektubu üzerine, Pavloviç'in bir girişimde bulunduğuna 
dair bir bilgi bulunmamaktadır. Üyesi olduğu Doğu Halkları Propaganda ve 
Hareket Sovyeti'nin de, bu konu ile ilgili bir açıklama yapmayarak, hiç yaşanmamış 
gibi bir tavır takınması oldukça ilginçtir. Daha ilginç olanı ise, bu Sovyet'in Merkezi 
Bakll olmasına ve TKF da, Bakü'da kurulmuş ve halen burada bir Harici 
Büroım'nun bulunmasına rağmen, Azerbaycan Basını'nda Mustafa Suphi ve arka-
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d,l$lannm öldürülmesi ile ilgili tek bir yazı ve habere rastlanmam:asıdır. Doğu'ya 
komünist jnkılibı ıaşımak., doğu komünist örgütlerine destek vermek ve onları hi
maye ederek, yönlendirmek amacıyla kurulan Doğu Halkları Propaganda ve 
Hareket Sovyed'nin Mustafa Suplri olayı karşısında takındığı tavır, bu sovyetin bu 
dönemdeki doğuya yönelii .siyasetinde Mustafa Suphi'nin çok önemli bir yeri ol
madığııu açıkça göstennektedir. 

Hatta 1921 Mart ayı başlarında 11.Kızıl Ordu İrtibat Askeri Memuru 
Mihayilovski ve iki arkadaşı, Kar:s'ta Kazım Karabekir Paşa'yı ziyaret etmiştir. 
Bunlarla yıı.puğı görüıme hakkında Kizım Karabeldr Paşa 6 Mart 192l"de. Erkan-ı 
Harbiye-i Umumiye Riyaseıi'ne bir telgraf çekmişdr. Kazım Karabekir bu telgrafta, 
Mihayilovski'nin Mustafa Suphi ile ilgili olarak kendisine şunları söylediğini yaz
mak.tadır:212 

"Mustafa Suphi ve refiklerinin avanturist olduklarını, Türkiyc'de hiçbir 
ehemmiyetleri bulunmadığını yeni anlamı.şiar ve müteessir olmuşlar, kendi arala
rında dahi bu kabil avaıııuristlere aldandıkları oluyonnuş." 

Şwıu da belirtmek. gerekir ki, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının öldürülmesi ve 
Türkiyc'deki komünistlere karşı 1BMM Hükümeti'nin 1921 başlarında başlattığı 
sindirme hareketi karşısında, Sô'vyet Rusya Hükümeıi'nin dikkate değer bir tepki 
göstermemi:. olması'll13 ve bu durumun 16 Mart 192l'de, Moskova'da imzalanan 
dostluk. antlaşmasında bir püriiz çıkarın.aması, Sovyet Rusya'mn da bu dOneınd,e 
Türkiye'nin dostluğuna ihtiyacı olduğımu ortaya koymaktadır. 

11. Mustafa Suphi ve Arkadaılanru Kim Öldürttü? 

Önceki konularda, TKF Heyeıi'nin 28 Aralık 1920'de, Kars'a geliıinden, 28/29 
Ocak gecesi Trahzon'dan bir motora bindirilerek sınır dışı edilmesine kadar geli
şen olayların TBMM Hükilmeti'nin isteği ve uygun görmesi ile Kazım Karabekir 
Paşa tarafından hazırlanan bir plan doğrultusunda yapıldığı ve bu plim, TKF 
Heyeti'nin Erzurum'dan Trabzon'a kadar geçtikleri bölgelerde bulunan askeri ve 
mülki makamlar ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin ortaklaşa. işlerliğe koyduk.lan 
belgelerle ortaya konulmuştur. Trabzon'dan sınırdışı edilmelerinden sonra, 
Mustafa Suphi ve arkadaşlanmn Trabzon Kayıkçılar Kahyası Yahya Kahya'mn'14 

adamları tarafından öldürüldükleri ve bu olaydan Yahya K.ahya'nın sorumlu ol
duğu hemen hemen tüm araşbrmacılann üzerinde birleştikleri ortak özelliktir, 

:m ATA.SE;. A.l/4282, KI.591, D.129/40.F.52. 
:mı Yalnızca ~t Rus)'* DL~ri Komiseri Çi~rir.ı"in Mustafa Suphi'nin s-ağlığı. ile ilgili bir nı.d

yogram ile Ankara Hükılrncli'Udl!"n bilgi isaedil;i. Aolw-a HUlUmeti'nin buna, Mustafa Suphikrin hare
keti esnasında Kar.ıd~niz fırtıoah olduğundan bir ~ya kuı-bıuı. gumi! .olmalan muhıemeld.ir, şeklinde 
cevap ~rd.iği bazı kaynat.Jard.11 kaydedilmt-kıedir. {SADi. Tıü-kiye'd,e Sosplizm.in Tarihiııe Kadı, s.550; 
Arilla TÜRK. "İslim Komün.izmk:ri'", Tarih R" Toplum, XI/65, (Mayıs 1989), s..58.} 

ııu KANDEMİR. AraWrJ:'ıin KW'duğıı Türl:iye Komünist Parti3i l'f' Sonrası. s..186. 
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Ancak burada önemli olan konu, bu ola)'l Yahya Kahya ıek başına mı gerçekle,tir
miştir, yoksa birileri tarafından kullanılmış mıdır? 

Bu olaydan bir müddet sonra Yahya Kahya Trabzon'da karışık işler yap-uğı id
diası ile Kazım Karabekir Paşa tarafından tutuklanmış ve yargılanmak üzere Sivas'a 
gönderilmiştir. Siva.s'ta ağır ceza mahlteme:sindeki yargılanlllMmda suçsuz buluna
rak beraat eden Yahya Kahya, Trabzon 'a döndüğünde "Sanki bütün i~erde ben tek 
başıma mı idim. Daha üstüme vanrlarsa herşeyi olduğu gibi ortaya dökerim" de
mesi:ıu. ve daha sonra ise ortadan kaldırılma::ıı gibi olaylar, Yahya Kahya'nın bu işte 
tek başına olmadığı kanısını uyandırmaktadır. Öyle ise~ Mustafa Suphi ve arkadaş.-
lannı kim ortadan kaldıranışu? Yahya Kihya'yı bu harekete kimler yönlendirmişti? 

Bu konularda kesin bir yargıya vannak mümkün değildir. Olayla doğrudan il
gili olan şaluslann hayatta bulunmaması ve "öldürmek" gibi verilecek emirlerin ve 
yapılacak planların da yazılı olarak yapılmayacağı dikkate alınırsa, iş daha da zor
laşmaktadır. Bunun için Mustafa Suphi olayına yaklaşımın, nMustafa Suphi'yi orta
dan kaldırmak için kimlerin sebepleri vardı?", "Mustafa Suphi'nin düşmanları kim
lerdi?". "Mustafa Suphi ve arkadaşlarının öldürülmesinde kimlerin menfaati 
vardı?" gibi sorulara cevap aramak şeklinde olması bir zorunluluktur. Ancak bu iş 
yapılırken mevcut bilgiler iyice incelenerek, karşıl~ıınlmab ve o günün şartları gö
zönünde bulundurulmalıdır. 

Bu sondara cevap aramadan önce, şimdiye kadar Mustafa Suphl ve arkadaşla
nwn öldürülmeleri olayı ile ilgili ileri sürülen VlU'üytmlar üzerinde durmakta yarar 
vardır. 

Kazım Karabekir, Mu,ıaf;ı Suphi'nin İttihatçı düımanlığı yüzünden ortadan 
kaldırıldığı görüşündedir. O günlerde doğuda en nüfuzlu kişi olan ve TBMM 
Hükümeti'nin Sovyet Rus.ya ile ilişkiler kormasında ve geliştirmesinde büyük rolü 
bulunan Kizım Karabekir, İstik.lal Harbimiz adb eserinde, bu görüşünü Yahya 
Kahya'nm ö]dürülme:si olayı üzerine şöyle ele almaktadır:216 

"3 Temmuz'da Tr.abzon'da Kahya'yı öldürmüşler. Otomobil ile akşam 
Soğuksu'ya giderken ~ya yakın bir yerde yanındakilerle beraber birkaç kişi tara

fından taarruza uğramış. l!una pek canım sıkıldı. Kahya, Env,r P~ taraftan idi. 
Ono memlekete sokınağa çalışıyordu. Bu hususta elde vesikalar da vardı. Fakat 

il!> Mahmut Gokığlu, Yah,a Kahya wı Trabzon'daki konumu hakkında şu bilgileri vermektedir: 
"'Yahya IUbya. Trabıon Müdafaa-i. Hubık Cemiyeti Başkanı Baruıçuzi~ Abuıet Eferı-di'niu em

rindeki bir Kuva-yı Milliye Komutam durumunda, Git'~uı:ı'daı:ı S:aıı:ısuı:ı'a tadar olan 1:.ı,.ıan egem<:nliği 
altı.na almış, Topal Osmaıı Ata gibi "1C fabc sadece Trabzon'da egemenliğini sürdüren, bu egemenliğe 
dı.y.ınar:ak Trabzon'a girip çıkan -eşyalardan kendi başına vergi afan bir çete re-isi idi. 

''Yahr-ı, Kihy:ı, basit, cahil, be yüre:tli bir irısaııdı. Trabzon'da hemen ht'rkedi yıldırmıı,, ş,eltri ba.:ıkı 
aluna almış, Rumlara göz- a,ı;:tırınamatıa beraber. herkese her i:stediğini yapar hale gelmişti." 
(GOLOCLU. Cumh~te notru. :s.43.) 

216 KARAB.EKiR, JsdkW I-brbima, ,ı.,1090. 
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buna rağmen Sivas Mahkeme5İ.'nde beraat etmişti. Bu adamın Enver Paşa'nın 
Ruslarla mücadeleye kalkmasından sonra öldürülmesine göre Bolşeviklerin yap
ması ihtimali de vardı. Husüsiyle Mustafa Suphi Hey'eri ki. İttihatçılar bunun deh
şetli aleyhtan idiler, çünkü Enver başta olmak üzere halk hükümeti kuwetini 
İttihatçılar almaya çalışıyorlardı. Halbuki Bolşevikler bir taraftan İııihatçılara vaad
lerde bulunurken, diğer taraftan Mustafa Suphl kafilesine kuvvet ve önem vererek 
Türkiye'ye göndermişlerdi. Bu hey'etin Trabzon'da bir sandalda yok edildiği ınaT 
Jumdur. Bunu Kahya'nm yapuğı duyulmuş idi. Bunu t.ahkik ederek Bolşevikler de 
mukabelemi yapmışlardı?" 

Mustafa Suphi'nin İttiha.tçılar tarafından öldürtüldüğünü savunanların ba
şında Hikmet Bayur gelmektedir. Hikmet Bayur. Bdletcn'de çıkan ''Mustafa Suphi 
ve Milli Mücadeleye El Koymaya Çalışan Başı Dışarda Akımlar"211• Milliyet 
Gazetesinde Çıkan "Mustafa Suphi Olayı"218 ve Son Havadis gaı.etesinde 
yayımlanan "Mustafa Suphi'nin Öldül"Ulmcsi Olayı"n9 adlı makalelerinde, Mustafa 
Suphi ve ark.adaşlarının İttihatçılar tarafından ortadan kaldırıldıklarını ve bu 
olayla Ankara'nın hiçbir ilgisi olmadığını ~spatlaınaya çalışmaktadır. Hikmet Bayur. 
Belleten'de çıkan makalesinde sonuç olarak söyle yazmaktadır.2'2° "M.Suphi ve ar
kadaşlanm öldfınnek ipnde kulhınılanlıu- Trabzon kayıkçı ve mavnacılar klhyası 
Yahya'nm adamlarıdır. Daha sonralan da İttihatçılar aynı işi ona sevmedikleri kim
selere karşı yaptırmak istemişlerse de Hükümetçe işin kesin olarak önüne geçilmiş
tir. Enver'in gizlice Ana<lolu'ya girmesine vasıta olması beklenilen Yahya'mn 
K.K.arabekir veya Erzurum Vali.si Hamit'in buyruğu ile iş gönne$i düşünülemez." 

Samim Kocagöz'de "Mustafa Suphi İçin Belgeler" başlıklı makalesinde, 
Mustafa Suphi ve arkadaşlarını İttihatçıların öldürttüğünü, Mustafa Kemal 
Paşa'nın bu işle ilgisi bulunmadığım belirterek, şöyle demektedir:221 

"Mustafa Suphi'yi ve arkadaşlarını, kendilerinden başka bir topluluğun 
Anadolu'ya girmesini istemedikleri için ittihatçıların öldürtdiğO. anla.ş11tyor. 
Yıllardır birçok. kişi durmadan Mustafa Kemal Paşa'yı suçladı. Bu konunun üze
rinde durulursa gerçek daha bir açıklığa kavuşur. Zaten Gizli Cel:se Zabıtlarının ya

yınlamnası konuya açıklık getirmiştir.u 

Şevket Süreyya Aydemir, Hikmet Bayur'un ısrarlı olarak Mustafa Suphi ve ar
kadaşlarını İttihatçıların öldürttüğü iddialarında bulunması karşısında, 21 
Temmuz 197l'de Milliyet Gazetesi'nde bir makale yazmıştır. Aydemir makalesinde, 

:m BATIJR. "Milli Mıiı;:acleleyC" El Koymaya Çalışau Başı Dış.arda At.ımlar", s.-650-654. 
213 Hikmct BAYUR. "MuwıfaSupbi Olayı", MilEyer, 12 H:az:iran 1971. 
:mı Hikıııeı BAYUR. "Mustafa Suphi'nin Öldürülmesi Olayı", Son Haı'ildis, 13 Haziran 1971. 
220 BAYUR. "Milli Müc:ııdeleye El Koymaya Çahıan Başı Dı.şarda Akımlar". s.650-654. 
m Samim KOGAGÔZ, "Mustafa Suphi İçin Belgel~r''. Mıilki~lilt!r Blr:liği Dergisi. S.107, (Ma)'IŞ 

l989),s.41-44. 
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Küçük Talat'ın, 16 Mayıs 1921 'de, Halil Paş.ı'ya yazdığı bir mektuptan bahsetmekte
dir. Bu mektupta Küçük Talat, şöyle yazar: "Mustafa Suphi ve rüfekası Muhafaza-i 

Mukaddesat namı alunda ortaya çıkan mütelgallibe ve sofcalar güruhundan pek 
feci tecavüzlere uğramışlardır. Erzurum'da bırakılmadan yola çıkarılmışlar ve 
Trabzon 'a kadar heı- kasaba ve köyde bir takım zorbaların teŞvik.au ile envai haka
rete uğramışlardır. Erzurum Valisi Hamit Bey, Trabton Müdafaa-i Hukuk Merkez 

Heyeti'ne verdiği bir telgrafta alenen. bunların imhasından bahseuniştir. Mustafa 
Suphi ve arkadaşları, Trabzon'da önceden ha.zı.rlanan bit motora bindirildiler. 

Motor Sürmene'ye gidince, vasıtaya başka silahlılar bindirilmiştir." 

Küçük Talat, oldukça uzun olan bu mektubunda, kendisinin ve Yahya 
Kahya'nın bu işi önlemeye çalışnğından bahsederek. kendisince. olayla ilgm say
dığı Müdafaa-i Hukuk üyeleri ile diğer kimselerin isimlerini birer birer sayar .:r.ız 

Metin Toker ise, Milliyet Gazetesi'nde çıkan yazı dizisinde, "Tabii o konjüktör 

içinde böyle bir temizleme hareketi. Sovyetlerin göstereceği tepki bakımından cü
retli bir teşebbfutü, ama demek Sovyetlere iyi teşhis konulmuştu" diye yatarak,22' 

2'12 Şe,.•Ut Süreyya AIDEMİR,. •M. Suphi 01.ıyı. Hakkında", Milliyet. 21 Temmuz 1971. Küçük Talat 

Bcy'in Halil ~·ya yazdığı, 16 Mayı:s 1921 tarih.li mektubun Mus.tafa Suphi He ilgili bölümü aynen $Öy
le<fu, 

"Mustafa Suphi \.'C riifd:ılıı hakkında yapılan fec:a.i şu iiuretle ,ücuda gelıni.ş.tir. Bunlar Karn'a gel
dikleri wlt.itzahiren h~n-ü bbulc mu.bar olmuşlar gibi, W hil ,..ıki olmu~ ı;b., bu münhasıran Kanm 
Karabekir'in bir manevrasından başka birşcy değildi. El altından Eı'ZUrum Vali5i Haınit Bey'le hilıt:ıuha
bere bu yoldatlar Eı:ı:urum'a gönderilmiş ve hükümetin teşvikauyla v-e aym zamanda Muhafaza-i 
Mu.kadde:.at namı altında meydana çık.an müt.egallibe ve t.Oftalar _gfu'uhundan miıtc:şekkil bir heyetin 
arzusu dahilinde halk tımıfından pek feci bir istiskal ile cecavüı:e uğramışlardır. Erzurum'da bır.ıkılma
dan i.:ı.taS;yondan yol-a Cilıarılmt$lar ~ Trabzon'a kadar her kasaba\~ köyde gene hükUmetin Mıldafaa-i 
Huluk heyederini vücuda getiren mütegallibe \'e softalardan bir rakım zorbalann teşvik.atıyla emai ha
karete uğramışlardır. Erzurum Vali:si Hamit Bey, Trabzon Mıidafaa-i Hukuk Cemiyeti Hey'et-i 
Merkeziyni'ne verdiği bir telgrafla aJ~nen hu zavallıların imhasından hahseunel:. kılst.:ıhlığıııı göstt?zj. 

yurdu. Mliiitafa Suphi ve ıiıtkad~lan giıya Ankanı. 'ya .gitnıe.k üıere Trabzon'a _geJdiler. İs.kelede masum 
halk ıarafmdaıı ~r mim-al-i sabık fena harekedere uğr.Hıldılar \'e hiikümetç-e daha e\'Vel ituar edil.en 
motora irkap edil.diler. Trabzon"da da elebaşılar. Fırka Kumandanı Nuri ,-e Erl:..\n-ı Harbi)'e Rcis.i Zeki 
Beylerdi. Motor Sürnı.ene'ye gidince Kum.ıından ve Erkan-ı Harbiye Reisi, Müdafaa-i Hukuk'raki 2.::,rbıı
lada biliştirak hüküıneıin J:.anlı vesaitini kullandılar. Motora başı bozuk elbisesi gi)'dirilmiş ın;ker ,-e jan· 
darına gönderdiler, zavallıları imha etıirdiler. Bu katil ve imh:ıı. ıneşele.siniıı mürettipleri şunlardır: 
ili.Fırka Kumandam Nuri, Eı"kan-ı Harbi Zeki. Trabzon Mii.dafaaTi Hukuk Cemiyeti Hey'et--i. Merkeziye 
Rı!:isi Hacı Ahmet {Barutçu), aza1ardan H,m Ali, Haıizz.a-d~ Ömer Vasfi Efendiler ve gene azadan Hoca 
Mahmuı, azadan ve muhtelli tacirlerden Hatiptide MusW"a ve gene a:liidan Daniş Efendiler. Erzurum 
V.ılisi H.ıımit Bey asıl müşeı.,iklerdendi.r. SaJ:ı.ıl:. Trabzon Valisi Sabri &ey bu işte alabdar değildir, yalnız 
ıaıafından istifade o]unmuştur. Şark Cephesi Kuıruındaıu Karabekir isteseydi bittabi bwıa mini olurdu. 
Türkistan'd;ın gele-o Yüzb;aşı Kazım Yoldaş, Baybun ile Glnıüplane ~ş.,ında d-0ğrudan doğruya cihet-i 
asl;,u'iye tarafından imha -ımirildiği luwetle söylenmektedir. Trabzon'daki ar.k.ada:,larımız ve bilhassa 
taınamıyb bizimle çalıpn Kiıçük Talat'la kayıkçılar ve amele teş.kiliunın r~~ Y:abya keis bu renıılığın 
önüne geçmek için -çok çalışm.ış]arsa da mani cı-lamamışlardır. Yalnıt: üç kiilnin birer surede hay.atını 

kurrannışbrdU". Netke-i tahl.ik.ııuma göre mesele bundan ibarettir." (TUNÇAY, TüdJye'de Sol Akrııılar, 
11,ii.3!\4.) 

223 Metin TOKER, "Sağda ,<t:So1da Vuruşanlar", Milliyec, 11 Mayı~ 1971. 
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Mustafa Suphi olayının Ankara'nın bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini ima etmiş
tir. 

Ahmet Kemal Varınca, Mustafa Suphilerin öldürülmesinin Ankara'nın bilgisi 
dışında gerçekleştirildiğini, kendisine gelen bit telgrafa dayanarak. anlatmakta
dır.'" Ergün Aybarsda olayın Ankara'nın bilgisi dışında cereyan ettiği görüşünde
dir. Bu konudaki kanaatini şöyle dile getinnck.tedir:ru 

"Olaytn Ankara'nın bilgisi altında işlendiği görüşüne katılmıyoruz. Çünkü 
Mustafa Kemal daima meşruluk ilkesine bağlı kalmış bir liderdir. Onwı bilgisi dı
şında Ankara'daki alt kademelerin bu işi plinlaması mümkün değildir. Ayrıca 
Ankara Sovyet yardımını sağlamak istediği bir dOnemde Sovyetlerln gücendiril
nıemesine özellikle önem veriyordu." 

General Sabit Karaman İ$e, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının öldüıülmesinin, o 
günlerde Trabzon'daki Bolşevik aleyhtarhğının bir sonucu olduğunu şu sözleriyle 
ifa.de etmcktedir. 226 

"Hakkında esashca maliimaum olmadığı için vak'asını tafail etmek imkanını 

bulmadığım Mustafa Suplıi'nin bu rivayete göre, ilk şuurlu Türk Komünistinin, 
Trabzon'daıı Rusya'ya iade edilirken denize ilka suretiyle ifnlu hadisesi, Bolşevik 
aleyhtarlığının buradaki şiddeti hakkında bir fikir verebilir.'" 

Dr.Samih Çoruhlu imzasıyla yazan Akdes Nimet Kurar, Mustafa Suphi ve arka
daşlarının öldi'ırülmesinde "para"nın da rolü olması ihtimali üzerinde şöylece 
durmakıadır: 227 

"Yahya Kahya'nın "yoldaşları" öldürtmesinde "para"nın da dahil olduğu müm
kündür. Mustafa Suphi ve arkadaşları "Komünist Fırkası"nın ıeşkilatıyla geldi1.leri 
ve Türlc.iye'dc geniş ölçüde faaliyete geçmeyi tasarladıklarına göre, muhakkak ki 
boş elle gelmemişlerdi. Yanlarında hemde alun olmak üzere bir miktar para vardı. 
Galiba. 8.000 altın mevcuttu. Yahya Kahya ve adamlan bunun kok.usunu almış ol. 
malıdırlar. Onlar için "ideolojik" problemlerin o kadar önemi yokru. Bu dinsiz ve 
hainler gebertilince üstelik hem memleket kurtulacak, hem de çokça altın ele ge
çecekti. Bu suretle bir taşla iki kuş vurulmuş olacaku." 

Bu zamanda Ankara Hükümeti'nin Tiflis'deki istihbarat teşk.ilitında görevli 
olarak bulunan Feridun Kandemir, bu olay üzerine Trabzon'a gelerek soruşturma
larda bulunmuşnır. Feridun Kandemir, Mustafa Suphi ve arkada.şiarının öldüriiJ. 
me$l ile ilgili yapuğl bu soruş.wnnalannm sonucunda şunları yazmışur:ffi 

15. 

224 VARJNCA, "Mustafa Suphi'ni.n Macerası•, Meymın. S...5.5. (Şubat 1966), ı..16. 
2"" AYBARS, "Mustafa Suphi'nin Anadolu'y.. Gelql. Öldün11ıişüyk İlgili Göıiql.er", s.92. 
"!26SamiSabitKARAMAN, İsti!:WM.üçadcles.i ı~Em,erP.ı,a. l.zmit.194-9, ı..19. 
t27 ÇORUHLU, "İMiWI Sa\aııında Komii.nizm Faaliyeti", Yeni lnanbul, 15 Temmuz J-966, Tefri~: 

m:KANDEMİR. Atatürl."ü.nKurduğu Tıitkiye Komünist Partisin: Sonrası, ı.184-186. 



1'ÜRKl'ıE KOM()N1ST FIRKASI VE MUSTAFA SUPHİ 343 

"Mustafa Suphi yolda!j, Rus asıllı eşi ve pek kafadar arkada!jı Ethem Nejaı ile on 
ahı kişilik bir kafile halinde, mutlaka. gitmek istedikleri Ankara yolunun ilk merha
lesi olan Erzunım'da tahmin ettikleri gibi, halkın hiçte hoş. olmayan bazı caşkınca 
tezahürlerine maru:z kaldıkları halde, yollarına devamla Trabzon'a varıpta tam 

kendilerini Ankara'nın o zamanki iskelesi İnebolu'ya götü.recek motöre bindikleri 
15 Ocak 1920 aqamı, hala sım çözillup mahiyeti aydınlatılmayan kesif bir karanlık 
içinde kayıplara kanşmışlardır. Bu esrarengiz olay üz.erine ben. Ankara'dan aldı
ğım emirle istihbarat müdüıii olarak bulunduğum Tiflis'ten-evveke yine bu vazife 
ile bir müddet k.aldığıın-Trabzon'a derhal gider-ek bulabildiğim imkallların hep
sinden faydalanmak suretiyle geceli gündüzlü bir araşurma ve soruşrurma çabasına 
giıişwiş olınama rağmen, itiraf ederim ki, "karanlıklar içiude kayıplara karı(Wl yol
daşlar kafilesinin" bir kazaya değil, fakat bir suikasta uğram1ş olduğunu tespitten 
başka hiçbir neticeye varaımı.mışbm. A:sıl mesele ise hu suikastın niçin, ne maksatla 
ve bilhassa kim veya kimler tarafından yapıldığını k.at'i şekilde tayin ve tespit eonek 
mesele idi. 

"Ankara gibi, Trabzon Viliyeti ve Tümen kumandanlığı ile Şark Cephesi 
Kumandanlığı da. son derece üzüntü ve hassasiyet içinde bu mesele üzerinde du~ 
ruyorlardı. 

"Gerçi bütün .süpheler kafileyi limandan motörle sevke memur edilen 
Trabı:on'un meşhar kayıkçılar kahyası Yahya Kahya üzerinde toplanıyor ve gerçek
ten de, kafileyi alıp seçtiği.. motöre bindirerek yola çıkaran bu kahyadan başkası 
olmadığına göre, şi'ı.phe edilecek ondan gayrisi akla gelmiyor idi ise de, her za
manki azametli tam ile göğsünü gere gere sağına soluna selim vere vere Trabzon 
sokaklarında dolaşm;ıkta dev.mı ettiği halde. ne hükümec. ne zabır.a, ne adliye, hiç 
kimse bu adama: "Liittt:n şu kafilenin ne olduğunu izah için, biraz gelirmisin?" diye 
el sürmeye -cesaret edemiyordu. Çünkü, bir eski İttihatçı ve o devirden nüfuz sahibi 
Ve bütün kayıkçıların.da mutlak. funiri olan Kahya, Trahzon'un, hatta belki daha 
ötelere kadar uzanan Karadeniz kıyılannın bir nevi el sürülmez, dokunulmaz, yan 
bakılmaz müstesna şahsiyeti haline gelmiş bulunuyordu. Limana gelen yerli ya· 
baııcı gemilere yük ve yolcu alıp verm,ekten bir işaretle men ile şehirle cemaslannı 
kesebilen o olduğu gibi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin mübrenı memleket ve 
ordu ihtiyaçları için ikide birde lüzum gördüğü paralan, halktan ıoplaup, ıoplaı
mamak ic.arannı veren de yine o ve: bilhassa $lntr boylarında dolaşan Enver Paşa'yı 
da yurda sokup bir "İslam İhtilal Hiıkllmeti"nin başına geçirmek isteyenlerin icra 
vasıtası da yine o idi. 

"Bütün bunlardan başka, Yahya Kahya'dan şüphelenenlerin tereddüt ettikleri 
bir nokta vardı. "Koca bir kafileyi yok etmek gibi bir canavarca cinayete, cüret edi
şinin sebebi ne olabilirdi?'' Bu nokta ancak Mustafa Suphi kafilesinin Ankara'ya gi
derek, Türkiyc'dc yapmak istediği "Komünizm yolu ile hükümeti ele a1mak." işini. 
Enver p~·nın da Tiirkiye'ye geçip, yine komünizm demek olan (Halk Hükümeti) 



TÜRKİU KOMüNlsr FIRKASI VE MUSTAFA SUPHİ 

kurmak suretiyle yapın.ağa teiebbüs etmiş olmasından dolayı, Kahya'nın Mustafa 
Suphi'yi "İttihatçıların düşmanı sayması" şeklinde izah edilebiliyor ise de, bu da ni
hayet bir faraziyeden ibaretti ve bu konuda kaı'i kanaat verici deliller bulunamJ.
yordu. 

''Nitekim, bir müddet sonra Kazım Karabckir Paşa "T..-abzon'da gayri meşru el 
ve ayakları vasıtasıyla birçok karı.şık işler yapmakta oluşu ... " mucib sebebiyle yakala
tıp Sivas ağır ceza mahkemesi huzuruna sevk etmiş olduğu halde, Yahya Kahya, 
uzun uzadıya sorguya çekildiği bu mahkemeden, yine Kazım Karabekir Pap'nın 
ifadesiyle "kimbilir hangi tesir alanda veya nasıl bir hikmet-i. hükümet ile" suçsuz 
görülüp beraat kazanarak, Trabzon'a muzaffer bir kumandan edasıyla dönmüştü. 

"Ancak bu dönüşte Yahya Kfiliya'nın son derece mütehevvir bir vaziyette, isim
lerini anmadığı bazı ark.adaşlarına küfürler savururken ağzından kaçırdığı: "Sanki 
bütün işlerde, ben tek baş.ıma mı idim. Daha üstiime varırlarsa, herşeyi olduğu gibi 
ortaya dökerim" sözleri herhalde manasız değildi. 

"Ve gene gariptir ki, aynı Yahya Kah~ Sivas Mahkemesi'nden dönüşünden bir 
müddet sonra böyle mütehevvir ve hak kazanmış olmanın çalımlı hfil.iyle tehditler 
sa'Vllra savura gezindiği günlerin birinde- 3 T ernınuz 1922-SOğuksu'ya giderken, 
hüviyetleri tesbit edilemeyen kimseler tarafından vurulmuş öldürülmüştıi. Böylece, 
ortaya çıkan "Bu suikastı kim ne maksatla yaptı?'' me:ıdesiyle, bunun pek tabii ola
rak zihinleri kurcalattığı "Acaba bu suikast hadisesinin, Mustafa Suphi Yoldaş kafi
lesinin uğradığı iki.betle bir münasebeti ııar mı?" sorusu dillere düşıııüştii." 

Ahmet Cevat (Emre), 2 Nisan 1921'de, Üçüncü Enternasyonal İcra Komitesi 
Doğu Şubesi Müdürii ve: Doğu Halk.lan Propaganda ve Hareket Sovyeti Başkanlık 
Kı;ıulu üyesi Pavloviı;'e, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının öldürülmeleıi ile ilgHi 
yazdığı mektupta,229 TBMM Hllkümeti'ni, Mustafa Suphi Heyetinin ortadan kaldı
nlması ile sorumlu tutuyor ve bu hadisenin Trabzon Belediye Reisi ile Milli 
Müdafaa Cemiyeti Riyaset Divanı tarafından yapıldığının söylendiğini kaydedi~ 
yordu. TKF'nın memlekete nakli sırasında TKF Harici Bürosu üyesi olarak Bakii.'da 
bırakılan Ahmet Cevat, TU.rkiyc'yc döndükten yıllar sonra "Tarih Dünyası" 
Dergisi'nde yayınladığı "1920 Moskova'smda Türk Komünistleri'' adlı yazı 

dizİ.5İnde, Mustafa Suphi olayını daha temkinli olarak ele almış ve "Muıs.tafa 
Suphi'nin ve arkadaşlannın akibeti" hakkında şunları anlaunışur:280 

"Bir mllddct sonra, Banıın'a sızan haberlere göre anlaoyoruın: Mustafa Suphi, 
güzel daktilo-kansı ve onyedi arkadaşı Ocak ayına kadar Karabekir'in yanında alı
konulmuşlardı, nihayet vat.ına girmelerine müsaade edilmişti. Fak.at Bayburt'ta., 
Yeşil Ordu içinden ve o havalinin ileri gelenlerinden "Muhafiı2ai Mukaddesat" is-

229 PAvt..OVIÇ, Reı'alıiWonnara Twtsi12, ı.U9-121. 
aso EMRE, "1920 Mos.kovasında Türk Komiilınderi", Tacilı Dün}'lW, S.2, (Ocal 1965), s.150-1!51. 
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mini taşıyan irtica Leşkilitından bir komite. bu yoldaşlara karş1 halkı tahrik ederek 
hepsini tevkif euniş, halka; "Bu adamlar siz.in mallarımı.,, servetlerinizi gasbedecek
ler1 kız ve kadınlarımzı alacaklar, camileri kapayacaklar-, hepinize ş.apka giydirecek
ler .. " diyorlarmış. Bayburt'ta Mustafa Suphi'nin arkadaşlanndan iki subay hast.ıl.ın
dıklarım ileri sürerek orada alıkonuldular. Bunların Muscafa Suphi'yi ele vemıiş 
olmalarına büyük ihtimal vardır, daha Bal<.ı.i'da Musıafa Suphi'ye muhalefet ettik
led İşitilmişti. Mustafa Suphi ve kalan arkadaşları Bayburt'can yayan yürilti'ılerek 
Gümüşhane'ye ve oradan Trabzon'a götürülmüşler. Sovyedetin Trabıon 
Konsolosu, vali ile görüşerek bu yoldaşların Bamm'a bir motôrle gönderilmeleri 
kararlaşmış. Fakat birinci motörden sonra limanın ve belki vil:lyetln en kuvvetli si
yasi adamı olan Kahya isminde biri ikinci bir motörle yetişerek onlan birer bir-er 
çıplak soymuş, süngüleyip denize atmış. yalnız güzel Yahudi kızını hareınine almış. 
Mustafa Suphi'de alun para yoktu. Komünistlerin kiliselerden topl;lJllıŞ oldukları 
müeevherJerden bir miktar vardı. Bu çok değerli ziynetlerin hüküm.ete teslim 
edildiği işitilmediğine göre hepsinin Kfilıya'da kaldığı şüphesizdir." 

Mete Tunçay, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının ortadan kaldırılmasının 
Mustafa Kemal Paşa'nın bilgisi dışında, Kazım Karabekir-Vali Hamit Bey düzeni 
olduğu görüşündedir. Mete Tunçay, &unbn Kocagö.z'ün yukırıda belirttiğimiz ya
wn üterine kaleme ald1ğı, "Samim Kocagöz'ün Yazısı Üzerine" makalesinde, 
Samim Kocagöz'ün ileri sürdüğü idd~aJarı çürütmeye ç:ılışmış ve .sonuç olarak 
kendi kanaatini ı;öyle dile getirmiştir:2Sı 

"Ben Mustafa Suphiler grubunun öldürülmesini emredenlerin Kazım 
Karahekir Paşa'yla, Vali Deli Hamit Bey oldukları kanumdayım. Ve bunu onlann 
ne İttihatçı sıfatlarıyla, ne de Musı:a-fa Kemal Paşa'nın memurları sıfauy1a yapma• 
dıklan, kendi insiyatifleri, kendi dünya gönişleri, Kuzey Doğu Anadolu'da kurduk
ları egemenliğin bir gereği olarak yaptıkları inancındayım." 

İsmet Bozdağ imzasıyla, Haziran 1980',de Milliyet Gazetesi'nde "Kemal Tahir'in 
Söyleşileri" başlıklı bir yazı dizisi yayınlanmıştır. Bu yazı dizisinde Kemal Tahir-, 
Mustafa Suphil,erin öldütülıne5İ olayına da değinerek, Lenin ve Stalin'in, Mustafa 
Suphi'yi, Galiyev ,çizgisinde olduğundan dolayı para yardımı k.arşılığı.nda Mwtafa 
Kenıal Pa.$a'ya öldütttüklerini anlatmaya çalışmaktadır.232 İs.met Bozdağ, bu yazı 

2Sl Mete TUNÇAY, "Samim Kocag&z'üu Ya.:ı.:st Üıeıiııe", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, S.107, {Mayı:S 
1989), s.49. 

232 İsm.~t BOZDAG "K,eı:ıu.L Tahir"in Söyleşileri". Mü!iyet. l 4-17 Haziran 1980. 
K-emRI Tahir'in bu ııöylqik:rinin yayımlanması üzerine Yalçın Ktiçıik "Ahir Zaman Peygamberi 

Ebu Cehil Kemal TahiT "'adı.yla bir makale yayı.nlaya•alt Kemal Tahiı:'in iddialanna sert bir dille ce-ı-7ıp 
vermiştir. ( Ya!çın KÜÇOK., "Ahir Zaman Peygamberi Ebu Cehil Kemal Tahir", Sosyalisı iktidar. 5.10, 
(Teınını.ıt: 1980), s.17-46.) 

Merc Tunçay. Milli~t Sanat Dergisinde p:yıuladığı bi:r makalede bu iki taruıma üz-erine görü·:te
rini dile getirmiştir. Tunçay, bu makalesinde. Kemal iahir'in y.ıpnğı yımhştardan söz eoPİŞ ve Yalı:; n 
Kıiçıik'üıı Kemal Tahir'i sen bir şekil.de eleştirirken, kendisiniı1 de hatalara düş.tıi~ü belirtm.işriı. 
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dizisinden eıkilenmiş olacak ki, 1992' de çıkardığı "Mustafa Suphi'yi Kim Öldürııül 
Atatiirk mü, Lenin mi?" adlı kit.ahında, Sovyct Rus liderlerinin Must.afa Suphi'yi or

tadan kaldırnnıı olabilecekleri ihtimali üzerinde ıırarla durmaktadır."' 

Mustafa Suphi ve arkadaşlarının öldürülmesi He ilgili üzerinde durulması ge· 
reken bir iddia da, Osman Hocaoğlu'nun Fethi Tevetoğlu'na anlatuklandır. Eski 
Türkiııan Milli Komitesi Reisi olan (Hoca.oğlu) Osman Hoca, Fethi Tevetoğlu'na 
bu konuda şunları anlaunışo.r:23-1 

"Arnavut Mustafa Suphi ve ondön arkadaşını Trabzon'da Motorla deniıe açu
np öldürt~n ve boğdurtan Hacı Selim Saıni'dir. Mwtafa Suphi ve ark.ad.aşlanmn 
Türkiyc'yc geçmelerinden az önce Kafkaslar üzerinden, Moskova'dan Tra.bzon'a 
gelmiı bulunan Hacı Selim Sami bu işi ıeniplemişıir. Selim Sami biliyordu ki, 
Mustafa Suphi ve arkadaşlarına Mo&kova'nın verdiği vazife şu idi: 

"a-Tiirkiye'ye bol,ıevumi tam manasıyla yaymak ve yerleştirmek. 

b-Te4ekkül eden milli kuvvetleri ele geçirmek. 

c- Türkiye'de bir kızıl ihtilal ile büıiin idareye el koymak. 

ç.- Mustafa Suphi'yi, Mustafa Kemal'in yerine geçirmek. 

"Bu Enver Paıa'nın, İıtihaıçıların planlarını altüst ediyordu. Şu halde bunları 
önlemek ve tepelemek gerekiyordu. İyi bir komiteci ve anti komünist olan Hact 
Selim Sami bu vazifeyi görmüştür:" 

Ayrıca Yahya Kihya'nın öldürülmesi olayını araştınnak için Trabzon'a gelen 
Şeriye Vekili Fehmi baıkanlığmdaki heyete, '"frabzon Müdafaa-i Hukuk Hey'ed 
Merkeziyesi'nin m~i ve eşyayı ticariyeden aldıkları mebaliğ ve gayr-i kanuni ha
rc::ketleri" hakkında tanzim edilerek, sunulan listedeki bir husus Mustafa Suphi ve 
arkadaşlarının öldürülmeleri olayı ile ilgili olarak dikkat çekmektedir. Şôyleki, bu 
listenin sekizinci maddesinde şu şekilde )'3ZJ.1mak.ta idi:m 

"8. Geçen sene bugünlerde Rusya"dan gelmekte olan Mu•tafa Suphi ve İzınir 
Maarif Müdürü Esbakı. Ethem Nejat Beyle on iki ark.adaşı denizde motör içinde 
katledildik.ten :s.onra nezdlerinde bulunan laakal otuz bin Rus ve Osmanlı alnnını 
ve birçok mUcevherab Müdafaa-i Hukuk namına alarak suistimal edildiğinin bütün 
memleket halkınca maliim olduğu." 

Sovyeı yazarlar da, Mustafa Suphi ve arkadaılannın öldürülmeleri olayı üze
rinde önemle dunnuı;lardır. 

(Mctı:: TUNÇAY. "Mw.taf:a. Suphi Üsdine Son Bir Taruşma", Mimyee San.ıt Ikıgisi. S.1.3, (Aralık 1980), .. ,.) 
233 BOZDA(;, Mıısıafa. SUpbi'.,i Kim Öldürttü), s..7s&. 
:2:,.ı TEVETOGLU, Tı:iı-kiye'de Sosyalist:veoKomüniscFaaliyetJeT.i, ş.207. 
!D KARABEKiR. lsraJjJ Harbimizde Enver /:"aşa re İttibaı ve Terakki &t.a.n,. şJHO. 
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"28-29 Kaniin-ı Sani 1921 Karadeniz Kıyılarında Parçalanan Mustafa Suphi ve 
Yoldaşlarının İkinci illdönümlen" adıyla, 1923 yılında Moskova'da yayımlanan ese
rin başlangıç kısmında, "1921 yılının 28/29 Kıl.niin-ı Sani'sinde 15 Türk 
Komünistini Türkiye Burjuvazyası Karadeniz'de boğdu" diye yazmaktadır.256 

Genelde Soryet Yaıarlar, Türk Komünistlerinin Türk.iye .Burjuvazya:n tarafından 
öldürüldükleri gibi bir ideolojik yaklaşım sergilemektedirler. Aynı eserde 
Ziynebıllalı Nuşirevan tarafından yazılan bir malwede şöyle denilmektedir.'-" 

"Suphi ve yoldaşlannı şüphesiz imha etmek emeliyle Erzurum'dan Trabzon'a 
yollamışlar ve Trabzon'da da yanındaki ondörı arkadaşı ile beraber 28 Kaııün-ı saııi 
1921 gününde ve vahşiyane bir surette parçalanıp denize aulmışlardır. Suphi 
grubu v,e Ankara Komünistleri her ilisi aynı sebepten, yani sınıfi mübarezenin aynı 
tezahür-atından dolayı aynı zamanlarda burjuva taarruzuna maruz kalmışlardı. 
Ankara Komünistleri hapishane işkenceleri ve kürek cezalarıyla kurtulabildiği 
halde, Suphi ve arkadaşları grubu vakitsiz bir surette inkıl.i.p kurbanlan sırasına 
geçmişlerdir." 

R.P Korniyenko, "Raboçeye Dvijeniye v Turı,ii 1918-1963" adlı eserinde, 
Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve diğer Türk komünistlerinin Şark Cephesi 
Kumandanı Kazım KarabekirPaııa'nın onayı ile öldürüldüklerini belirtmektedir."' 

A.M.Şarnsutdinov'da. Kazım Karabekir'i Türk Komünistlerini öldürülme ola
yını organize edenlerden biriısi olarak göstermektedir.2311 AF.Miller "Oçerki 
Noveyşey İstorii Turtsii" eserinde, Mustafa Suphi ve diğer Türk Koınünistlerinin 
hain jandarmalar tarafından öldürüldüğünü. o günlü karışıklık içerisinde Ankara 
Hükiım.eti'nin bu olayda parmağı olduğunu inkar ettiğini, anc.:: ·c merkezi hükümet 
bu olayı yapmamış olsa bile, herhalde yerli hakimiyeti, Mustafa SUpW ve arkadaşla
rını öldürmeye teŞVik ettiği açıkur, diye yazrnaktadır.2i0 

1968'de Moskova'da yayımlanan "Noveyşaya İstoriya Tunsii" adlı eserde ise, 
TBMM Hükfuneti'nin daveti üzerine Anadolu'ya gelen Mustafa Suphi ve arkadaşla
rının Trabzon'da vahşice öldürüldükleri belirtilerek, bundan Türkiye Hükü
meti'nin sorumlu olduğu kaydedilmişıir.:ı-11 

236 28-29 KJniin- Sani 1921 Kar.r.defflZ Kıyılannda .Pa.rçaJawm Mustafa Suphi ııe Yolda;Jarının 
ikinci lildö.nümleri. M<ıdkova, 1923, a.1. 

:ııı7 Ziynetullah NUŞİREVAN. "Mustafa Suphi Yoldaş. ve Anadolu leomüııisderi"', 28-29 K:inü.a-ı 
SAJJil92l ••. ,s.l3. 
~ KORNİIBNRO, Rabo(eye Ihlfeni~ v Twtsii 1918--JflôS, s.3,2. 
2W ŞAMSUTDİNOV, Mıt:sic;a:alno-Oıvoboditdııap. Barba v Turtısii l91S.192S, :s.172-173. 
24(1 A.F.MİLLER, Os"cr.l:i Ncm::ne_ylsooriiTurtsH, MO$kow., 1948, s.119. 
241 No,-e,nya lsıo-riya Turw.i, Redrnionnaya Kollegiya; M.AGasr-ı.tyan, P.P. Moiseyev, V.V. 

Tsıbu1ski.y, A.M.Şamsutdinov, Mrukova, 1968, s.40. 
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N.Sokolnikov'da, THİF ve Çerkes Ethem'e karşı bu dönemde yiin1tülen faali
yetlerden bahsederek. Mustafa Suphilerin öldürülmesinden de Ankara 
Hükümeti'nin sorumlu olduğunu ima eımektedir. 242 

Ş.Tagiyeva ve Y.Bagirov'un ortaklaşa yayımladıkları ''Oktıyabır İnkılabının 
İran'da ve Türkiye'de Milli Azatlık Harekatına Tesiri" adlı kitapçıkta, konuya şöyle 
değinilmektedir: m 

"Birinci İnönü galibiyetinin Kemalciler için hem dahili, hem de harici siyasi 
ciheti vardır. Ülke dahilinde Kemalciler bütün perakende halde olan partizan des-
telerini lağvedip. niz.aıni ordu yarattılar. Aynı zamanda Kemalciler, bu kuvvetten is
tifade ederek fahle ve kentlilerin inkıl3.bi hareketinin daha da inkişaf etmesine yol 
vermediler. Fable ve kendilerin avangardı olan komünist partiyasına karşı hücuma 
geçtiler. 1921. yıl Yan varın (Ocak) 28' de mürteci ve şövenist Kazım Kara be kir 
Paş.a'nm biı- başa gösterişiyle (emri ile) Türldye Kommünist Parti.yası'nın rehber iş
çilerinden 15 neferi, o cümleden bu partiya.nın rehberi ve banisi, alevli inkılapçı 
Mustafa Suphi vahşicesine öldüıülüp Karadeniz'e auldı. Bununla da Kemalciler öz 
sımfi simalannı açıktan açığa göstermiş oldular." 

Görüldüğü gibi, Mustafa Suphilerin öldüıüldüğü günleı-de hiçbir kayda değer 
reaksiyon göstermeyen Sovyet Rusya, daha sonraki -yıllarda Mustafa Suphi olayını 
bir propaganda malzemesi olarak kullanmaktan çekinmemiştir, Sovyet yazarların 
yukarıda belirtilen düşünceleri de bu propagandaların ürünüdür. 

Yukanda verilen çeşitli bilgilerden de anlaşılacağı üzere, Mustafa Suphi ve ar
kadaşlarının kimin tarafından ortadan kaldırulabileçeği ile ilgili ileri sürülen dü
şünceler, şu dört noktada toplanmaktadır: 

J.j ttihaıçılar. 

2-Ankara Hükümeti. 

3--Sovyet Rus Lideı-ler. 

4-Yahya KS.hya'nın bu işi kimsenin emri ve yönlendirme.si olmadan kendi ba
şına yapması. 

Bu hususlar içeı-isindc olma ihti:ınali en az olanı dördüncü madde. yani Yahya 
Kahya'nın Mustafa Suphi]eri, para için veya başka bir sebeple kend~ insiyatifiyle, 
kim:senin emri ve yönlendirmesi olmadan öldürmüş olmasıdır. Şöyle ki, Mustafa 
Suphi gibi ün yapmış birisini, hem de yanındaki bütün heyetle birlikte ortadan 
kaldırmayı Yahya Kahya'nın tek başına düşünerek gerçekleştirmesi oldukça zordur 
ve Yahya Kahya'nın boyutlarını da aşar. Hem bu tarihe kadar Yahya K.ahy.ı'nın 

242 N.SOKOLNİKOV, Oçerli Son-emennoyTuJ·t.sü. Tiflb, 1923, s.!i<i. 
2d Ş.TAGIYEVA.Y. lMCİROV, O.kuy.ıbır İn.k!JJbıımı İran"da ve Türkiye'de Milli-Azadbli 

Han-karına Tesiri, Balı.fı. 1957, :s.53-54. 
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Bolşeviklere karşı bir hareketi veya düşmanlığt duyulmadığt gibi, Mustafa Suphileri 
öldürmekle maddi açıd.ın kaybedecekleri, kazanacaklarından daha fazladır. 

Mustafa Suphi'nin Sovyet Rus liderler tarafından ortadan kaldırtılmış. olabile
ceği iddiası da. Yahya Kahya'nın bu iş.i kendi başına, kimsenin yönlendirme.si ol
madan yapması kadar aı bir ihtimaldir. Bu iddiayı ileri sürenler Mustafa Suphi'nin 
Sultan Galiyev çizgisinde olduğu ve milliyetçi eğilimler taşıdığından dolayı. 
Rusya'da yapuğı nüfu~ ve otorite ile gelecekte Sovyet Rusya için büyük tehlike ola
bileceği üzerinde durmaktadırlar. Ancak Mustafa Suphi'nin bu dönemde, ne 
Türkiye'de, ne de Rusya'da Müslüman ve Türk topluluklar üzerinde Sovyet 
Rusya.'ya tehlikeler yaratacak nüfuz ve otoritesi bulunmamaktadır. Aynca milliyet.çi 
cğiJimler taŞımasından dolayı öldünülmüş olabileceğinin de hiçbir temel esası yok
tuc.1H Eğer gerek Türkiye'de ve gerekse Rusya'daki Müslüman ve Türk kitleler iize.. 
rinde çok büyük nüfuzu olan ve ''Turancı" olduğu herkes tarafından bilinen Enver 
Paşa'nın bu dönemde Sovyet Rus liderler tarafından elde tutulduğu dikkate alı
nına, bu iddiaların manuklı olmadığı görülür. 

Rusların Mustafa Suphi'yi, hem de bütün heyetiyle birlikte ortadan kaldıruna
lan için geçerli bir sebep olmadığı gibi, menfaatleri de bulunmamaktadır. Mustafa 
Suphi ve arkadaşlarını öldürtmekle Ruslar ne kazanabilirdi? Ruslar Mustafa 
Suphi'yi ortadan kaldırmak isteselerdi, bunu çok daha sessiz olarak, Bakii'da veya 
Rusya'nın herhangi bir yerinde rahatlıkla yapabilirlerdi. Böyle bütün TKF Heyeti'ni 
yok eUnek ne işlerine yarayabilirdi. Sonra ortadan kaldutılacak. bir heyetin, yüklü 
paralar verilerek, Sovyet Elçilik heyetiyle birlikte Türkiye'ye gönderilmesi hangi 
mantıkla açıklanabilir? Eğer Sovyet Rusya Mustafa Suphilerin Türkiye'de öldüıül
mesi olayından Türkiye ile ilişkilerini bozmak veya Türkiye'ye karşı cephe almak 
gibi, bir davranış içerisine girse idi, bu işi Rusların yapfü·ı..oğı ciddi ciddi düşUnüle
bilirdi. Ancak Sovyet Rusya, Mustafa Suphilerin öldürülmesi olayı üzerine dikkate 
değer bir tepki göstennediği gibi. bu olaydan kısa bir sUre soma Türkiye ile dost
luk antlaşması :imzalamış ve Türlüye'ye para ve silah yardımını arbrmıştır. 

Özellikle Sovyet yazarlar w-a:findan Mustafa Suphi ve arkadaşlarının öldürül
mesi ile ilgili olara). Ankara Hükümeti sorumlu tutulmaktadır. Ankara 
Hükümeti'nin Çerkez Erhem isyanı ile başlayan bir peryoua, gerek Türkiye içeri
sindeki komünistlere karşı sert tedbirle:r alınası ve gerekse Mustafa Suphi Heyeti'ne 

2't.ı Rolşevi.k ihtilali sonrası Rı.ıs Sosyalistleri ile birlikte çahşan bir l:.ısım Müshiımı.ıı Sın.y.,ı.lisd~riııi.ıı 
MilliyelÇilik eğilimi ıaşıdıklan sır değildir. Stılin'e bağh olarak çalışan M&l(ıınan Kom:i5ariyab'ıun ônde 
gelen liderkr:iniıı, (MoUııınur Vahilm'. ŞcrifM:aınatov-, Sulıan Galiycv u.) milliyetçilik hisleri yübel:. olan 
~f':a~ otdı.dı.ları-00 bilinmektedir • .Ancak Sovyet Rus liderler bu durum.dan kendi m.enfaadcri doğ
rultusunda yararlanmayı çok. iyi bilmişlerdi. ( Bıı k.onııda bahmz. A. BENNİGSON-C.LEMERCiER-M. 
QUELQUEJAY, $ıep'de Ez.an $("ş[eri, Çeviren: Nezih Uzel, İstanbul, 1981.) Sultan Galiycv ile Rus. 
Bolşevildcrinin 1923 )'lltna kadar işbirliği içerisinde çalıştıkları unutulmamalıdır. (Sultan Galiyev hak~ 
kmda bakınız, Adım SAYI~, SSCB 1-e Sultan Galiye~'. Jsıanbul, 1967; Erol KAYMAK, Sultan Galiyev 
\'ı! S6mur.feler Eı.ıtenı~, lstanbul, 1993.} 
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Anadolu'ya geldiklerinde takındığı olumsuz tavırlar~ Sovyet yazarlarının düşünce
lerinin bu yönde oluşmasına sebep olmaktadır. Mustafa Suphi olayı ile ilgili olarak 
Ankara Hükümeti'ni sorumlu tutanlar iki ayn görüş belirtmektedirler. Birindsi 
Mustafa Kemal Paşa'nm bilg-Mi dışında. Kazım Karabekir ve Erzurum Valisi Hamit 
Bey'in kendi insiyatifleri ile Mustafa Suphi ve arkadaşlarını ortadan kaldırdığı dır. 
İkincisi ise Ankara'nın bilgisi dahilinde Mustafa Suphi ve arkad;ışlarının öldürtül
düğüdür. 

Daha önceki konularda TBMM Hükümeti ile TKF'mn ilişkileri uzerindc du
rulmuş ve bu ilişkilıeri.n gelişme süreci onaya aynnuh olarak konulmuştu. Ancak 
bur.ı.d.;ı. kısa bir hatırlatma yapmak, olayların daha iyi kavranması ve takip edilmesi 
açısından önemlidir. 

Mustafa Suphi h:ıkkında Ankara'ya ulaşan ilk bilgiler, Mustafa Kemal Pıqa'da, 
Mustafa Suphi'den milli menfaatler doğrultusunda yararlanılabileceği fotibaım 
uyandırmıştı. Ancak Mustafa Suphi, bir taraftan TBMM Hükümeti ile ilişki kur
maya çalışırken. diğer taraftan gizlice Anadolu'ya propagandacılar göndererek 
propaganda, ajitasyon ve teşkilat yapmak gibi faaliyetlere girişmesi Ankara' da bazı 
endişe ve k.aygılann ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle kongreler sonrası, 
Mustafa Suphi ve teşkili-u hakkında, Bakô'da.n gelen raporlar Ankara 
Hükümcti'nin kuşkularım iyice artırmışn. Daha önce de üzerinde durulduğu gibi 
bu raporlarda; Mustafa Suphi'nin Türlt Kızıl Ordusu teşkil etmeğe çalııtığı, bunun 
için Azerbaycan'da Türkler arasında ~ferberlik·il;in ettirdiği, bulacağt Hl<. müsait 
fırsatta Anadolu'da hilkümet darbesi yaparak iktidarı ele geçireceği ve Sovyet 
Hükümeü kuracağı gibi hususlar yer almak.ta idi. Bu raporlar öyle olur o]maz kişi
lerden değil. blı:zat TBMM Hükii.meıti'nin införrnaşyon toplamak. için BakU'ya ve 
Moskova'ya gönderdiği kendi adamlanndan geliyordu. Yani bu haberlerin kaJı11ağı 
Ankara Hüküm.eti için tam manasıyla güvenilir idi. Mesela, Kazım Karabekir Paşa 
carafmdan, Bak.Ü kongresi için gönderilen Binbaşı Arif Bey, dönüşte verdiği ra
porda iÖylc diyordu:2..S 

"Ruş parasıyla temin-i mevki ve hayat eden TKF'nın emel ve gayesi her ne pa· 
hasına olursa olsun memleketimizde içtimai inkılap yapmak ve idareyi ele almak
tır." 

Bu raporlar karşısında Ankara Hılkümeti'nde. Mustafa Suphi'nin yurt dışında 
memleketi felakete sürükleyecek maceralar peşinde koşmasından ise, memlekete 
getirilerek kontrol alanda bulundurulm~nın daha uygun olacağı kanaati oluş
muştu. İşte Musca.fa Suphi'yc Türkiye'ye gelmesi için izin verilmesinin en önemli 
sebeplerinden birisi bu idi. Mustafa Suphi'nin Ankara'ya geldiğinde, bu aşam.ıda 
kurulan Resmi TKF içerisinde turulması ve pasifue edihnesi amaçlanıyordu. Ancak 

2~ Bakı1 Kongresi soıuas.ı Mustıfa Suphi hakkında Türliye'ye gelen bilgiler içiu bl:z. lll. Bötiim, s, 
200-203. 
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TKFnın Türkiye'ye gelmekte gecikmesi ve bu arada yaşanan gelişmeler, bu düşün
celerden vazgeçilmesine sebep olmuş.tur. Ankara'daki komünist hareketlerin .u-zu 
hilafında gelişme göstermesi ve Çerkez Ethem isyanı, bunun başlıca nedenlerin
dendi. Kısaca arnk TBMM Hükllmeti Mustafa Suphi'nin Ankara'ya gelmesini iste
miyordu.N6 

Burada su husus açıklıkla söylenebilir ki, Ankara Hükümeti, 1920 )'Ilının son 
günlerinde~ Mustafa Suphi'ırln ne yurt dışında kalarak memleketi felakete süriikle
ycbi.lecek maceralar peşinde ko-şm.aşın1, ne de Ankaia'ya gelınesini istiyordu. İşte 
olaya bu açıdan bal<ıldığında Ankara Hükümcıi'nin Mustafa Suphi'yi ortadan kal
dırmak için kendi açısından geçerli sebepleri vardı. Ancak böyle bir girişimin, 
Sovycı Rusya ile ili;kilerde yaratabileceği sorunl,u- dikkate alınmış"' ve yarardan 
çok zarar getirebileceği hususu düşiinülmüş olacak ki, 28 Aralık 1920'de, Kars'a 
gelmiş olan Mustafa Suphi ve heyetinin sınır dışı edilmesine karar verilmiştir. 
Söylece TBMM Hü.kümeti iki olumsuz şıktan birisini seçmek zorunda kalmışu. Bu 
karar doğrulnısunda Mustala Suphi Heyeti, Kazım Karabekir Paşa ıanıftndan hazır
lanan, Er.zorum Valisi Hamit Bey ve Mustafa Suphi Heyeti'nin geçirileceği, 
Erzurum'dan Trabzon'a k.adar olan güzergah üzerinde bulunan askeri, mülki ma· 
kam.lar ve Müdafaa-i. Hukuk Cemiyetleri' nin işlerliğe koyduğu ve Mustafa Kemal 
Pa:şa'nın da tatnamen uygun bulduğu bir plan ile sınır dışı edj)mişti. Bu plan 
Kazım Karabckir Paşa ıanıftndan 3 Ocak 192l'de, tüm açıklığıyla Erzurum Valisi 
Hamit Bey'e bildirilmi.ş,tir.u8 Bu planda ne vardır; ilk önce Mustafa Suphi Heyetine 
karşı münasip ı:arzda tezahürat ve tazyibtta. bulunulmasmı sağlamak için, matbuat 
veya başka yollarla halkın hislerinin bu işi yapmaya elverişli bale getirilmesi vardır. 
Nitekim Mııhafaza.j Mukaddesat Cemiyeti, Mustafa Suphi Heyeti'nin Erzurum'a 
gelmek üzere olduğu haberinin alınmasından hemen sonra kurd.urtuhnuştur. Yani 
Erzurum'da Bolşevikliğe karşı olanlar örgütlendirilerek, Kazım fuırabekir Paşa'mn 
planının ilk aşaması olan, Erzurum'a gdecek olan Bolşevik heyete karşı tazyik ve 
tezahürat ortanu halk içerisinde oluşturulmuş.rur. Gösterilecek tezahüratın amacı 
da planda açıklannuşnr. O'da, halkın bu tezahüratı ile. Mustafa Suphi ve arkada~ 

246 Mustafa Suphi Heyeti Anadolu'ya gdnıd i'.i.zeıe Karakilis'e ubştığınd.a, Kazım Kar.ıbel:.ir Yaşa, 
].fuŞf.;lq Snplti HC'}'W'..ııi ~·.a gdditlerüı<:fe münasip bir refakatle Antanı'ya gönde.rmeği uygun gör· 
dı.iğünü bildinuİJtİr. (AT.A.Sl:.A.1/428~. Kl..549, D.17/7,F.68-3.) Ancak Muınfa Kemal Paşa ve Hariciye 
Vekaleti'nden Anbra'da olaı:,lann arzu hilafında geliştiği belirtilerek, Mustafa Suphi Heyeti'nin 
An~'ya gönderimıeme$i i&temniştir. {BAYU:R, "Milli Mikadel-eyc El Koymaya Çı;tltpn Ba;ı Diptda 
Akı.mlar", &.642.) 

247 Mustafa Suphilerin :ımmlışı edilmesi ol.ayından sadece yirmi gün soıua, E.rUn--ı llarbiy« 
Umumiye Rf-13 Vekili Fe-ai Far,ı, Kium Karabeldr'c yazdığı şifrede şöyle diyordu: 

"Ru:ı So")'Ct Cumhuriyeti ile TBMM Hütılmcd arasında mevcut müı:w.ebatı ihli.l edecek hiçbir 
harekelte bulunmamak hususunda:Siı:inlc mtl~hid Wtitriz." (ATASE. A.l/4282. KJ..590, D.126/ll·l, 
F.~l.) 

248 BAYUR. "Milli Mücadeleye FJ Koymaya Çalışan Başı Dışarda Ahınl:arH, s.64.3-644; Ai'B.ARS, 
"'Mustaf.ıı Suphi'nin Anadolu}3 Geoli§i Ölc;I.CırulU!jı).yle ilgili Côrüşler'',.s.94-95. 
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lannda, memlekettt! kalmak ve Ankara'ya yollarına devam etmek imkanı olmadığı 
ve halkın kendilerini istemediği tesirinin bırakılması idi. Böylece Must.afa Suphi ve 
arkadaşlarına göscerilecekti ki, halk sizi istemiyor, bunun için ayaklandı. Halkı tes
kin ve tatmin etmek için, sizin yolunuza devam etmeyerek, memleket dışma çık
manız gerekmektedir. Plind.a. nereden çıkarılacağı da ortaya konmuştu. 
Trabzon'dan, ama Trabzon"a kadar yollarda Erzurum hareketini takviye edecek te

zahüraun devam ectirilmesi de lazımdı. Bu dönemde Trabzon'da Sovyet Rusya'nın 
Konsolosu ve başka Bolşevikler bulunuyordu. Kazım Karabekir Paşa'nm plinma 
göre, burada tezahüraun şekli değiştirilecek ve halkın bu galeyanının Bolşeviklik 
aleyhine değilde, bu heyettekilerin şahsiyetine yönelik olduğu havası oluşnırula
caku. Bunun için sebepte bulunacakcır. Mustafa Suphi'nin, Bal::fi.'da Türk esirlerine 
kötiı davranması onlann birçoğunu, hatta binlercesini idam ettirtmesi. Erzunım'da 
Boltevikliğe karşı olan te:ıahüratlar, Tr;ıb.e:on'da şah:si bir me:seleye indirgenmişti. 

Hükümet güçleri ise, Mustafa Suphi ve arkadaşlannı halkın galeyanından ko
rum.ak rolünü üstlenmişlerdi. S1nırdış1 olayından sonra, Komünizm alemİne ne 
yönde açıklama yapılacağı da şöylece belirlenmişti: 

''Üçüncü Enternasyonal'a tabi bir komünist olan Mustafa Suphi ve ıiifek.asının 
memleketten ihracı vesilesinin hariç komünist :aleminde mucibi inkisar ve tenkid 
olmaması için ihraç tcşebbüs.aunı müteakip Mustafa Suphi ve riıfekasmın halk na
zarında &ah,sen maznuniyetlerine ve memlekette sükı'.in ve vahdetin lüzumu muha
fazuına mebni halkın metalibaunı ifa hususundaki mecburiyetten bahis resmi bir 
beyannimenin neşr ve il3.Ilı musıö bir tedbir olacağını arz ey!erim." 

Bu plin gayet net bir :şekilde gösteriyor ki, Ankara Hükii.meti'nin gayesi 
Mustafa Suphi ve arkadaşlarını sınır dışına çıkarmak ve hu işi olduğunca Bolijevik 
Rusya'nm tepkisini çekmeyecek bir şekilde başarmaktı. Ve bu plin aynen işlerliğe 
konulmuşrur. 

\ine burada daha önceki konularda değinilen bir konuyu hatırlar.makta yarar 
vardır. Mustafa Suphi Heyeti Kan'a geldiğinde, heyet içerisinde dört kişinin 
Osmanlı Ordusu'nda subay olarak bulunmuş kişiler olduğu anlaşılınış.tır. Kazım 
Karabekir Paşa, bunları sınır dı.ş:ma çıkarmak jçin hukuki bir dayanağa ihtiyaç his
seuniş ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyiseti'ne durumu yazarak., askerlik mesle
ğine mensup olanlardan siyasetle uğr~lann, genel barış yapılıncaya kadar mem
leket dışına çıkarılmaları hakkında. bir kanun maddesine gereksinim duyulduğunu 
bellruııiştlr.2~9 E.rkıin-ı Harbiye-i Umumiye Reis Vekili Fevzi Paşa, hemen durumu 
bir tezkere ile Müdafaa-i Milliye Vekaleti'nc ileterek, böyle bir kanun maddesi olup 
olmadığım sonnuş ve eğer yoksa suratle Medis'e teklif edilmesini anetmiştlr.2!0 

2~ ATASE, A.1/4282. Kl.590, D.123/37, F.41-2. 
2511 ATASE. A.l/4282. Kl.590. D.123/37.F.fl. 
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Bütün bu veriler ışığında düşünmek gerekmektedir. Eğer Ankara Hükümeli 
gerçekten. Mustafa Suphi'yi öldürtmek istese idi, bu kadar zahmete, bu kadar ay
nnuya ve bu kadar çabaya girer mi idi? Eğer Ankara Hüküm.eti gerçekten, Mustafa 
Suphi ve arkadaşlarını ortadan kaldırmak istese idi, bu kadar aleni bir şekilde ha
reket edip, düşmanların eline sonradan kendi aleyhine kullanılabilecekleri mal· 
zemeleri verir mi idi? Hukuki bir dayanağa ihtiyaç duyar mı idi? Bolşeviklerin en 
çok bulunduğu ve Rus Konsolosu'nun olduğu bir muhiti seçer mi idi? MusWa 
Suphlleri daha sessiz, hiç dikkat çek.ıneden ortadan kaldırmaz mı idi? 

İşte bütün bu hususlar. Ankara Hülcümeti'nin Mustafa Suphi ve arkadaşlarını 
ortadan kaldırtması ihtimalinin çok fazla olmadığını göstermektedir. En azından, 
bundan sonra üzerinde durulacak olan "İttiharçılar" faktötiinden çok daha az bir 
ihtimal olduğunu düşündürmektedir. 

İttihatçılar faktörüne geçmeden önce, Mustafa Suphi ve arkadaşlarım Musıafa 
Kemal Paş.a'nın bilgisi haricinde Kazım Karabekir ve Hamit Bey'in öldürtmüş ola
bilecekleri konusuna da kısaca değinmek gerekir. Hemen şunu belirtmek gerekir 
ki, böyle bir fikre kaulmak mümkün değildir. Ne Kalım Karabekir Paşa, ne de 
Hamit Bey Ankara'nın bilgisi dışında böyle bir emir veremezlerdi. Hiçbirisi Sovyet 
Rusya ile ilişkileri bozabilecek bir yüküm!ühlğ(i. kendi başlanna yül<lenemezlerdi. 
Eğer bu işte Ki.tını Ka:tabek.ir Paşa'nm bit ilişkiıi v:ar.:ra, bunUıl kesinlikle 
Aııkara'mn bilgisi ve isteği ile yapılmış olması gerekir. Mustafa Suphi'yi öldürttüğü 
bilinen Yahya Kihya'nın da Kazım Karabekir tarafından ıutuklatUrılarak, Sivas 
Askeri Mahkeınesi'nde yargılatunlması <la Kazım Karabelc.ir P~a'nm bu işle ilgili 
olmadığını gösterir. Yahya Kahya bu yargılamadan beraat ederek, Trabzon'a dön
dükten bir süre sonra, 3- Temmuz 1922'de, Soğuksu'ya giderken öldürülür.251 Bu 
cinayet oldukça büyük yankılar uyand.ınr. Ankara'dan tahkik heyetleri gônQerilir, 
şüpheler bu olayı önce Bolşeviklerin yapurabileceği üzerinde yoğunlaşır, sonra 
Kazım Karabek.ir P.ışa'mn bu işle ilgisi olabileceği sôylenti]eri çıkarılır, Daha sonra 
ise Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey tarafından Yahya Kiihya'yı.. Topal Osman'ın 
adamlarının Ankanı'dan gelerek öldürdüğü ort.ıya aulmışur.1~52 Yıllar sonra Yahya 
Kahya'nm öldürülmesi olayı aydınlanmış ve bu işi yapanın Mustafa Kemal P.aşa'nın 
özel Muhafızı İ,moll H;ıllı (Tel<çe) olduğu orıaya çıkmı~tır."' 

251 KANDEMİR, A.ı:atürk'Vn Runluğıı Türldyt> Komün.isı P:artisi 1'1:' Sonrası, s.185-186; GOLOÜLU, 
Cumhuriyece Dogm, s.45-4-ô; KARABEK.İR. İsliJ:.Jiil Harbiırüz, s.1090. 

252 KARABEKİR. isüllll Harbimiz. s.1090-1092. 
Cinayeder .:.indri devam etmi.ş, Ali Şıi~ B-ey 1923 iıkbabarında Topal Oııman tarafından öldü

ıiılmü-ş., kendisi de askerler tar.afmdan vurulmu:,tur. Ali ŞükrU Bey ,-e Topal Oınıa.n'ın öldüıiılrnesi hak.
kında bakıD.U. (Sadi BOAAK., l.ktidfJJ.· Koltuğundan idam Sehpasına, İstanbul, 1962, s.181-219.) 

253 Mwtafa ikmal Paşa'nın özel muhafızı olan lsmail Hakkı (Tekçe) ölümünden:sonra y.ıyınlanan 
hanralannda, :aldığı bir emir UZl!!rln-eTop.-1 Omıan'ııı ilti. adamını yanına alarak.Ankara'dan gidip Yahya 
Kahya')'] lıendisirıin öldürdüğünü açıklamaktadır. (Babm:ı:.tsmail Halli TEKÇE, "Atarürk'ün 1920'den 
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Mustafa Suphi Olayı i]c ilgili olarak ileri sürülen iddialardan bimi de, 
İttihatçıların Mustafa Suphi ve arkadaşlarını ortadan kaldırımıı olabilecekleridir. 
Bunun için, daha önceki konularda üzerinde durulmaya çalışılan Mustafa Suphi ve 
İttihatçıların ilişkilerinin geçmişi hakkında kısaca bilgi vermek gerekmektedir. 

Mustafa Suphi'nin İttihatçılara muhalif olması İstanbul'da İfham Gazetesi'ci 
çıkardığı yıllara rastlamaktadır. Bu esnada meydana gelen Mahmut Şevket Paıa'ya 
suikast olayı ile ilgili olarak Sinop'a sürgün edilmesi, Mustafa Suphi'deki 
İttihatçılara muhalefet his:ıini, yavaş yavaş düşmanlığa dOnüştünnüştür. Bunun ilk 
ılımlı örnekleri Rusya'ya kaçıştan sonra, geldiği Bakü'da, çeıitli gıııetclen: yazdığı 
yazılarda göriilmc:ktcdiı-.'ıw 1917 Ekim. İhtilili'ndcn bir müddet sonra Moskova'ya 
gelen Mustafa Suphi, Brest-Litowsk antlaşması akabinde, Rusya Sovyet 
Hükümcti'nin destek ve yönlendirmesi ile Tütk.iyc'deki İttihat ve Terakki 
Hükümeıi'ne karşı aleyhte propagandaya girişmiııir.Nisan 1918'de çılcarmaya hat
ladığı Yeni Diinya Gazetesi vasıtasıyla İttihatçılara karş.ı ağır ithamlarda bulunmuş-, 
tur. Osmanlı Devleti, Sovyet Rusya ile banı antlaıması yaptığı bir döneme rastlayan 
bu olayı. bir taraftım Moskova Elçisi va,ıta..yla prote,to ederek, aleyhindeki yayım• 
ların durdurulmasını isterken. diğer taraftan Mustafa Suphi'nin kendileri aley
hinde başlattığı tahripkar propagandalann Türkiye'ye girmemesi için önlemler 
alma yoluna giunişıir. 

Daha sonra Mondros Mütan:kı::si ve sonrası gelişen olaylar, Mustafa Suphi ve 
İttihatçıları Rusya"da karıı karşıya getirıniıtir. Dalın Enver, Cemal ve Bahaeddin 
Şakir gibi İttihatçı liderler Mo>kova'ya gelmeden önce, Rusya'da Mustafa Suphi ile 
İtıihaıçılar arasında ilk mücadeleler başlamıştır. Şôyleki. Mustafa Suphi teşkilatını 
Baku'ya taşımadan önce, burada çoğunluğunu İaihatçıların teıkil eııiği bir kısım 
Türkler tarafından Türk Komünist Fırkası adıyla bir teşkilat kurulmuş ve 
Bolıeviklcrle iliıkiye girilmişti. Mu&tafa Suphi 27 Mayıs 1920'de, Bakil"ya gelir gel
mez ilk iş olarak bu fırkayı dağıtarak, İttihatçıları tasfiye etm4tir. RKPMK'nin des
teği arkasında olduğu için bu işte pek zorluk çekmemişti. Böylece Mustafa Suphi 
ile İttihatçılar arasında ilk fiili mücadele gcrçekleımiş ve bundan Mustafa Suphi ga· 
lip çıkm14nr."' 

Bu arada, Enver Paşa'da Moskova'ya gelmiştir. Sovyet liderler özellikle bu dö~ 
nemde doğuya yöneliş siy.ısetlerinde1 Enver Paşa'nın Müslüman ve Türk kitleleri 
üzerindeki nüfuz ve tesirinden faydalanmak istiyorlardı. Ancak Mustafa Suphi. 
Envc:r Paşa'nın Mo.skova'ya gelmesinden ve Sovyet liderlerin ona yakınhk gösterme-
lerinden oldukça nıha.tsız olmuştu. Nitekim RKP Merkezi Komitesi'ne y.u:d1ğı bir 

Ôlii.miine Kadar Yanından Ayu-madlf;:l Ôzd Muhafm Gc~ral İsmail Halli Td:çc'nin Anılan", 

Gıiııa~:~:::ı!:; !:'=!~a)Tlnrılı olarak değinil~tir. Bkz. I.Bölıim, :s. 19-21. 
tM Blz. 11.Böliım, :s. 85-88. 
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rapor~ Enver Paşa ve arkadaşlannı turneye çıkmış sanatçılara benzeterek, şöyle 
yazmaktadır:256 

"Bu ıa)ısiyeılerdcn (Enver Paşa, Cemal Paşa, Baha Şakir, Halil Paıa ve Bedri 
Bq) herhangi biri kendisini Türkiye Komünisti olarak adlandındarsa, biı bunu 
protesto eunek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu adı yalnız bizim komünist teşkilica 
kayıtlı olan yoldaşlar alabilir. Bu insanlann Moskova'cla yerleşmeleri ve Sovyet 
Hakimiyeti ile ilişkilere girmelerinden dolayıdır ki, biz RKPMK'ne, bu yeni durum 
üzerine bilgi vermekle kendimizi yiikfımlü .sayıyoruz. 

"Bu şahsiyetlerin, biz komünistlerle bir bağlan olmadığı gibi, biz biliyoruz ki, 
onlar Mustafa Kemal'in milliyetçi hareketiyle de iliıkiyc: sahip değillerdir ... 

"Onların Sovyeı Hakimiyetiyle ilişkileri hakkındaki söylentiler, Türk emekçi 
kitlesi anısında endişe ve şa,;kınhk meydana getirdi. TKT Merkezi Bürosu, bu şahsi
yetlerin adlan Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'da maceraperest olarak yerleştiğinden 
dolayı. bunlardan bu yerlerde faydalanmak. tc:şebbüsünlln menfi sonuçlar doğura· 
bileceğini düşünüyor. Onlar kendilerinin olağanüstü durumlarda Hindisııın'da ça
hımalannın faydah olacağını düşünüyorlarmış. Ancak bu adamlann Moskova'ya 
gelmelerinin yegine maksadı. bu maceraperestlerin de çok iyi bildiği gibi, ezilen 
Türkiye kitleleri üzerinde büyük etkisi olan B.olşeviklikten faydalanarak, 
lürkiyc'nin ezilen kitleleri nazarmda kaybettikleri kredilerini bu sayede yeniden 
kazanmak olduğu açıkur. Bundan başka, Merkezi Büro, bu yüksek Türk paşalan
nm uzalclarda, Hindistan sınırlan içerisinde görevlendirilmelerinin, Tütkiyc'deki 
milli hareketin başı olan Mustafa Kemal Paşa carafından da memnuniyetle karşlla
nacağına emindir." 

Ancak Mustafa Suphi'nin bu raporunun, RKPMK'nin doğu siyasetine pek et· 
ki,i olmadığı anlaşılmaktadır. Zira Sovyet Rusya'nın maksadı, Enver Paşa'dan 
Hindi:ıtan VS- gibi uzak yedenle değil, özeUikle Türk.iye'de faydalanmaktı. Çünkü 
Sovyet liderler şunu çok iyi biliyorlardı ki. Mustafa Suphi'nin kısa sürede 
Türkiye'de bir başarı sağlaması, Sovyct Rusya siyasetine yaradl olması oldukça 
zordu. Muscafa Suphi'nin ne Türkiye'de, ne de diğer Müslüman topluluklar üze
rinde nüfuz ve otorite.si bulunmamasına karşın, Enver Paşa, hem Türkiye'de ve 
hem de doğunun diğer Müslüman ve Türk memleketlerinde büyük etki ve itibara 
sahipti. Ve Üçüncü Entemasyonal'in liderleri F..nver Paşa'yı, 1 Eylül 1920'dc, 
Bakô'da toplanan Doğu Halklannm Birinci Kongresi'ne iştirak ettirerek, doğu mil
letlerine Enver Paşa'nın da İngiliz emperyalizmine karşı kendileriyle çalışoğını 
lanse etıilcr.257 

İşte bu aşamada Mustafa Suphi'nin Üçüncü Entemasyonal'in önde gelen şah
siycdcrl ile arasına soğukluk girdiği anlaşılmaktadır. Bunun sebebinin, Mustafa 

"'Azub.Cı,m.SP/H,\ F.I. Op.I, D.98. L.I J.12. 
m Bakımı:.111. Bölüm, s. 166-167. 
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Suphi'nin Bak.O. Kongresi esnasında, Enver Paşa'ya karşı takındığı düşmanca tavır
larla ilgili olduğu ileri sütülrnektedir.:ı58 Nitekim. Sovyet liderler- bu dönemde "Pan
Türkist" ve "Pan-Turanist" olarak ün yapan Enver Paşa'yı ellerinde tutarlarken. yıl
lardır kendilerine sad1k olarak hizmet enniş olan Mustafa Suphi'yi ikinci pliina it
mişlerdir. İşin ilginç tarafı Bakiı Kongreleri sonra~ında Mustafa Suphi'nin 
Müsavaı,;ılan, Milliyetçileri banndırdığı ihbarları AKP Merkezi Komitesi'ne yapıl
maya başlanmış,2M parti hesaplan gözden geçirilmiş.Wı Yeni DUnya Gazeıesi'nj nü
füzdan düşürecek yazılann gazeteye dahil oldıığı.ı iddia&yla, TKF'den. gazetede ça
lışanlar hakkında bilgi isc.enmiştir.261 Ayrıca Doğu Halkları Kongresi'nde oluşturu• 
lan Doğu Halkları Propagand;.ı. ve Hareket Sovyeti'nde R;tlıaettin Şakir gibi bir itti
hatc;~ bulunurken, Mustafa Suphi'nin yer almaması da oldukça dikkat çekicidir. 

Bak.U Kongresi esnasında Mustafa Suph.i'nin Enver Paşa aleyhinde tezahüratlar 
yapurm.ası ve ona karşı takındığı menfi tavırlar. İttlhatÇılar ile Mustafa Suphi ara
sındaki düşmanlığı arurrnış.ur. Bilhassa Enver Paşa'nın çevres.inde olan 
İttihatçıların, Mustafa Suphi'nin Enver Paşa'ya yapnrdığı bu gôsteriler karşısında, 
Suphi'ye karş.ı olan düşmanlıklarının hat safhaya ulaş.mış olması gerekir-. Bu kong
reye Trabzon'dan katılan Abdulhalim ve Kemal F.fendiler, dönüşte gazecelere 
verdikleri beyanatta, B:;ık(ı'da Enver Paşa'ya gösterilen oıuhıeşem ilgiden bahsettik~ 
ten sonra şöyle diyorlardı:262 

"Müslümanlar onun (Enver Paşa'nın) hakkında hiçbir kelime tenkid din1emek 
iscemiyoıfar. Kusurunu söylemek isteyenlere düşman oluyorlar. Ve bazı yerlerde 
katiyyen söyleuneder. Söylemek cüretinde bulunanlar olursa öldürmeye kalkışıyor
lar.'' 

Bakıl Kongresi'ne Trabzon'dan gönderilenlerden birisi de Haflz Mehmet 
Bey'dir. Hafız Mehmeı Bey tam bir İttihatçı'dır. Trabzon'da da hatırı sayılır bir 
kimsedir. BakU'da Enver Paşa'nın çok yakınında bulunmuşnır. Hatta Enver Paşa. 
Mru;tafa Kemal Pru;a'ya gönderdiği mektupta~ mektubuma yazamadığım bazı husus.. 

-m ATASE, A.1/4282. Kl . .%8. D.118/36, F.26-9. 
m Azc-b.Cıım.SPİHA, F.1, Op.1, D.9-8,L.33. 
Önceden Solşeviklerlc birlikıae çıılış.a.n fi!,b\ d.-~ wı:ıra~q. m.ulı~lefcte g~eıı. Zclı.i Velidi Topn, 

Balcii Ko.ngreleri eş~ınd:ı gizlicı~ Sal,ıl'yıı. ~ldil:J.erini ve burada TKF Merleri.'.ııin lr.endil-c·riııe milli 
ıt;ki1'l kurmak ve kongrede üzerinde durulacak meseleleri l:ararlaibt'm.ık işinde ıncrkez olduğunu şôy
kce anbı.tmaktadır: n •• .Bakü Kong:resi'nin Eyliıl'd-e Bak.fi'da ahi.ine mıi:saade edilip. o mUnasebetle bizde 
gizlice:- Bak.u'ya _gcld:il. Burada Mustafa Suphi riyiseti ıılunda bulunan 'Türk Komünist Fırkası,.nın iç da• 
i.relerl ~ daha diğer resmi hükümet dairesi, bize TUrldstan'ıu glıli ınilli teşkillt meseleleri.pi V<! kong
rede OOhis mevzu Qlan rrn:sel~l~ri mm:aure i-Çin merkez oldu. Şüpheden iri olan bu daittkrde n:ıiiza
k.erel-cdmi.ıi yaptık." {Zeki Velidi TOGAN, Bıı_gilniü Türkiü Türlisran ve Tul:m Tarihi. 2. Bas.lu, 
İstanbul, 1981, ıı..402.) 

260 Az~rb.Cum.SPIHA F.1, Op.l, D.20.L14. 
261 Azerb.Ctım.SPİHA.F.I, Op.l, D.98,L.30. 
262 Dertli, Z7 IUnuIN. Evvel .336/A.ralılı. 1920,. 
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lan Hali.z Mehmet Bey size iletecektir, demektedir."' Hafız Mehmet lley kongre 
dönüşü bir rapor vermiştir. Bu raporda, Mustafa Suphi'yi maceracı olarak nitelen· 
dirmit ve artık onunla rnektuplaşllmamasını isteyerek, Sovyet Hükümeti'ne 
Mustafa Suphi'nin Anadolu Hükümeti'ni hiçbir surede temsil edemeyeceğinin bil· 
dirilmesini istemiştir. Aynca Mustafa Suphi'nin Anadolu HükU.meti'nin yıkılınasını 
beklediğini de belirtmiştir.,., 

Kısacası Bakü Kongn:5-İ esnasında İttihatçılarla Mustafa Suphi ekibi arasında 
düşmanlıklar açıkça ortaya çıkmış ve İtıihaıçılar çevresinde Mustafa Suphi'l" karşı 
büyıik bir kin oluıra:uşrur. Bunun Türkiye'd.e,özcllikle Trabzon muhitine yansımış 
olması büyük ihtimaldir. Hafız Mehmet !ley gibi Trabzon'un önde gelen bir şaJı,i
yetinden başka, Bakü Kongresi'nden hemen sonra, Bakô'da Enver Paşa'nın ya• 
mnda bulunan iki İttihatçı, Küçük Talat (Mıışkara) ve Yeni llahçeli Nail Beyler, 
hemen Anadolu'ya hareket ederek, doğruca Trabzon'a geleceklerdir. Bunlar 
Trabzon'a gelirken Erzurum'a da uğramışlar ve burada Mustafa Kemal Paşa ve 
Kazım Karabekir Paıa'ya iletilmek üzere bir rapor hazırlayarak, 15.Kolordu 
Kumandan Vekili RU.ıtü Bcy'e vermişleı-dir. 20 Ek.im 1920 taı-ihli bu raporda, 
Küçük Talat ve Nail Beyler Mustafa Suphi'nin teşkiliin hakkında şöyle yazmaktadır
lar:"' 

"Farzı muhal olarak Türkiye müdiram umwu ve müncvveram herhangi bir iç
tihat ve asabiyeti hissiye neticesinde Bolşevixın esaslarıru tatbik cihetini iltizam ede
rek Sovyet vücuda getirseler dahi bu hal ve- hareket ancak Üçlincii Beynelmileke 
veya Rus Komünist FLrk.ası Merkezi Umumisi'nce itimad edilen ve noktai nazara 
göre bu müesseselerin mutii olan eşhas ve heyeti siyasiye, yani Türkiye İşür.ikiyfi.n 
Fırka,, eliyle ihdaa edilebilir ve böyle olması da gayet tabüdir. llu noktanın son de
rece ehemmiyetle nazarı dikkate alınması icabeder. Bakü'da ahiren kongresini ak

dederek fırka haline geçen TUrkiye Komünist Tcıkili.n izi. ve erkanı ise mahiyeti 
fikriye ve ahlak.iyeleri. itibarıyla insanı derin derin düşündürecek bir manzara gös
termektedir. iscitratcn şunu da arz ederiz ki, mevsuk bir menba'dan aldığımız ma
lıimaıa nazaran Ankara Sefiri lıyava'nın Moskov.ı'dan avdetini m(ıteakip Türkiye 
4ıirakiyiln Fırkası Amıdolu'ya hareket edecektir. Altı a)Aık veya bir senelik bütçe
sini tanzim etmiş ve tahsisab.nı Azerbaycan Merkezi K.omite,şi.'nden .ılın,.şur." 

Küçük Talat ve Nail Beylerin bazı özel görevlerle Enver Paşa tarafından 
Anııdolu'ya gönderildiği muhalkakıır. Yanlarında Enver P;ışa ve Halil Paşa taraftn
dan verilmiı, kendilerini ıavsiye eder. iki mektupta bulunmaktadır. Ve bunlar 
Erzurum'da durmayarak hemen Trabzon'a gitmişlerdir, Özellikle Küçük Talat'ın 

2fill ATASE. A.1/4280. K1.5f9, D.16-A/4. F.4-l. 
261 ATAS.F.; A.1/4282. Kl.556, D.116/86, F,26,9, 

2ö!o C.A. A:111-7-b. D.20, F.21-4; KARABEKİR. /sill:Jal Harbimizd~ Emeer Paµ ve İuilıaı Trnıilj 
Erlin.ı.s51.fi.2. 
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Trabzon'da görevlendirildiği ve Enver Paş.a'nın Türkiye'ye gelişi öncesi Trabıon'd.ı 
ortamı hazırlamak gibi bir vazifesi olduğu anlaşılmaktadır.ttıô 

Açıkça görüleceği gibi, 1920 yılı ronlanna gelindiğinde Trabıon'da İttihatçı 
ağırlıklı bir çevre ohışturulmuştu. Bu çevrede bulunanların bir çoğu Enver 
Paşa'mn birkaç ay önce yanında bulunmuş ve Mustafa Suphi ve ekibinin 
İttihatçılara. özellikle Enver Paşa'ya olan düşmanca davranışlarına şahit olmuş kişi& 
terdi. Bunların etkisiyle Trabz.on'da Mustafa Suphi dü.ş.manı bir -grubun meydana 
getirilmiş olması mümkündür. Bu grnbun Yahya Kihya'yı, Mustafa Suphileri öl
düıtmesi için etkilemiş olması büyük ihtimaldir. Çünkü Yahya Kahya'da İttihatçı idi 
ve İttihatc;ılann bazı düşüncelerini gerçekleş.tinne de Yahya Kfilıya'yı kullanmak is
tedikleri aşilli-d.ı. 

Şunu da belirbnek gerekir ki, İttihatÇtların Türkiye ile ilgili plall.larında 
Mustafa Suphi'ye yer yoktu. Gerek Rusya'dalti çalışmalarında, gerekse Tilrkiye'de 
Mustafa Suphi'yi kendilerine engel yaratacak birisi olarak görüyorlardı. Musıafa 
Suphi'nin Rusya'dan ayrılmasından sonra. rahatlamış o]malılardır. Ancak TBMM 
Hükümeti'nln Mustafa Suphi ve arkadaşlannı sınır dtşı etmesi ile Rusya'ya dönecek 
olma.tarı İttihatçıların işine gelmezdi. Çünkü Türkiye'y-e yönelik plantanna 
Rusya'da engeller çıkarabilirlerdi. Bütün bu hususlar göz önüne alındığında 
İttihatçıların Yahya Kahya'yı Mustafa Suphileri ortadan kaldırması için yönlendir
miş olabilecekleri düşünülebilir. 

Aynca İttihotçılann bu işi yapurabileceği hakkında şüphe uyandıran bir başka 
hususta, 16 Mayıs 1921 ıarihli, daha önce de değindiğimiz Küçük Talat'ın Halil 
Paşa'ya yazdığı mektuptur. Küçük Talat bu mektubunda, Kazım K.arabekir, Hamit 
Bey, Üçüncü Fırka Kumandanı Nuri Rey ve Trabzon Müd.üaa-i Hukuk Cemiyeti 
Başkanı ve üyelerini Mustafa Suphi ve arkadaşlarının öldilrillmesi ile ilgili sorumlu 
tutmakta ve kendisinin ve Yahya Reis'in bu işin önüne geçmeye çalıştıklannı an
launaktadır.267 

Halbuki aynı Küçük Talat Bey, daha birkaç ay önce Tiirldye'ye geldiğinde, 
Mustafa Suphi ve teşkilan hakkında verdiği raporda, Ruslann TKF'nı Tilrkiye'de ik
tidarı ele g-eçinnek için Anadolu 'ya göndermek üzere olduklannı iına etmekte ve 
bunla:ra kaqı TBMM Hü:...ümeti'nin cephe almaşım anıaç edinmekte idi. Şimdi ise, 
Mustafa Suphi'yi korur vaziyet takınıyordu. Herhalde Rusya'ya gidiş öncesi komü
nistlere yaranmak istiyordu. Çünkü bu mekruhun yazıldığı günlerde TBMM 
Hükii.ıneti İttihatçılara kar.şL tedbirler almaya başlamıştı. Şöyle ki, Halil Paşa 
Anadolu'ya gelmek istemiş, hatta Trabzon'a kadar gelmesine rağmen TBMM 

200 ATASE, A.1/4283, Kl.1041, D.139/44-8.F.12ff3. 
267 AIDEMİR. "M.Suphi Olayı", Milli~t; 21 Temmuz 19'11. 
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Hükümeti'nin emri ile memlekete sokulmay.uak geri göndcrilmiştir.268 Bu sırada 
Trabzon'da bulunan Küçük Talat ve diğer bazı İtôhatc;ılar da TBMM Hükümeti'nin 
aldığı kararla sınır dışına çıkarılmışlardır."' Bu yüzden Küçük Talat'm Anadolu 
Hükümeti'ne kızgın olması gerekir. Böylece Küçük Talat, Mustafa Suphilerin 
ölümü ile ilgili olarak.AnkaraHükümeti'ni sorumlu göstererek.Rusya'da güven ka
zanmak ve Ruslar tarafından Mustafa K.cmaJ'c karşı Enver Paşa'nın destek.1enm,es.ini 
sağlamak. istemiş olabilir. Aynca bu iş ile ilgili olarak kendi Üzerlerinde topla
nabilecek suçlamaları, Rusya'ya sınır dışı edilişi öncesi ortadan kaldırmayı da he
deflemiş olabilir. 

Sonuç olarak şu söylenebilir 1d, kesin olmamakla beraber İttihatçılann Mustafa 
Suphi ve arkadaşlarını öldürtmüş ol.malan ihdmali, diğer ihtim3.llere göre çok 
daha fazladır. Musı:afa Suphilerin Trabzon'dan sınır dışı edilmelerinden hemen 
sonra devreye girerek Mustafa Suphi'yi ortadan kaldırtmaları muhtemeldir. 
Böylece Enver Paşa'yı Türkiye'ye getirtip başa geçirmeyi amaçladıkları bir devrede, 
Rusya'da Enver Paşa'ya sorun teşkil edebilecek bir engeli ortadan kaldırtmış olabi
lirler. 

12. TKF Tarafından Kurulan ''Tiirk Kınl Alayı"nın lürt.iye'ye Gelişi 

Daha önce TKT tarafından Bakiı'da Türk esirlerinden oluşturulan '"Türk Kızıl 
Alayı" hakkında ayrıntılı bilgi verilmişti. Bu alay, TKF, Aralık 1920'de, teşkilatım 
Anadolu'ya nakleıtiğinde Baku'da kalmışo."' 28/29 Ocak !92J'de Mustafa Suphi 

ffl lialil Paşa'wn Trabzon'a geleceği Mart 1921 başlarında haber abnmı;ı \'e 12 Marı 1921'de İcra 
Ve!tllleri Hey'eti aldığı kararla memlekete gelirse alınmamasını ve :smır dışına çılarılm;uım iswınişdr. 
(ATASE, A.1/4283, KJ.1011, D.139/44-B, F.5-5.) Erlin-ı Harbiye-i Umwn.iye Reisi İsmet imzasıyla, 23 
Mart 1921'de Şark Cephesi Kumandanlığı ve Trabzon'<lıı ÜçUncü Fırka Kuımmd.aıılığı'na gönderilen 
y.,,nda ~le denmektedir: nfulil Pa:p'nın Trabzon'a ı;ıkrru\sına mOsaade edilmeye-rel\, iadesi lazımdır." 
(AT.ASE, A.1/4283, KJ.1041, D.139/4-4-B, F.2.) 

lffi'J Kılçük Tatat'ıu aı.ııır dı.ş.ına c;.ılwılması Trabzon'da Enver Paşa lehinde yaphğı çalışmalarfa ilgi
lidir. Şark Cephesi Kumandanlığı'ndan Ertln•ı Harbiyeı-i Umumiyc RiyA:ı.cri'ne 8 Mayı:s 192l'de gönde
rilen yazı da, "Mo~'da l-taUı. Şuralar Fırkası narwylıı tamamen Bolıe',izm ve Komünizm. esaslarını ih
tiv.a eden 81 maddelik. proğramın Enver, Bedri ve Naim C-evat tarafından basorılarak Aruı.dolu'y.ıı gön
dc:rilm,eye b,ı..şbndlğı ve Tnı.bwn'da Küçük Tala( vıe /lubrıı'da Nail ,·esaire gibi zevaon bu işe v..sııa ol
duğu" belirtilıniştir. Bunun üzerine Erkan·• Harbiye,j Umumiye Riyiseti, Şari Cephesi 
Kumandanbğı'ndan, "Orduyu inhfüile u.ğııı.tınak ve halkçılık maskesi. alanda Türkiyc'de bir inkılap vü
cuda getirmek, hıiklimeti devinnd gaycii ile yapılan bu pTOpagandalann ônlenmeı,i için tedbi.ı-ler 
W-lnmasım iitemiş-ıir." (ATA.SE, A.l/4283, Kl.1041, D.139/44-B, F.12-3.) Olaylann böyle g-eliş.mt$i üze
rine TBMM HUkümeti. 24 Mayı:ı. 192l'de, yaptığı toplantıda Küçfık Talar'm sınır dııı edilmesini kar.ır• 
laş.umuştı.r. (ATASE, A.I/4'283, Kl.1041, D.139/44-8, F.25-tl.) 

:ı7o TBMM HüJ:.üm,eti'ııirı Mooko\'"11 Büyük Elçisi atanarak., Moskova'ya. giderken Bakfı'ya uğrayan 
Ali Fuaı (Cebesoy) Paşa, bur:ııd:ıı.n ayrılmadan önce, 1921 yılı Şubat ayırun ilk günlerinde-, Türk K.ız.ıl 
Alayı 'nı da ziyarete~. Ali Fuat Paşa, sonradan bu .ı.hy hakt.ımWd gOzlemlerini şöyle anlaonakt:ıd.ır: 

"Bakfı'dan ~ynlm.ı.dan e\'\'t':l TKP 't:ilrafı.ndan Türk e&ir ~ubay ,,c CTlerinden teşkil edilmiş, bir- piyade 
abrıoı ziyaret etmiı,tik, Bu alay hakkındaki ıuiış.ahedelerirni ıınbarken ark.adaşhınm~ d-eınişdm: 
Görecdıı.iniz, bu aske:r t:.ardeş!erimizin hiçbiri Bolş.e\ik olmamıştır. Bunlar fırsat bulurlarsa 
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ve arkadaş.tarının öldürülmesinden bir siırc sonra. Tiirk Kızıl Alayı'nın Türkiye'yc 
gönderilmesi yeniden gündeme gclmiştir.27' 

Şubat ayı içerisinde, Türk Kızıl Ahı.yı'nın TUtkiye'ye gönderileceği. Kazım 
Karabekir Paşa'~ bildirilnıi.ıti.272 Bu sıra.da Mosk.ova'da bulunan TBMM Hükümeti 
temsilcisi İbralıim Tali Bey, yurda dönmek üzere, 8 Mart 1921 'de &kti'ya geldi
ğinde,:m, Ttirk Kızıl Alayı da TU.rki~'ye gitmek için hazırlıklarını t.amamlamışu. 
Böylece İbrahim Tali Bey, bu alayı da yanına alarak, trenle F.rmeni.stan fu.erinden 
Türkiye'ye gelmek üzere Mart ayı ortalarında, BakU'dan hareket euniştir. 

Bakü'dan törenle uğurlanan Türk Kızıl Alayı, Tıflis yolu ile 21 Mart 1921 "de, 
K:uakilis'e gelmiştir.ı7"' Bu durum ve bu alay hakkında yapılacak muamele Kiz.ım 
Karabek.ir Paşa tarafmd7.n 22 Mart'ta, telgrafla Erkall-ı HaTbiye-i Umumiye 
Riyiseti'ne şu ~kilde bildirildi:'" 

"Erkin-ı Harbiye-i Umumiye Riybcti'ne 
Kars 

22/3/37 (1921) 

"Bakii'daki Onbiıinci Kızıl Ordu muavener.iyle Türk Komünist Partisi tarafın
dan te4kil olunan Zengezur"da Taşnak.larla muharebe eden ve bilahare Bakü'ya av
det eyleyen, Rusya'daki üseramızdan mürekkep bir alay bakiyesi 13 zabit ve fıçyfu: 
elli neferle 21.3.37'de Tiflis tarikiyle Karakilis'e gelmişti. Vunıdlannda Şark 
Cephesi mınnkasına mensup efradın silahlan alınarak terhis muamelesj yapılacak 
ve Garp Viliyetlcri ahalisinden olan zabitan ve efrad silahlı olarak bir kıta halinde 
garbe sevkolunacakur. 

Şark Cephesi Kumandanı 
Kazım Karabekir" 

Türk Alayı 25 Man't.a, Kars'a gelmiş, ve istasyonda bu alaya 1car,1 halk tarafın
dan samimi bir karşılama.da bulunulmuşmr. Gelen alayın asker sayısı ve kimlerden 
oluştuğu da ancak burada kesinlik kazanmışur. Bu alayın K..ar.s'a gelişi, aynı gün 
Erkin-ı Harbiye-i Umumiye Riyiseti'ne aşağıda.ki telgrafla haber verilmiştir:27~ 

Aııa,-.ıtan'daki diğer ad.adaş.Jan gibi düı,mıtnla vurui3c::alı; ve muvaffak. ofacakur," (CEBE.SOY. Mookonı: 
Hauralar,,:5.162-163.) 

221 Dııha önce, Ekim 1920'doe, bıı alay Mustafa Suphi tarafından Nahçmln yolu ile Türkiye'ye gön
dcri1mck ıizıme yola çılanlııuı, ancak Ermeni TaliOak OrdU$U tal'mndan yolu keailmiş, yapılan miısa-

dcm~i '.::l!.:f;kaff ::~.~~~ı;ı~7!.~~~~k zörunda kalmıştı. Bkz. JI. Böliim, s. 121-123. 

273 AT~ Al/42.82, Kl.590, b.12.3/!'7, F.86. 
2N ATASE, A.t/6663, Kl.720, D.26/27, F.-l-5. 
2711 ATASE;, A.4/6663. Kl.720, D.26/27. F.52. 
27ıl ATASE, A.1/4283, Kl.10!39. D.121/25, F.tO. 
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"Erkan-i Harbiye-i Umumiye Riyaseti'ne 

361 

Kars 
25Mart37 

"İkiı,üz otuzbeş Türk ve onsekiz Hintli, onbir Nahçivanlı ve dört İranlı cemi'an 
illyüz altmış $ekiz neferden mürekkep ve beraberlerinde ondokuz Türk zabiti bu
lun.an Türk Ala)'l esaretten avdetJe bugün 25/3/37 Kars'a muvasa1at etmiş ve asker 
ve ahali tarafından samimiyetle istikbal iili edilmiştir. Bunlardan doksan yedi 
Türk, onsekiz Hintli ve dört İranh cemian yüzondokuz neferle, dört zabit Garbe 
.azimet olup mütebaki zabitan kısmen cephe emrinde kalmışlar, kısmen memleket
lerine mezun bırakılmışlardır. 

"Mütebaki -efrad bu mınuka ahalisinden olmakla memleketlerine terhis edil
mişlerdir. Cümlesi aynı günde Sankaınış'a müteveccihen tahrik olunmuşlardır. 
İbrahim Tali Bey'de aynı trenle gelmiştir. Rusya ahvali hakkında bir rapor takdim 
eyleyecektir. 

Şark Cephesi Kumandanı 
Kazım Karabekir" 

Görüldüğü gibi önceden Türk Kızıl Alayı'nın, 350 kişi olarak Karakilis'e gel
diği bildirilmişti. Ancak K.ars'a toplam 265 asker, 19 subay gelmiştir. Bu vaziyet gös
teriyor ki, ya Alaydan 64 kişi Karakilis'te kalınışnr, ya da Bakıi'dan ve Karakilis'den 
Alay'ın sayısı hakkında yanlış olarak istihbarat alınrnışbr. Ayrı<:a bu Alay Kars'a gel
diğinde onseltiı. Hintli, Onbir Nahçivanlı ve dört İranlı olmak üzere toplam otu
züçünün Türkiye vatandaşı olmadığı görülmüştiır. Türk Kızıl Alayı içerisinden, 
Bau vil.iyetlerindcn olan doksanyedi Türk, onsekiz Hintli, dört İranlı ve dört Türk 
subay Bauya scvkedilmek üzere Sarıkawış'a gönderilirken, djğer katan subaylardan 
bir kısmı cephe emrine alınmış, bir kısmı is-e meınleketlerine izinli olarak göndew 
ıilmiştlr. Diğer kalan askerler doğu mınokası ahalisinden olmakla memleketlerine 
terhis edilmiştir. 

Bu Alay'dan batıya sevk edilecekler, 25 Mart'ta, Kars'tan hareket etmiştir. Bu 
arada Kazım Karabekir Paşa, Erzincan Mevki Kumandanlığı'na 28.3.1921 'de bir 
telgraf çekerek, Rusya'dan gelen esir1erimizden 4 subay ve ll9 askerin Erzincan'a 
gelmek üzere yola çıkarıldığım bildirmiş ve bunlar Erzincan'a geldiğinde, Türk 
olanların silahlı olarak, Garp Cephesi'nden almacak talimata göre Bauya sevk 
edilmesi, bunlar arasında bulunan 18 Hintli ve 4 İranlı'nm ise Erzincan'da uygun 
bir kıtada, geçici olarak istihdam edilme5İni emreuniştir,217 

Erkan-ı Harbiye~i Umumiye Riyfuıeü 15 Nisan 192l'de. Müdafaa-i Milliye 
Vek:ileti'ne yazdığı tezkere de, bu alayın Türkiye'ye gelişi ve Şark Cephesi 
Kumandanlığı tarafından haklarında yapılan muamele hakkında bilgi verdikten 
sonra şunları kaydeuniştir:278 

~71 ATASE. A.4/6663, KJ.720, D.26/27, F.85. 
:mı ATAS~Al/4283,Kı.1039, D.121/2.ıi, F.10-1. 



362 TÜRKiYE KOMÜNiST FIR&ASI VE MUSTAFA suPHl 

"Esasen memleketlerine avdet ennek üzere esaretten gelmekte iken arzulan 
hilafına ve cebren Bakü'da cevkif ve kızıl tqkilaıa idhal edilmiş mezkur efracl ve za. 
biranın esaslı bir komıinistlik akide:ıi bulunamayacağından Şark Cephesi 'nin ittihaz 
ettiği redabir kifi görülmüştür. İran ve Hindilerin dahi memleketlerine iade.si teb
liğ cdilmiıtir. Garb'c: gdccekler hakkında vurudlarında icap eden muamelenin ya
pılacağı maruzdur." 

Bu arada Türk Kızıl .Alayı'nın Türkiye'ye gelişi konusunun TBMM'nin gii:nde
mine de geldiği görülmektedir. Erzurum Mebusu Hiiseyin Avni Bey, hükümete bfr 
istihzalı takriri vererek, Türkiye'ye gelen Türk Kızıl Alayı hill.ında ne gibi rnu
amc:le yapıldığını sormuştur. 279 Bunun üzerine Dahiliye Vekaleti, Erkan-ı Harbiye-i 
Umumiye Riyiseti'nden bilgi istemiştir. Erkan-ı Harbiye-i Uınumiye Rjyisetl'nin 
Dahiliye Vekaleıi'ne verdiği cevapta, Şark Cephesi'nin bu konuda yapnğı muamele 
anlaularak, şöyle denilmiştir:"° "Erkan-, Harbiye-i Umwniye bu hususta yapılacak 
bir muaemele kalmadığından iktizasının vekilet-i celilclerince ifa buyurulma.sını 
rica eylerim." 

Ban Cephesi'ne sevk edilen bu alayın subay ve erleri, İstiklal Savaşı'nın sonWla 
kada.r, Bau Cephesi'nde kahramanca dövüşmüşler ve içlerinden pek çoğu şehit 
olmuşru.r. :un 

l!I. Mustafa Suphi'dcn Sonra Tiirk Komünistlerinin Başına Fuat Sabit mi 
Geçirilmek İsteniyor? 

Mustafa Suphi'nin öldOriilme.sinden sonra Türk Komünistlerinin başına 
Dr.Fuat Sabit'in geçirilmek istendiğine dair bazı bilgiler vardır. Türk Ocağı'nm ku
rucularından olan Fuat Sabit,142 Eı-zurum'd:a. Askeri Hastahane baştabibi iken, 
.Erzurum Kongresi'nden hemen sonra, Kazım Karabekir Paşa tarafından 

Bolşeviklerle temas ve ilişkiler kurmak amacıyla Bakô'ya gönderilmiştir. Fuat Sabit 
Bolif!Viltlerle ilişki kurmak için görevlendirilen ilk irtibat memurudur.:ı& Bak:ı1'da 
"Hümmetçiler'' vasıtasıyla Bolşeviklerle temas sağlayan Fuat Sabit, burada bulunan 
Türk esirleri ve bazı ittihatçılarla birlikte bir Türk Komünist Fırkası teşkil ederek, 
Bolşeviklerin An~olu'daki Milli Harekete )'Mdımını sağlamaya çahşmıttır. Mus.tafa 

279 ATASE, A.l/4283, Kl.1039, D.121/25, F.10-3. 
280 A.T~ A.1/4283, KI.Hl39, D.121/25, F.10-2. 
28! CEBE.SOY, Mostm'II Hauralan,s.163. 
:1!8? Fuat Sabit Türk. Ocağı kw-ııculannd.andır. Ham '7ürk Oc.ağı~ ismi, Fu:at Sabit'iıı ıeklifı üıerinc 

verilmişıir. Tıirk Ocııklan'nm ilk. yönetim kurulunda da "Vezu-edar'' olarak yet almı~br. Baknuz. (Yusuf 
SARINAY. TıirJ:. Milliyeceiliğinin Tarihl Gelişimi ı"C" TUrl: De.aklan 1912-l9Sl, s. ?26-127; Yusuf AK.ÇUR.A, 
"Yeni Türk De\teônin Öııctlleri", 1928 »b ThtJJan, (Hazır)ayarı:Nejaı Sdercioğlu} Ankanı, 1981. :s.198: 
TUNAYA. Türki~'d~ Siyasal Pu-lilr:r. C.I. i.4.32; Fethi ERDEN. ''Tıiı-k Ocak.lan Nasd KtuUldu, ingilizler 
Tarafından Nanl K.ap:a.uldı. Geçirdiği Buhranlar'"= Ocakla ilgili Hauraıar·, Türt Yurdu, S..1501, (Atabk 
1963), &.50.) Fuat Sa.bit'i.n biyografıı;i içirı. baluıuz. (Ali BJR1Nci. ''TW'k Ocağı Tarihinden Bir İsim: 
De.Fuat Sabit", Tıirl: furdu. XlII/71 (Temmıı.: 1993,), s.33-.) 

263 KARA.BEKİR. İstiklal lürbürJz, s . .334, 753. 
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Suphi daha Bakü'ya gelmeden önce Moskova'ya giderek, Sovyet liderlerle ilişkiye 
giren Fuat Sabit'in bu ~mada Bolıevik olduğu anl~lmaktadır. 1 Ekim 1920'de 
İbrahim Tali Bey 15.Kolordu Kumandanlığı"na Moskova'dan gönderdiği mektupta, 
Tiırk komünistlerinden bahsederken şöyle demektedir;™ 

"(Türk Komünistlerinin) bir kısmı teşkil etmekte oldukları Tfuk Üsera Fırkası 
ile memlekete girip bir darbe-i hükümet yaparak hükümeti ele almak, bir kısmı da 
seyirci kalarak hüküm.etin inhidamına intizar etmek ve burada memlekette teşkilit 
yaparak komünizmi intişara çalışmak fikrinde buldum. Bizim Doktor Fuad bu ikin
ciler meyanındadır." 

Bakıl Kongresi için Trabzon'dan gönderilen Hafız Mehmet Bey, dönüşte ver
diği raporda. Doktor Fuat Sabit'i maceracı olarak nitelendirmiş, onunla muhabere 
edilmesine son verilerek, So\'}'et liderlere, Fuat Sabi.t'in Anadolu Hükümeti'ni tem
sil edebilmek hakkına sahip ohnadığııun bildirilmesini istemiştir .285 

Kazım Karabekir Paşa, Fuat Sabit'in Rusya'da Komünist partisine dahil olarak, 
Mos'k.ova komünistleri nez.dinde emniyet ve itibar kazanarak. komünist olduğunu 
belirtmektedir.2M-

Fuat Sabit, Mustafa Suphi ile arasında ihtilaf çıkması üzerine, Mustafa 
Suphi'den önce memlekete dönmüş,287 bir müddet gözetim alunda tuculdukr.an 
sonra, Kars Hastahanesi'ne tayin edilmiş,tir.288 Ka.n.'a eşi olarak gösterdiği bir 
Yahudi kadın ile gelen Fuat Sabit'in, burada 11.K.ızıl Ordu'nun Şark Cephesi 
Kumandanlığı nezdindeki temsilcisi (Dobrovski?) ile hususi ilişkilere girmesi dik
kat çekince, Kazım .Karabekir tarafından ihriyaten Sankamış'a gönderilerek, neza
ret altına alınmıştır. 11.Kml Ordu Kumandanı'nın Mo,kova'da yapılacak Üçiincii 
Enternasyonal Kongresi'ne. Tfuk Komünistleri namına Fuat Sabit'in davet edildi
ğini Kars'taki temsilcisi (Dobrovski) 'ye bildirmesi ve ondan muvafakat için Kazım 
Karabckir Paşa'ya müracaat etmesini istemesi üzerine, Fuat Sabit hakkındaki şüp
heler de artmıştır. Kazım Karabekir Paşa 25 Mayıs 192l'de, Erkan-ı Harbiye-i 
Umümiye Riyiseti'ne durumu bildirmiş, Rusların Mustafa Suphi'nin ölümU.nden 
sonra Fuat Sabit'e büyük önem vedikleıini ve ge]ecekteki Türkiye "Rdkom Reisi" 
olarak kendisini tanıdıklarını belirterek, Moskova'da yapılacak Enternasyonal 
Kongresi'ne Fuat Sabit'in davet edilmesi hakkındaki düşüncesini şu şekilde ortaya 
koyınuşrur:Z89 

21H .41'A$E.A.J/42801 l(l.,!S4Q, D,16-N4, f.6-1. 
2& ATASE.Al/4282, Kl.558,. D.118/86. F.26-8. 
1:86 ATASE, A .. l/4283, Kl.1040, D.130/85-A, F . .:S.!iı-19. 
~ 7 Fuat SabiL 25 Kasım l920'de, &hım Karabekir Pap.'ya blı: mcknıp gôndermişıic. Bu mektupta 

Must3fa Suphi'nin kendisi al~de t.:ı.hribt yaptığıru belir1tn Fual Sabit, yakında mem.lcU:te gclcce
ğiıti bildic.o:ıiştir. (KARABEK.IR. J~tillil Harbimizde Eu\'er Paşa I?:" 1tdhaı TenıJ.:kj Erlinı, s.86-69.) 

""ATASE, A.1/428$, Kl.1040, [).130/SM, F.55-20. 
""ATASE, A.1/4283, Kl.1040, l>.130/85-A, F..'5!1-16. 
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"Ruslara kapıldığına şüphe etmediğim Fuat Sabit Bey'in Moskova 
Enremasyonal'ine iştiraki bittabi muvafık olmadığı gibi, bilh=a Şark Cephesi'nde 
-istihdamı memleket selameti nokta-i nazarından caiz değildir." 

Kazım Karabekir P~a. Fuat Sabit etrafında gelişen bu olaylar hakkında 2 
Haziran 192l'de, Erkan-t Harbiye-i Umumiye Riyaseti'ne ayrıntılı bilgi vermiştir:,., 

"Erkall-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti'n-e 
Kars 

2/6/37 (1921) 

"Sarıkamış Hastahanesi eubbisıııdan Fuad Sa.bit Efendi 'nin Komünizm akidesi 
taşıdığı malıim idi. Bilhassa Mu8tafa Suphi'den sonra Bolşevikler Fuat Sabit'e te

veccühk3r görünürler. Cephe karargahı nezdindek..i Bolşevik mümessili 
(Dobrovski?) ile Kars'ta ve Sankamış'ta samimane münasebetleri takip olunu
yordu. Beraberinde Rusya'dan getirdiği ve zevcem dediği bir Rusyalı kadım da var
dır. Son günlerde {Dobrovski) bendenize müracaattla Fuat Sabit'in Mosko"Va'da 
inikad edecek Üçüncü Enternasyonal Kongresi'ne izi intihip edildiği ve azimetine 
muvafakat edilmesini Tiflis'ten aldığı talimat üzerine iltimas etti. İhtimal ki Fuat 
Sabit'e Rusya'ya geçtikten sonra Mwtafa Suphi'den inhilal eden ve adamsızlıktan 
mecburen dağılan Türk Komünist Fırkası'nın riyaset ve teşkilc\unı vereceklerdi. 
Mumaileyhin hidmet-i askeriyede bulunmasından dolayı iştirakinin gayri mümkün 
olduğu ve mamafih Üçüncü Entemasyonal'e iştirak etmek üzeı-e daha ciddi ve se-
ciydi Türk azaların Moskova'ya gideceğini cevaben söyledim. Birkaç gün evvel 
Nahçivan'da bulunan Azerbaycan komünistlerinden Talipza.de Yusuf Ziya Bey tara
fından Fuat Sabit bir şifreli telgraf aldı. Şifre ile hariçle münasebeti bulunduğu an
laşıldığından eşyası Wlarri edildi. Fuac Sabic'in bende yokrur, diye adem-i malUmat 
beyan ettiği mezkür şifrenin muhuwin evrakııun arasmda bulundu. Şimdiye kadar 
redkik edilmiş kağıdan arasında, Ru!!ilann 6alcil, Ti:tfü'teki Komüni:n Merke-zleri 
rüesasıyla, memleketimiz dahilinde komünist inkllibın ra.rz-ı faaliyeti ve bu faaliyet
lerde kullanılacak eşhas hakkında irtibat ve münasebat (okunamadı) Ennenistan 
ve Azet'bayon'daki Türk k.oınünistlerlnin mektuplan ç,kuğl ve mektupların sahip
leri komünizmi Türkiye'ye suret-i tazyikte Mustafa Suphi'ye muhalif olan Fuat 
Sabit'in rüfekas1dır. Mamafih Fuat Sabit ve rüfekasının komünizm faaliyetinde, 
Mustafa Suphi ile refikleri yine Rusların tertip ve müzahereciyle ve fakat Muştafa 
Suphi'nin değil, kendi eliyle yapması fikir ve maksadından ibarettir. Bundan başka 
yine elde edilen vesaike nazaran Fuat Sabit'in yanındaki Yahudi kadın zevcesi değil, 
refakatine verilmiş bir murakabe memurudur. Bu faaliyetin tevsi'ine nihayet ver
mek için bittabi Fuat Sabit ve kadın tevkif edildi. Bolşevik mümessili (Dobro\.'$lti?), 
Tiflis'te Keker ve Eliava'ya Üçüncü Entemasyonal'e hl intihap edilen Doktor Fuat 
Sabit tevkif olunmuştur, diye keyfiyeti derhal bildinnek teşebbüsünde bulundu. 

200 ATASE;. A.1/42'83, KJ.1040, D.130/~A, F.55-11. 
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Bendeniz de Sovyetler nezdindeki mümessillerimizi Fuat Sabit'in jrtikab ve ihtila
sından dolayı tevkif edildiği tarzında haberdar cttiın. Ve makam-ı devletlerine de 
berayı: ma!Umat arz eyledim. Fuat Sabit'i yanındaki kadınıyla mahfuzen Erzurum'a 
sevk ettirdim. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye'nin emriyle tevkifen Ankara'ya Sivas tari
kiyle gönderilecektir. Bolşeviklerin de şahsı ve tevkifi hak.kında bu kadar alakadar
lık göste:rrniş olmalarından da anla.sılacağı vecihle mumaileyh inkılıip için Rus na
zarlarında mühim bir alet (okunamadı) geçmiş ve bu suretle ikhil-i hırsı da ço
ğalmışttr. Serbest kaldığt halde her yerde memlekeôn siyasetine, emniyetine zararlı 
olabilir. Bendenizce bu kabil şahsiyetler ne kadar .saf ve hüsn-i niyet sahibi bulu
nursa bulunsıınlar, yine selamet-i umumiyesi için tehlikelidirler. Rusların Fuat 
Sabit için hükümetimi:z: nezdinde hiınayekarenc teşebbüsaunda bulunacaklarını ve 
keyfiyet-i tevkifini Enternasyonaliz:ın aleyhine telakki ve nana kalkışacaklarını da 
muhtemel görüyorum. Binaenaleyh mumaileyhin sadak.atı irtikap ve ihtilasından 
bahisle meselenin o suretle olmasına mahal bırakılmaması için, ınfı.nasip teşebbü
satta bulunulmasını ve Üçüncü Enternasyonal'in de ihmal edilmeyerek en mümte
han zevaun zahiren Komünist :şiarıyla iştirakinin temin buyurulmasım münasip 
gOrdüğüm maruzdur. 

"Hariciye Vekaleti'ne, Erkaıı.~ı Haı-biye-i Umumiye ruyaseti'ne yazılmışur. 

Şark Cephe&i. Kumandanı 
Kazını Karabekir" 

Görüldüğü gibi, Rusların Mustafa Suphi'nin yerine Fuat Sabit'i geçirmek için 
Üçüncü Enternasyonal Kongresi'ne davet ettikleri düşüncesinde olan Kizlln 
Karabekir Paşa, Fuat Sabit ve Yahudi karışını tutuklııtarak, Erı.urum'a göndermiştir. 
Bu haber Tiflis'te alınır alınmaz Ordjenikidze291 ve Legran292 tarafından Kazım 

KarabdUr Paşa'ya birer telgraf gönderibniştir. 12 Haziran 1921 tarihli ve Fuat 
Sabiı'in ıuıuklıınması üzerine gönderilen Ordjenikidze'nin telgrafi aşağıdadır:"' 

"Şark Cephesi Baş Kwnandanı Kiızım Karabekir Paşa'ya 

"Üçüncü Komünist Enternasyonal Kongresi murahhası intihap olunan Doktor 
Fuat Sabic, Türkiye Hükümeti tarafından bi-t-tevkif Erzurum'a sevk edilmiştir. 
Kariben küşad eyleyecek işbu kongreye cihanın ~k ve gafµ- emekçileri iştirak ede
ceğinden müttefikimiz Türkiye Hükümeti açıktan açığa :zalimlerle ıniibareze eden 

291 Azerbaycan, Ermenistan \'.e' Gürcis.tım'rn sovyetleşı:irilmeşiode büyük rolıl olan 
G.K.Ordjenit.idze, bu zamanda Ru& KomüMt Parti.si İcra Komitesi 11yes.i ,-c 1 l.Kızı.l Ordu Askeri İnkılap 
Komitesi Uycsidir. G.K.Ordjeuilidze hakkında fazla bilgi için ~kınız, (G.K.ORDJENİKIDZE, 
lzbrann.ıye Srati i ~i 1911-1937, M<,skova 1939, s.V-Vlll.) 

m B.Legnm, Ermeniswı'daki Soıyet Rusya temsilcis.idir. (Pobecfa SQ~.tskoy ı,Ja,,;d v ~J.:.a,,~. 
Tınis, 1971, s.489.) 

m Bu telgraf, 21 Haziran 1921 'de, Kizım .Karabekir Paşa tarnfından Eılin-ı Harbiye-i Umumiye 
lUya::ıeti'neyukandat.i ıekilde mldirilırıiştir. (ATASE, A.l/4283, K1.1040, D.130/83-A, F.55-8.) 
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eşhasın tevkifinden dolayı bir menfaat temin etmeyeceği zannındayım. 

Binaenaleyh Doktor Fuat Sabit'in tahliye ve serbest bırakılması hususarında mu-
avenetinizi rica ederim. 

Legran tarafından gönderilen telgraf ise şöyledir:"" 

Size İhtiram Eden 
Ordjenikidze" 

"Yakında içtimi edecek olan Ü çünçü Beynelmilel Kongre'ye ali intihap edil
miş olan Fuat Sabit'in tevkifini haber aldık. Tevkife mucip olan vaziyet ne olursa ol
sun kongrenin k~adı arife.sinde tevkifi, kongrede içtima eden bütün dünya inkı
lapçı erbabı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kendi memle,, 
ketinde inkılap fikri ıarafw-lan aleyhine tediyat-ı siyasiyede bulunduğuna delil ad
dedilecektir. TBMM Hükümeti'ne bir muhidenet muihedenamesiyle merbut olan 
ve fakat inkılapçı erbabı mesaiden (şifre) teşkilan ve beynelmilel iştirakiyun ile 
daha kavi. rabıtası bulunan Sovyet Rusya Hükümeti, Fuat Sabit'in tevkifini arizi bir 
SU-i tefehhümden (okunamadı) bulunduğuna ve derhal kongreye izamını ve kong
re mesaine iştirake imkan ihzar edileceğine emin olmakla mesut olacak.ur. 

Legran" 

Mustafa Suphi ve .arkadaşlarının öldiirii.lmesi olayına ses:siz kalan &ıvyet lider
lerin Dr. Fuat Sabit'in tm:uklan.masl kaqısmda. gösterdikleri tepki oldukça ilginçtir. 
Ancak Sovyet liderlerin bu işin üzerine l>u kadar düımeleıinde, özellikle bu ıarih
lt:rde Ermcnistan Refkoın'u ile birlikte çalışan ve Fuat Sabit'le arası çok iyi olduğu 

bilinen, hatta bu yüzden Mustafa Suphi'ye muhalif olan Türk Komünistlerinden 
Süleyman Nuri'nin etkisi olması büyük ihtimaldir. Eğer bu ihtimal doğru ise, Fuat 
Sabit'in Rusya')l3. gelmesini ve TKF'nın başına geçmesini isteyenler, Sovyet liderler
den ziyade, Süleyman Nuri ve ark.adaşları olmalıdır, Kazım Karabekir Paşa 
Ordjenikidı..e ve Legran'a şu cevap telgrafım göndenniştir:ffl 

"Yoldaş Legran ve Ordjenilcidze'ye 

"Telgrafnaınenize cevaben mevzuat edilen husus hakkında dostane ve iki 
memleket idaresindeki (münasebat-ı?) dostaneyi takviye emeliyle ser'i tenvire mü
sariaat ediyorum. 

"Fuat Anadolu inkılibının ibtidasında Bak.ü'ya. kurye olarak gönderilmiş ve .sa
lahiyeti haricindeki bazı teşebbüsüyle beraber vazifesini hüsn-ü ifa eylememiştir. 
Avdetinde resmi vazifesindeki suistimalinin tahkikinden dolayı tevkif edilmiş ve 
Ankara'ya celbedilmi-,tir.Sırf askeri bir mahiyeti haiz oları bu karann mumaileyhin 
efki:r•ı siyasiye ve içtimiiyesiyle münasebeti yoktur, Kongrenin mesaisinde muvaf-

29-1 ATASE, A.1/4283, K.1.104(), D.1$0/85--A. F.55-6. 
~ ATASe, A.l/4283, K.l.1040, D.130/-85-A. F.55-7. 
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fak.iyetini aynı :samiın-ül-kalb ile temenni ederim. Bu gibi makasid-i filiyeye hadim 
cemiyetlere iştirak edecek Türk şahsiyetlerinin de herhalde kanaatlerinde ve suis
timal gibi ağır töhmetlerden biri olmaması lüzumunu zat-ı alileleri de takdir buyu
rursunuz. İli hükümet ve ordunun &ami.miyetini takviyeye vesile teşkil eden firsat
can i.scifade ile takdiın-i ihtiramat eylerim. 

Şark Cephesi Kumandanı 
Kazım Karabekir"' 

Kazım Karabekir Paşa'nın bu ustaca düzenleruniş cevabı karşısında Bolşevik li· 
derlerin Fuat Sabit olayı üzerinde daha fazla d.iretmedikleri anlaş1lmaktadır. Bu 
arada Fuat Sabit'in önce Ankara'ya getirô.lmesi kararlaşnnlmışor. Fevzi Paşa'mn 29 
Mayıs l 921'de, Şark Cephesi Kumandanlığı'na gönderdiği tezkere de, "Sarıkamış 
Hastahanesi'nde müstahdem askeri eb.bbidan Yüzbaşı Fuat Sabit Bey'in Müdafaa~i 
Milliye Vekaleti'nce başka bir YaZifeye tayin edilmek üzere Ankara'ya gönderilme
sini rica ederim" denilmekte idi.196 Ancak daha sonra Fuat Sabit'in Ankara'ya de
ğilde muhtemel propaganda ve faaliyetlerinden etkilenmeyecek. bir başka muhite 
göndeıilınesinin daha uygun olacağı Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti tarafın
dan düşünülerek. Fuat Sabit'in "Ankara'ya uğramadan, Kayseri-Ulukışla yolu ile 
K.onya"ya veya tensip buyunılacak diğer bir mahalc sevkinin daha münasip olduğu" 
Müdafaa.i Milliye Vekaleti'ne bildirilmiştir. Aınca Fuat Sabit'in yanındaki madamın 
bir müddet Sivas'ta alıkonulduktan :ı.onra., hudut haricine çtkanlması için Hariciye 
Vekalcti'ne yazılmışar.~7 2 Temmuz 1921 tarihinde Fevzi Paşa tarafından Hariciye 
Vekaleti'ne gönderilen yazıda şöyle deniliyordu:"" 

nFuat Sabit'in nezdindeki komünist kadının mumaileyh ile beraber seyahati 
hiçbir veclıile caiz değildir. Esasen Fuat Sabit'in celbiyle muhtemel faaliyet ve pro
pagandasından müıees.,ir olmayacak bir muhitte istihdamı lilıumu 30/5/37 tari
hinde Müdafaa-i Milliye Vekal.eti'ne yazılmış ve bu defa da muı:naileyhin Ankara'ya 
uğranılmadan Kayseri-Ulukışla üzerinden Konya'ya veya münasip diğer bir mahale 
sevki lüzumu ayrıca arz olunmuştur. Refakatindeki Madamın bir müddet Sivas'ta 
alıkonularalc, bilahare: hudut haricine çıkarılması için ittihaz edilecek tedabiriıı ve
kilet-i celilerinc-e icabedenlere emir buyurulmasım rica eylerim. Efendim." 

Hariciye Vekfileti'nin bu konuda Erkall-ı Harbiye-i Umumiye Riyiseti'ne ver
diği cevap ilginçtir. 7 Ağustos 1921 'de, Hariciye Vekaleti namına müsteşar imzasıyla 
gönderilen yazıda şöyle deniliyordu:"' 

"Doktor Fuat Sabit Efendi'nin yanındaki Madam hakkında vekalet~i acizemizce 
yapılacak bir muamele oluıadlğı maruzdur. Efendim." 

296 ATJISE,.A.1/4283, Kl.1040, D.130/85-A, F.56-17. 
"1 ATASE; A.1/4283, Kl.1040, D.130/85-A. F.34-8. 
298 ATASE.,Al/4283,.Kl.1040, D.130/85-A, f.55-2. 
299 AT~A.1/4288, Kl.1040, D.100/85-A. F.5fı.1. 
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Fuat Sabit bu şeki]de pasifize edildikten sonra, TBMM Hükümeti, onun yerine 
Haziran-Temmuz 192l'de, Moskova'da toplanan Komünist Entemasyonal'in 
Üçüncü Kongresi'°' ne Tevfik Rüştü (Aras) Bey'i göndermiştir. Tevfik Rüştü Bey. 
bu kongreye Ankara Resmi TKF temsilcisi olarak k.atılmışnr.301 Aynca BakU'da 
bulunan TKF Teşkilit Bürosu adın• SiUeyınan Nuri ve Salih Zd<l, bu kongreye işti
rak etmişlerdir.w 

14. Mustafa Suphi'den Sonra Rıısya'da Kalan Türk Komünistlerinin 
Faaliyetleri ve TKF'nın Sonu 

TKF, daha önce de üzerinde durulduğu gibi, Aralık 1920'de, Bakı'.i'da bir 
Harici Büro bırakarak, Merkezi Hcyc:ıi'ni ve teı,kilatını Türkiye'yc nakletm.eğe 
baılaını&tıı-. Mustafa Suphi'nin de içinde bulunduğu bir heyet Erınenistan üzerin
den Anadolu'ya gelirlerken diğer bir kısım parti elem.anlan deniz yoluyla, yani 
Tuapsc ve Batum'dan Karadeniz sahillerine geçmek için yola çıkmışlardır. Ancak 
Musıal\ı Suphi ve arkadaşlarının Anadolu'da talihi yaver giuneıniş ve Trabzon'<bn 
sınırdışı edilmelerinden kısa bir süre sonra. 28 Ocak 19'21 gecesi Karadeniz'de öl
diiriilmWjlerdir. Bu arada Ballım ve Tuapse'den Anadolu'nun Karadeniz :sahille
rine çıkan TKF elemanları da turuldanarak, sınır dışı e<lilmi~lerdir. Daha Mustafa 
Suphi Heyeti Anadolu'da iken, 24 Ocak 192J"de, Kazım Karabekir Paşa sınır ko
ınutanlıklanna bir tamim yayınlayarak, bundan :sonra memlekete gelmek isteyen 
TKF mensupbuının sınırdan içeri k.;lbul edihneınesini istemiştir. H:.ı.tta 21 Arabk'ta1 

Kars'a gelen iki TKF mensubu tutuklanmı~ur."' 30 Şubat J92l"de Erkıln-ı Harbiye-i 
Umumiye Reis Vekili Fevzi Paşa, Şark Cephesi Kumandanlığı'na şu yazıyı gönder
miııir:so.ı. 

"Şark Cephesi Kumandanlığı'na 30/2/37 

"Rus Bolşevik propagandasının Şark muhitinden anavatana nüfuzuna Rusların 
mlltemadiyen çalıştık.lan ve bu uğurda hayli para :saıfettikleri haber ahnmı:şur. 
Memleket ve orduda vahdetin temini ve muzırr cereyanlara meydan bırakılmaması 
ancak Bolşevik propagandanın hudut haricinde karşılanarak ınernleket dahiline 
girmesine mani olmakla mUmkün olabileceğinden bu hususla tedabir-i Wıme itti
haz buyurulmasını rica eylerim. 

Fevzi" 

!00 Komllnbc E.ntemasyoııal'iıı Üçılnciiı ~ngrcsi 22 Haziran·l2 Temmuz l92'1 tarih1eri ara.sı.nda 
Ma:skova'da ~apılrmstır. Leııin'in Ba.,kaıılı.k ettiği Kan.gre'ye 42 ülkeden 60!S delege b.tıl1P1ş.Ur. 
(Sovytulıya Ros.iy.. i Ka.pltalisli,;esJ:iy Miri' 1917.1929, $..455; Poliıiçe:skiy Sl-omr, Moskova. 1958, s.276.) 

301 TUNÇAY, Tür#yc-·de &,/ Al:ımJar, il, s.361. 
soıTUNÇAY, Tiirltiye'de &J Al:.t.rnlar, 11, ıs.360. 
SO$ ATASE. A6/31S2'. Kl.8B7. D.28/81. F.22•1. 
3(M ATASE, Al/4282, Kl..590, n.123/31, F.54. 
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Göriildüğü gibi, bir tarafcan dışardan gelecek komünistlerin kesinlikle mem~ 
lekele ookulınaması için tedbirler alınıp. memlekete girmiş olanlar nınıklanıp sı
nırdıp edilirken, diğer taraftan Ankara'daki komünistlere karşı da tedbirlere baş
vurulmuştur. Ocak ayı içerisinde Ankara'da çıkan Yeni Dünya Gazetesi kapaulıp, 
gazeteyi çıkaran Arif Oruç Wtuklanmış, THİF'nın ôı:ıde geJen siınalan Salih 
Hocaoğlu, Ziynetullah Nuşirevan, Tokat Mebusu Nazım, Bursa Mebusu Şeyh 
Seıvet, Karahisar-ı Sahih Mebusu Mehmet Şükrii Beyler de nınıklanarak İsdklfil 
Mahkemesi'ne verilmişlerdir. Bu arada resmi TKF ve THİF'nın çalışınalanna da 
son verilmişdr.'°' Aynca Karabekir Paşa Erzurum'da Albayı-ak Heyeti'ne karşı hare
kete geçerek, gazetenin &a.hibi Mithat'ı Divan-ı harbe se-vkettinniştir.306 Kısacası 
1921 başında TBMM Hükümeti içteki ve dıştan gelen Komünist faaliyetleri tümden 
basnnnak için ç,ılışmalaryapmışur. 

Mı.lStafa Suphi ve arkadaşlannm öldüriilmesinden sonra TKF oldukça zayıfla
ını.şn. Bir müddet boçal.ıına devresi geçiren Türk komünistleri, 1921 ~ına doğru 
tbparlanmaya başlamıı;ur. Bu arada TKF Harici Büro üyesi Ahmet Cevat {Emre) 
Türki:uan'daki Şüralann kurslarını teftiş etmek üzere Taşkent'e gönderilirken,"'°' 
Süleyman Nuri Ennenisıan'da gôrevlendirilmitti.r, Hatta Türk istihbaraunın verdiği 
bilgiye göre, Süleyman Nuri Emenisıan'da Adliye Komiseri vazifesine getiril
miş.tir.308 

Temmuz 1921'de İsmail Hakkı'nın başkanlığında hareket eden Türk 
Komünistleri gizli faaliyetlere yönelmiş ve Rusların yardımı ile Türkiye'ye gizlice 
elemanlannı göndermeye çaba göstermiştir. Türkiye'ye geçmek için bu dönemde 
bir çok Türk Komünistinin Batum'da toplandığı anlaş.ılmaktadır. 13.Fırka 

Kumandam 2 Temmuz 192l'de, Erkfuı-ı Harbiye-i Umumiye Riyiseti'ne 
Batum'daki Türk komünistleri ile ilgili olarak şu şifre telgrafı çekmiş.tir:300 

Trabzon 
"Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti'ne 2 Temmuz 37 (1921) 

"1- Rize şubesinin mevkufen aldığı malumata nazaran Banıı::rı'da bulunup, ilk 
fırsana kayık ve motorla Türkiye'ye geçmek isteyen komünistlerin isimleri: Batum 
Grubu Reisi Süleyman Nuri'dir. Ewelce mül.izım·ı evvel rütbesinde bulunan mu
maileyh katib-i umumidir. Azaları Selahattin Batum'da Münıeşir İştirak Gaı:ete:si 
Sermuharriri, Ali Rıza Muavini, Nurettin. Trabzonlu Hafız Mehmetoğlu Faik, 
Selanikli Feyzullah, İzmir1i Ahmet Mithat~ ismail, Kadir. Lütfü, Naci, Salih Zeki, 
Mehmet Ali, İaşe Komiseri Şevki, Artvinli Ahmet Çaku, Nedim Agıüı'ur. 

305 TUNÇ.AY, Türkiye'dcSol Akınılaf, I. l'o,104-105. 
500 AKBULUT,Albayrd.: Olayı • .s..105. 
'°' ATA.<,; Al/428,l, 111.104(), D.130/85-A, F.36. 
308 ATA.Sa,.A.6/3152, Kl.887, D.28/81, F.32-3, 
'°9 ATASE;. A.1/4282, Kl.1040, D.130/85, F.5-1. 
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"2- llakii'dan hareketle Tillis'e gelen üç kqilik diğer grubun reisi Abdullah, ka
ti.b-i umumisi Mesut Zeki'dir. Diğerlerinin esamesi grubun Banım'a muvasallatında 
öğrenilecektir. Bunlardan maada Bakii'da Şark Şüralan tarafından bir buçuk aylık 
mllddet-i tahsiliyeyi bir komünist kursu açılmıştır. İlk yetiştirilmiş Üsera-i 
Osmaniye'den doksan beş kiti Anadolu'ya sevk olunmak ü,eredir. 

13. Fırka Kumandanı" 

Bu sıralarda alınan bir istihbarat raporunda. Türk komiınistlerinin müsait fi:r
ıatlarda Anadolu'ya geçmek için Ahı&ka'da toplanmaya başladık.lan haber veril
mekte ve aynca Bakıi'dan Tıflis'e Abid Alimov başkanlığında 13 kişiden oluşan bir 
Türk Komünist Gnıbu'nun geldiği bclirtilrnektcdir.31° Kaıtm Kara.bekit Paşa, TKF 
Harici Bürosu'nun yeniden canlandırılmak yolunda çalışıldığı ve Türkiye'ye geç
mek niyetinde oldukları hakkında,. Bakıl'dak.i 1BMM Hükümeti temsilcisinden al
dığı bilgileri, 28 Temmuz 1921 'de, Erkan-, Harbiye-i Umumiye Riyaseıi'ne şöyle 
bildinnekcedir:sıı 

"Erkin-ı Harbiye-i Umumiye Riyi,eti'ne 
Karargah Şark 
28/7/37 

"]-Türkiye Komünist Fırkası Harici Rürosu'nun Tiflis'te tekrar canlandığını ve 
hus\1$iyle İsmail Hakkı isminde birinin riyaseti altında otuz beş ldşidc:n mürekkep 
bir hey'etin beraberlerinde bir de kadm bulunduğu halde muhtelif isim ve şekil
lerle Trabzon'dan İnebolu ve Zonguldak'a kadar Anadolu'nun muhtelif iskelele
rine çıkmak üzere Temmuz'un dördOnde Tiflis'e \'iinıd ettiklerini ve yine 
Temmuz'un dördünde Ali isminde birinin riyasetinde dördü Rus olmak üzere 
yinni kişilik bir hcy'ctin de daha hareket ettiği ve yanlarında birkaç da kadın bu
lunduğu ve çoğu Ereğli ve Zonguldak'a gönderildiği ve para kuvvetiyle memleke
timiz: içinde yardımcı tedarik edecekleri Bakı.i mümessilimiz tarafından bildiril
mekle nazar-ı dikkate ce1bo1unur. 

Şark Cephesi Kumandanı 
Ki:zım Karabekiı'" 

Yine B:akii'd:aki TBMM Hiıkümeti temsilcisinden alınan malumatlar, Erkan-ı 
Harbiye-i Umumiye Riyaseti'ne, Hariciye Vekfileti'nden şu şekilde bildirilmekte
dir:312 

'"Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyi,eti'ne 

'"Baku' dan alınan telgrafnamede Şark Şüıisı Propaganda Şubesi tarafından 
Türkiye Komünist Partisi azasından İsmail Hakkı'nın riyiseti altında istihbarau re-

,ıo ATASE, A.1/4283, Kl.1040, D.130/85,-A, F.34. 
m ATAS.E; A.1/4283, KJ.1040, D.130/85-A.F.40. 
:!112 A.TASl; Al/428S. Kl.1040, D.130/S!i-A,. F.86. 
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min etmek ve İstanbul ile Anadolu sevahilinde propaganda için adam göndermek 
11a2ifcsiyle .mevkuf bir hey'ctin Banım'a gönderileceği ve Muallim Ahmet Cevat ve 
Mustafa Seyid naınıyl;ı. manıf Abdurrahman Mesudi ile İngiliz Casusu Zeli ile be
raber çalı~ Baha Ali'nin bu hey'ete dahil olduğu, Baha Ali'nin İsıanbul'a, 
Abdurrahman Mcsudi'nin iran pasaportuy]a Ereğli ve Zonguldak'a çıkacağının ha
ber alındığı ve mezkur hey'etin Banım'a müteve<:cihen Bakü'dan hareket ettiği bil· 
diri.im.ektedir. Ar:z.ı keyfiyet olunur. Efendim. 

21 Eylül 37 (1921) 
Hariciye Vekili Namına 

Müsteşar" 

Memleket dışında kalan Ti'irk komünistlerinin bUti~n çalışmıılarını dikkatle ta
kip eden Ankara Hükümeti. bunların yurt içine girrr,emeleri için her türlü tedbiri 
almıı;nr. 313 Bu sırada Barum'da Teşkilatın Büromnu açan İsmail Hakkt'mn İstanbul 
tcşkililıına gönderdiği üç mektup ele geçirilmiştir. Bu mektuplar İsıanbul'da bulu
nan Şefik Hüsnü, Mustafa Fazıl ve Sadretıin adlarına yazılmışnr. İsmail Hakkı bu 
mektuplarında İstanbul'daki teşkili.tın dorumonu söruyor ve İstanbul teşkilatına 
para gönderildiğinden bahsediyordu.'H Bu dönemde Sovyet Rusya.'nın emir ve 
yönlendirmeleri doğrulnısunda Türk komünistlerinin Anadolu'dan çok, İstanbul'a 
çalışmalarını yönelttikleri göıülmektcdir. İngiliz istihbaraundan alınan bir ra .. 
porda, yüze yakın Rus ve Müslüman propagandaaların peyderpey İstanbul 'a gön
derilmeğc ba.şlandıg,, Çiçerin'in amcazadesi (Gurciyevr)'in de bu propagandacılar 
arasında bulunduğu ve Bolşeviklerin gayesinin, doğuda İngiltere'nin nüfuzuna son 
veretek harekeden hazırlamak ve İstanbul, Bulgaristan, Türkiye ve Makedonya'da 
resmen Bolşeviklik ilin etmek olduğu yazılmaktadır. Aynca B04eviklerin bu çalış
malan karşısında İngilizlerin İst.anhul'da yediyüıe yakın insanı tutuklayarak. 
Malta'ya sürgün ettiği belirtilmckredir."' 

İs.mail Hakkı tarafından Anadolu'ya gizlice gönderilen propagandacılardan 
İmıirli Mesut Zeki ve Ahmet Çakır yakalanmışlardır."' Trabzon yoluyla Anadolu'ya 
gelen ve Rize'de yakalanan Mesut Zeki'nin üzerinde, B.akü'daki Türkiye Komünist 
Fırkası İstihbarat Şubcsi'nden aldığı ''Türkiye'ye gönderilecek propagandacıların 
nasıl çalışmalar yapacalılan hakkında" bir talimanıilme de ele geçirilıniştir. 

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa. bu talimat hakkında Müdafaa-i 
Milliye VekaJeti'ne \re Dahiliye Vek.ileti'ne bilgi verirken şöy)c y.wnaktadır::ı.1 7 

171. 
313 H:amit PEHLİVANU, Kurıul~ Sa~ ls:ıihbantcında Askeri Po& 1'~ıia, Ankara, 199'2, s.1'70-

3ı.ı AT~A.1/4263, Kl.1040, D.130/8!,.A,.F.90. 
3ır; ATASE, A.l/4283, Kl.1040, D.l.30/8!,,..t\, F.5ı4. 
316 ATASE; A.1/4283, KUOM. D.102/2-tı, F.84-8. 
:m AT~ A.l/4283, Kl.1034, D.102/2-b, F.1-1. 
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"Mezkôr taliınaınfune münderecau calib-i dikkattir. Memleket dahilinde hare
ketler ihzar ederek.. hükümetimizi anarş.i ve inhilale sevk edecek bu gibi faaliyetle

rin. ihanet eunekten başka bir şey düşünmeyen bu gibi eşhasın şiddetle takip bu
yunılmasl mariızdur." 

Türk.i.ye'ye bundan sonra gönderilecek olan komünistlerin nastl c;alışacaklan 
konusunda önemli bilgiler içeren ve Mesut Zeki üzerinde ele geçirilen bu talimat
name aynen aş.ağıdadır::ıı8 

"Tüd.iye'ye Gönderilecek "İnstruktorlar" (Propagandacılar) Hakkında 

Talimat. 

Umumi nok.(a}ar 

1- Merkezi hey' etin ~·anna kadar hafi kalmak. 

2- Nazar-ı dikkat celbetmemek için "İnstruktor"lan esirler gibi münasip bir va

s.ı ta ile Türkiye'ye göndennek. 

3-- Memlekette herbiri amele ve çiftçi arasına karışıp, derhal bir iş tutmak. 

Hakiki bir işçi hayatı yaşamak, üzerinde para bulunduğunu ihsas ettirmemek.. 
Tahsili olanlar muallimliğe veya küçük memurine girmek. 

4- Mevcudu dört veya beş gruba ayınp. bu gruptan işçi veya çiftçi merkezlerine 
göndermek. 

1-Zonguldak, 2-Eskişehir, 3-Ergani-Harput, 4-Sivas veya Kayseri, 5- İstanbul 
veya Burt;a. 

5- Bu grupları teşkil edenler, aralarında esarette teessüs etmiş dostluk müna
sebetlni idame eder göıüneceklerdir. 

6- Her grup rapor yazmağa me<:burdur. Bir "İnstnıktor" bulmalıdır. 

?-Grubun reisi buradan tayin olunur. Diğerleri ona itaate mecburdur. 

8- Herkese memlekete gidecek ve işsi:ı: günlerde bir işçj gibi yaşayacak kadar 
para verilir. 

Çalışmak 

1-Bizzat kendileri Bolş.evik. olduklarım söylemeyip. ancak Rus.ya'da gördükle
rini anlatır gibi hareket etmek. Garaib-.i ahval ve müşahedat tarzında merakı cel
beunek. Emniyet kazandıkça dost işcile-r arasında konuşulur gibi, cihangirlerin ih
tiraslarından bahseylemek ve arasıra zalim ve istismarcı sınıfların yüzünden bulu-

318 ATASE A.1/4283, Kl.l034, D.l02'/2-b, F.1-2, 1-S. Mesut Zeld'nin UZerinde bir d,e B:ıM'da i:ıtih4 
barnt Mlldfu'li olan Abdumıhımn Mesudi t.ıra.fı:ııdan v-eriko ıifrc ele geçirilmi1tir. (ATASE. Al/4283, 
K.1.1034, D.102/2-b, F.14,) 
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nulan muhite göre, görülen fcnalıldardan da ~alliis ed.ileçek. Uzun nuruk.lar irad 
edilmeyecek. Propagandaa suretinde göriinmeyecek. Hep kendi zati düşüncesi 
imiş gibi fikirler ve mülahazalarla beyan olun.ıı:::ak. Hiçbir zam.an askerlikten kaç
maya teşvik olunmayacak. Bilakis "Antanta'' ya karşı müdafi' his tamim edilec-ek. 
Hissiyat-, diniyeye ihtiram olunacak. Taaıısub ıahrik edihncyecek. 

2- Bu ilk tecrübe devresi esnasmda ruhunda isyan.kir hisler keyf olunan kimse
lerle daha sıkı rabıtalar peyda edilecek ve iki a)·lık hakild. bir te.:rübeden sonra, 
bunlara komünizmin esaslan açılacak. Program tamim edilecek, tcşkilita başlana
rak, hücre vücuda getirilecek. 

3- İşçi ve çiftçilerin menfaatine hadiın olunmalı. Ez cümle ümmileri toplayıp. 
okumak yazmak öğretmek. Fukara çocuklarına yardım etmeli. Ve işçileri mütekabil 
muavenete alıştırmalı. İmkan gördükçe meslektaŞlar arasında tesanüd tesis etrneli, 
müşterek sandık yapnrmalı. Küçük kooperatifler açılmalı. 

4- Memleketin en küçük tabakadaki münevverleriyle de görüşülerek, fikren 
birleşmeye çalışılmalı. 

5- Küçük münevverlerin mutlaka komünist olmaları istenmemeli. Onların tec
rübe müddetini uzaonah. Fukara çocuklanna ve ailelerine yardım için onların de
laletine müracaat edilebilir. Kooperatif açmak hususunda da onlarla müştereken 
çalışılabilir. 

Tedkikat ve R;ıpor Yazmak 

l· Her grup muntazıran onbeş. günde bir Trabzon, Samsun, Tuapse acenta ve 
nokcaları vasıwıyla Harici Büro'ya tedkikatmı müş'ir rapor gönderir. Raportarada 
numrosu konur ve kopyaları saklanır. 

2- Raporda bahrolunacak noktalar şunlardır: 

1- Konuşulan işçi ve çiftçi küçük mllnevverlerin adedi, me.sleği, psikoloji.si. 
İzahı: Pikolojiden maksat; o adam gördüğü zulmü anlıyor, hissediyor mu? isyan 
hissi duyuyor mu? kaderim, diye boynunumu büküyor. Bolşevikler hakkında neler 
duymuş, neler hissetmiş, onları rakdir ediyor mu. yoksa hareketlerine kızıyor mu? 
Zenginin servetine karşı hizmet ccmeğe kendini salahiyettar görür mü? Yoksa böyle 
bir hareketi dine. ahlaka mugayyir mi bulur. Keza işçinin menfaati başka, zenginin 
menfaati başka olduğunu anlıyor mu? Sınıf benliğini duymaya müstaidd mi, duyu
yor mu? İleyh. gibi noktaları tedkik etmektir. 

2- Bulunulan memleketteki işçi ve çiftçilerin (okunamadı) miktarlan. Eskiden 
herhangi bir reş,kilat varsa neden ibaret olduğunu. Temasa gelinip müştereken ça
lışmak imkanı olup olmadığını. Cihangirlikle., zenginlere sermayedaclığa muhalif 
olan her teşkilata iştirak euneli. Ve teşvikatte,ı geri durmamalıdır. 

3- İşçi ve çiftçilerin maişeti. 

4-Topraksız ve borçluların miktan. 
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!,- Orta çiftı;ilcrin kullandıktan ücrcıli işçiler, 

6, Büyük çiftçilerin kullandıklan ücreıli iıçiler. 

7- Büyük çifılikler ve malikhanclerin mut.ı..al ıa,virleıi. 

3- Zirai aletler, büyük makineler. 

9- Rapor kısımlara ayrılmalı ve her kısmın muamelau ayrı ayrı yazılmalıdır. 

İhtar- Bu noktaların her biri ayrı ayn kendilerine de şjfahen izah edilecektir." 

Görüldüğü gibi, Mustafa Suphi'den sonra, Rusya'da kalan Türk Komünistleri, 
TKF Harici Bürosu Başkanı İsmail Hakkı liderliğinde, Türkiye'ye propagandacılar 
göndermek, l>u propagandacılar sayesinde 1ürkiye'dc gizli teşkilatlar kurarak, ko
münist inkıl3.ba zemin hazırlamak şeklinde faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Ancak 
bu sırada, 16 Man 192l'de So")'et Rusya ile Türkiye arasında Moskova'da yapılan ve 
1 g Ekim l 921 'de Sovyet Azerbaycan, Ermenisıan ve Gürci,ıan ile Türkiye arasında 
Kars' ta yapılan dostluk antlaşmaları gereği olarak.,819 Harici Bürosu vasn.asıyla fa~ 
aliyetlerini sürdürıneye çalı.şan TKFnın kapatıldığı anla:ıılınaktadır. Silleyınan Nuri 
haura1annda TKF'nın kapatılması konusunda şöyle demekteclir;820 

"Moskova ve Kars Antlaşmalanndaki, her iki taraf kendi mınokasında mevcut 
ve diğeri aleyhine çalışan teşkilatların lağ,, hususundaki maddelere uyularak, mer
kezi Bakü'da bulunan TKP Teşkilat Bürosu kendini ilga karan aldı." 

319 Moskov.a Antla.şiml5l'nm sdciıinci \"e Kan Aııtlaşması'nın onuncu maddeleri TKFmn Rwy.a'da 
rmni. bir parti olarak faaliyetlerini ,sürdürmesine imlin vermiyordu. M,:osk,ı::m. AQ~sı'.mn ııe~ind 
maddc~i ~e idi: 

"Maddc-8 Tarafeyni müıeakidln anu:ikri dahilind(: tarafı. diğer memlekelinlıı, yahut alsam.ı JM~ 

malikinden 'birinin hükll.ıneti v;ı.zifeş,ini deruh~ ~~ buhıQap tqını\t ve tecem.ınuauo teŞekki.UU 
''eyli ikametini ve diğer meml.eM.:te ~ı m'Ücadele maksadında bulunan ıecemmu.atın ikametini bbul 
eune~ Cilabhuı ederler. Tiirliye "W! Rusya, Kafkuy.a Cumhuriyetlerine kaqı da muaımle-i mıitelıbile 
şartıyb aynı whhUue bulunurlar." . 

(YllSuf Kemal TENGİRŞEK, Vatan Hizmeti.nde, Anbrıı, 1981, s.280. Ayrıca Bakınız.Düstur. 
3.Tertip, C.11, s. 102,107; İsmail S0\5AL, Tıir.kiye'nin Siy.ıs.al Andl:aşmalan, l, 0-920.1945), Ankara, 
1983, c&.34: Dok.W1Jea.ti Va.e-fM)' PoUtiJ:i SSSR, Jll, s.W7-605.) Yusuf Kemal (Tengirşcl) Bey'in ~lirtti· 
ğine .göre, bll sel.iziud maddeyi Rw.lar teklif etmiş tt kabul edilmesi için pekçok ısrar etmişlerdir. 
(TENGİRŞER. Varan .fljzmerincJt.., .s.226.) 

13 Ekim 1921 'de i.mz:ı.l<m:\n ~ Antbıt~'nm onuncu .maddesi i.&e töyle idi 
"Maddse 10- MUtealtidin -arazikri \iZ-erinde diğer meml-clctin yahut onun arazisin.in bir hsnuııın 

vazifc..j hiilümeclni deruhte iddiasında buluna.o ıeşldliı ve hey'etin teşl:iliııi \.-ey.t ik;\ıneı;W, ~lik diğer 
memlekete karşı mücadele ~dıı:ıda bulunan hey'eti.n ii.a.metin-i tc(;Vİz etıncmeği taahhüt e-dcrler, 
Şurası ınukaı'f~rdir iti, L,bu madde de izabe.o rikredikn Türkiye arazisi Tı1d.iye Büyük Millet Meclisi 
Hıilı.ümeti'nin doğrudan doğruya idare-i mı1Jliye \',e as.l:.eriyesi alUQda bulumm arazidir," (Ka.r.s 
Mu~h'-'de-nhnesi (Türltiy(!-.Er:ıneJJ.htan, Azerbaycan ~ Gü..rcistan Hükümederi aras1nda Kar&'ta 18 
Tcşrin-i e,,-eı 13.37 (Eltim 1921) tarih.inde akt ve imza edilmiştir.) s.7, Madde.10.) Ayrıcı Rakınız. 
(SOYSAL. TıirUye'1llfl Siyasal Andlaşmabn, I, s.44; Th.ıkmııe»o Vnc,ney Pali.rüi SSSR, IV, s.424.) 

m TUNÇAY, TWJ.Jye'~ Sol A!.ınılar, il, s.362. 



SONUÇ 

Bolıevikler, Rusya'da hakimiyeti ele geçirdikten sonra emperyalist olarak ad
landırdıklan devleılerc yönelik tahripkar proP"l!'lldaya da başlamıılardır. İıte bu 
propagandalann hedeflerinden birisi de Osmanb Dcweô olmuıırur. 1918 başla
nnda, Moskova'da, Yeni Dünya gazetesinin çıkanlıııası ve bu gazetede Osmanlı 
Hükiirneô aleyhine yapılan yayınlar bu durumu açıkça ortaya koyınaktadır. Milli 
İşler Komiııariya.n'na bağlı Müsliiman Komisariyan himayesinde Mustafa Suphi ta
rafi.ndan çıkanlan Yeni Diinya Gazeteıi'nin yayınlan, Rusya'da, Türk harp esirlerin
den bir komiinist ç=nin oluımasına zemin hazırlamışbr. Böylece kurulacak teş
kilatın çekirdeği meydana gelmiş ve Temınuı 1918'de, Moskova'da yapılan 'Türk 
Sosyali,tleri Konferansı" Türkiye Komiinist Teşkilia'ru doğurmuşrur. Türk komü
nistlerinin Ruısya'da teıküi.d.ınmaunın Qspıanh Onlubrının Kall<asya'da ilerleme
siyle aynı ıamana rastlaması da oldukça ilgi çekicidir. Nitekim bu dönemde 
Türkiye Komünist Teıkiliıı bir taraftım Osmanlı Devlcti'nin Kall<asya'daki ilerle
mesini protesto ederken, diğer taraftan Osmanlı Devleti sınırlan içeriMnde komü
nizm propagandası yapmak ve hallu hiikümete karşı isyana sevkeanek iiıere çalış
malanna ba.şlamııtır. Bu amaçla Tiirki~ Komünist Teşkil:iu 1919 başlarında, 
Kınm'a gelerek. Kınm ve Odeoa'dan başta İstanbul olmak üzere Turkiye'nin çeşitli 
bölgelerine propagandacılar, ihıiWci bildiriler ve Bolşeviklik.le ilgili materyaller 
göndermiştir. Kınm'da şartlar Bolşe>ikler aleyhine gelişince, Tiirltiye iiıerine yapı
lacak faaliyetlerde Türi<istan ve Azerbaycan yolu ön plana çıkmış, önce Taşkent ve 
daha sonra Azerbaycan'ın 27 /28 Nisan 1920'de sovyetleştirilmesi ile Baku, Tiirk 
komünistlerinin merkezi durumuna gelmişdr. Sovyet Rusya kurumlanmn himaye, 
destek ve yônlendirmcsi ile faaliyetlerini sürdüren Mustafa Suphi'nin başkanlığın .. 
daki Tılrkiye Komünist Teıkilia, a5ıl gelişimini Bakü'da göstenniştir. Burada teılti
litın Bak.ti Komitesi olUfturulmuş, parti mektebi açılmış ve Türk harp esirlerinden 
bir Türk Kızıl Alayı kurulmuırur. 

Türkiye K.omiinist T°'tiliin'wn 1918'den 1920 yılı ortalarına kadar &iiren bu 
gelişme döneminde Tiirkiye'de de önemli gdiımder olmUfb.lr. İktidarı elinde tu .. 

tan İttihat ve Terakki hükumetten ayrılmak ıorunda kalmuı, önde gelen liderleri 
yurt dışına kaçmış, iilkenin çeşitli bölgeleri emperya]ist kuvvetler tarafından işgal 
cdilmiı, Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa'nın ôndcrliğinde Milli Bağımsızltk 
Hateltc:ti başlamış ve Türk Milleti kendi mukadderatım. eline alarak 23 Nisan 
l 920'de TBMM'ni oluırurmuşru. 

Bu aşamada Türkiye Komünist Teıkiliin'run TBMM Hükümeti ile ilişki kurmak 
için giriıimlerde bulunduğu ve Sovyet Rusya ile TBMM Hiikiiıneti arasında temas 
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sağlayarak, emperyalistlerle savaşta Türk Milli Mücadelesi'ne destek olmak için 
çalışmalarını yönlendirdiği görülmektedir, Ancak bir tar.Utan i~galci emperya
li$tlere karşı ver-ilen mücadelede TBMM Hükümeti'ne yardımcı olunacağı belirti
lip, bu yönde bazı çalışmalar yapılırken, diğer taraftan Türkiye'ye gizlice propa
gandacılar gönderilerek komünizm propagandası \'e teşkilatlanma çalışmaları sür
dürülmüştür. Türk komünistlerinin izlediği bu siyasetin amacı, öncelikle 
Ti.irkiyc'deki milli harekete destek olarak, ülkeyi emperyalistlerin işgalinden kur
tarmak. bu arada Türk.iye Komünist Fırkası programında açıkça belirtildiği gibi, 
"Türldye'deki milli hareketlerin içtimai mahiyet almasına yardım etmek ve sosya
lizm esasında amele ve rençber şıiralar cumhuriyeti tesisanna müsait şartları ihzar 
eyleınekti,'' Yani önce emperyalistlere karşı verilen savaşta, Anadolu Hükümeti ile 
birlikte çalışılacak, bu arada te.şkiladanına ve propaganda çalışmalarına devam edi
lerek, Türkiye'de Sovyet rejiminin kurulmu1 için zemin ha.ı1rlanacaku. Tüı-k ko
münistlerinin bu amacı, Komünist Enternasyonal'in İkinci Kongresi'nde kabul edi
len ve Doğu Halklarının Birinci Kongresi'nde de aynen benimsenen Lenin'in geri 
kalmış ve sömürge ülkelerle ilgili tezlerine tamam.en uygunluk göstermekteydi. l 0-
15 Eylül 1920'de, Bakü'da, yapılan kongre ile Türkiye Komünist Teşkilau parü ha
line dönüştüıülmüş. ve yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmek için parti merkez 
heyet ve teşkilatının Türkiye'ye nakledilmesi kararlaşurılmışur. Bu karar doğrulm
sunda, Aralık !920'de, Anadolu'ya gelen Mustafa Suphi başkanlığındaki Türkiye 
Komünist Fırkası Heyeti'nin talihi yaver gitmemiş. Ankara Hükümeıi'nin isteği ile 
Kazım Karabekir Paşa tarafından hazırlanan bir plinla, Erzurum~Trabıon yolu ile 
sınır dışına çıkanlmışnr. Bu sınırdışı olayından hemen sonra. 28/29 Ocak 1921 
gecesi Mustafa Suphi ve ark.adaşları Karadcniz'de öldürülmüşlerdir, Bu olay 
Türkiye Komünist Fırkası'na bü;ük bir darbe olmuş, bir müddet Bak.Ci'da kalan 
Harici Büro Başkanı İsmail Hakkı teşkilia canfandırmaya çalışmışşa da, 16 Mart 
1921 Moskova ve 13 Ekim 1921 fuırsAnılaşmalan gereği olarak, Bakü'daki teşkilat 
da kendini ilga euniştir. 

Mustafa Suphi ve arkadaşlarını kimin öldürttüğü tam manasıyla aydınlatıla
mamasına rağmen, Mustafa Suphi'nin orcadan kalkmış olmaşı başta İttihatçtlar ol~ 
mak üzere Ankara Hükümeti ve Sovyet liderlerin işine gelmiştir. Mustafa Suphi ve 
arkadaşlarmm öldürülmesi olayı kar~ısında ne Sovyet Rusya Hükümeıi. ne 
Komünist Enternasyonal ve ne de Doğu Halkları Propaganda ve Hareket Sovyeti 
byda değer bir tepki göstermiş ve olaya ilgisiz kalmayı yeğlemişlerdir. Fakat 
Türkiye'nin yônünün "Ban"ya yöneldiği görüldükten sonra. Sovyet Rusya Mustafa 
Suphl ve arkadaşlannın öldürülmesi olayı.nı gündeme getirmiş ve propaganda 
malzemesi olarak kullanmak.tan çekimnemiş.tir. 

TBMM Hükümeti ile ilişkiler kurulması için girişimlerde bulunulduğu ilk za
manlarda, başta Musıafa. Kemal Paşa olmak üzere TBMM Hükümeti'nin Mustafa 
Suphi t>aşkruılığındaki t>u teşkilata karşı ılımlı bir tavır takındıkları ve hatta Musrafa 
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Kemal Paşa'mn Mustafa Suphi'den milli menfaatler doğnıltusunda yararlanılabile
ceği düşüncesinde olduğu, İttihatçılar, Ermeniler ve Sovycı Rusya ile ilişkiler kuru
lup, geliştirilmesi konularında Mustafa Suphi'nin görüş ve çalışmalarını beğendiği 
anlaşılmaktadır. Ancak Mustafa Suphi'nin Türkiye'de gizli faaliyetler içerisine gir
miş bulunması, özellikle halk ve ordu içerisinde gizlice propa.g.ında ve ajitasyon ça
hşmalan yaporması, Azerbaycan'da Türk harp esirleri arasında seferberlik ilan etti
rerek ordu oluşwrmaya çalışması, Ankara'da hükümetin arzusu dışında gelişme 
gösteren komünist faaliyetleri ve Çerkez Ethem isyanı gibi olaylar Mustafa Kemal 
Paşa'nın Mustafa Suphi ve teşkil3una karşı tavrım değiştirmesine sebep olmuştın. 
Yapılan propagandaların etkisiyle aşağıdan yukanya doğru taleplerle ihtilal şek
linde ortaya çıkacak bir oluşumun ülkenin mahvına neden olacağı düşüncesi 
Mustafa Kemal Paşa'yı, içte ve dış.ta gelişme gösteren sosyalist ve komünist faaliyet
lere karşı tedbirler almaya yöneltmiştir. Sovyet Rusya ile ilişkilerin artırılması ve 
dostluğun kunılm;ı.sına en çok çalışıldığı bir dönemde, komünist propaganda ve 
faaliyetlerin önüne geçilebilmek için, 1921 yılı içerisinde sert önlemlere başvurul
muş, içteki komünist teşkilitlanma tamamen ortadan kaldırılırken, dıştan gelen 
komünist faaliyetlerin yurt içine Sôkulmamasına büyük çaba gösterilmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa, Sovyeı Rusya ile dostluğun ve siyasi ilişkilerin geliştirilme
sine büyük önem vermesine rağmen, sosyal ve ekonomik. al.anda yaptığı inkılaplarla 
Sovyet Rusya'dan ayrı bir çiıgi takip euniştir. Komünizm rejiminin Türk Milleti'nin 
benliğine uygun bir rejim olmadığına inanan Mustafa Kemal Paşa, Milli 
Mücadele'de Bau'ya karşı savaşılmış olunmasına rağmen, Batı uygarlığını Türk 
Milled'ne hedef olarak göstermiş ve Batı Dünyası arasında yer almak için kararlı 
adımlar atmaktan çekinmemiştir. Son yıllarda yaşanan Sovyet Rusya'mn dağılması 
ve Sovyet Bloku'na dahil olan ülkelerin içerisinde bulundukları buhranlı durum ve 
geri kalmıılık, Mustafa Kemal Paşa'nın tercihinin ne kadar yerinde ve doğru oldu
ğunu açıkça gözler önüne koymUŞuır. 
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Romitesi, 87, 89-90, lO!>nııa, 112;
Konferansı, bb. Doğu Halldarııım Birinci 
Kongr-esi:-Kongresi. bb:.Doğu Halklanaın 
Biriuci Kongrcsi;-Müslllman Crmiyeı-i 
Hayı-iyesi, 43-44;-Tiir.k Komünist Komitesi, 
269;-Tıirhlyc İ;tir:ii.ltiyün Komite!S.i, blı.z. 
Türk.iye KomüoiSit Teşkili'iu Bakô 
Komilesi;-Ycrd YC:ıııctimi, 150;-
z.lunedc<ıleri, 73. . 

MBakü Scyya.hlan Geldiler vr: Giııiler", (Istiklil 
Gazelci.'nde çıbn ıtıakal-e), 322. 

Balakb."3, (Rusya'da bir şehir), lt. 
Balgaveşçcmbya Caddeli, 23. 
Balıleai.r, 79n1, asın1g.7. 
Ballın (Balkanlar). 1'1. 265;-felaketlcri, 18;

Harpleri, 19;-Muharebesi, 16, 2B2;
s.....ıan. 2. 

"Bal.kanlarda Romany.a'n.ın Vaziyeti·, (Mustafa 
Suphi'nin 1113.b.lesi), 21. 

Balblcllolge,i, 128. 
Ba.Ddırma, '19n1, 
Banunkin, Hariciye: Konıi:ıeri. Muavini, 79n1. 
&n.ıtçuzidc Hacı Ahmet Bey, Trabzon Müdafaa-i 

Hukuk. Cemiyeti Batb.nı, 322:, 339n215, 
3.ıllnz.n. 

Ba5iret,gaz-etc, 16, 19. 
Basra., 188. 
ıı.,bakanhk o.m.nh ........ 6"4-
Başlı.Jr Cumhw-:iyeıi, 185. 
ııa,ktt,161. 

Başkırdisı::a.n, 48n1s7, 129, 182. 191. 
&qk.ırt (Başkınl~r-,. $033, 46. 13$, 140-141. 
Batı Cephe.si, 295, 362. 
Batı Diirıy.uı. 377. 
&ıaEmpcııııilizmi.131. 

Baa U}Prbğı, 373. 
&uum. 22-23, 33, 4S, "96, 149, 158, 19-i, 216, 269-

270, 326nı68"327. 330u.188, 333, 3155, 84.5, 
368-3'1 l;- Habercisi, gazet~. 22;
MuslUnıanla.n, l!SOo.s3. 

Bayburt, 164 • .320, ~23. 329, 341nm. M4-M5ı 
Kaymakamı, 320n14g. 

Baywduhk llme,l Başkidpliği. ı-ıoo,;.. 
Bayrak Adalet (Adalet), {Ta~kent'te İran 

K<ımıinisı.lcrininyııy.ın orgaıu), '16. 
BA."'ı'UR. Hikmet. 207n2, 314nı26, 340. 
B.ede\'i,.1?2,229. 
Bedri Bey, a.ı. ıoso122• ıos. W6. 8690269-
Bekk Sami Bey. 275. 
Bekirağa llôluğii, 80. 
Beluroğlu Ahmet, 146. 
Bcla-Kun, 140034, 151-152, 154, 169, 171,176,201, 

222. 
&lçika,18'. 
Bcllettn, dergi, 340. 
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Bducistan, 185, 191. 
Bctberiııtan. 229. 
Berhan Maıu.u.-, 53, 57nurr, 
&dm,172,282. 
Betn Konferansı, 113. 
Bey.ız Ordu, 63. 
Bey,,,c94. 
Beyru,lmilel llwjuw, 55n ı 7& 
Beyru,lmild F""""""1ul, 13. 
&yn<lmild lnkdap. 45. 

~=ı~~!·w İcrııiye Hey'-cti, bkz. 
Doğu Halklarının Birinci Kongresi len. 
Heyeti. 

B,eynelmUe1 Şark Kongresi, bkz.Doğıı Halkbmıın 
Birinci Kou.gresi. 

Beyru,lmild Şuk Td>Ug,ı Şwiu. (T,şkent). 76. 
ikync1ınilcl Şark Tcblitpt ve Nqript Şubn.. 00. 
B<yn<lmild Turk Sooyali,< K.ıa., 57. 
Bilecil:. Hisarları, 81. 
Birinci Beynelmilel Ameleler İttif:akı (1864), 112. 
llirind Beynelmilelin inıUWı, ll3. 
Birinci Bütii.n Ruşya Müslüman Xomürıisıl.cti 

Kurultayı, bkz. Birind Miiıliim2ın 
Komünistleri Kurultayı.. 

Birinci Dılnya Saraıı, 3,42-M,.56, 'n, 117, 227. 
BirinciFırb,4,7. 
Ririnci İnönü galibiyeti. 3i8. 
Biriııd Müslürruın Komiinistl.cri Kurulıayı, 25n.s3, 

M-85nı]6, 58, 60, 62. 6+66. 
Birinci Türk Kızıl Nişaım A!ayt, 123. 
BiRINci, Ali, o,,.. 
Bua.ns ~t..aklan., 20. 
Boğ:ıçev isyanı, 113. 
fdşevik (&lşrnkıer), 5-6, 24, 26, 29, 3ı-3t, 47-

49n159, 63, 6i, 7!:i, "1'1, '19-82, 9'7.o91l:, 103, lU!, 
llô, 124-12601913, 130, 145, l!iOng3, 156, 
165n12S-l66u136, 175n159. 177, 179, 198-
202, 204. 206. 221. 266, 270-273, 2'1~6ıısg. 
280, 287, 29507g. 308, 3120121, 323-
331n197. 336, 340, S42, 349, 351-35-4. 
3560259, 359R270, 362-365, 367-368, S7J-
37S, 375;---tıcy.umameleıi, 501;-ceıy.ın.lar, 
3l4n127;-f.rmeniler, 268;--titiıter, 6, !!4;
filr.ri, 4445;-gruplar, 46;-idare tam, 2'74-
27!ıı;--idcali, 266;-ihtiliki propagandası, 5; 
-ihtilali, 1, 3, 424'1, 48, 88, 22'1. !W9nı?44;
ilkeleri, S14;-[nlulabı. 266. 270;.-İtrifıı.kı, 
276ngg:-Komitcsi. 272;-KomıinistJer 
Partisi Pnıgramı. 59nt9!J;--kııvvetler, 97;-
liderler, 6, 288rt.i9, 303:-0rdusu, 82nt6, 
125-126, 2'11;-frl)gramJ, 270;
propaganda.ları, 4'1;-prQpagan-da.sı, 
24,3',44-46, 48-490159, 2'16040;-rejiwi 
24;-Rusordusu, 125-;-Rw, 79nı;-Ruslar, 
80, 82, 3300191;-Ru:ı.ya, 79, 293, 352;
safları, 49;-aiyaıı-eti, 272;-Süv:arl Alayı. 
97ııgı~-Tc;.kiiiu, 270. 

.Bolşeviklik, 70, 99, 26!'ia.17, 2761139, 288,808,352, 
371. 

-· 22. 24. 26, 42. 72, 8(), 99-100, 116, 156, 
204, 218. 272, 283, 29~. 316, 346, 857, 
:159n209,-....lan, 298;-ltıluüı., 270. 

Boma,25.DB6, 
BOUC-U:, Celeeıin, Prf., 9. 
~Sıını.yı., 163. 
BOZl)AG, t..n,,< 302ng,ı. &15. 
Srest-Litow,k Mııabedc:r;i, bb.Brest~Utowsk 

.AndatJIWI. 
Brest-l.itowsk, !i, 113, 158;-Antlaşnıası, 5n2,.33, 

35,86. 43nıı,o-45, 47-<Snıs,;. 60, 88, 354;
ıı;örüımeleri.fi.:---K.onfe:rana, 170. 

BtidtıwL, 235. 
Brubcl,3. 
Buduyeni. Alb:\y, '19nı, 26!in17. 
Btıharıı, '71:i, 138,. 140-141, 152, 1S1-l82, 185, 191, 

193. 
lluh>raltm,217. 
Btıhari.o, 114, I40n54. 
Btıla,. (D.ağ:ıstan'dan). l.5,3. 
Bulpr (8-ıılprlar). 1, 3;-Sosyal Demo.krat İşçi 

Partisi:. l;-Smytli3deri, l;-Mcbuslar, 2;
Koıılİtıcılan., 2;-KomUOOl Pıırtw, 96. 

Bulpıistın, l, l 7-18, 142, 152, 185. 
Bulgııriya. bb. Bulgm,t,,n. 
llwjuvazfy> (8urjın>zy,), ı;4.65, 231, 244, 246. 255, 

346;-Demokcasiy.ısı (Demokrasisi), 116, 
248,-dewi, 23, 2'S.246, 248;-hilkdrn<tleri, 
251:--saltawl vc tahakkôn:ıil, 247;--sınıfı, 
302;--tasa.llunı, 24 7. 

Btına. 187,372. 
BiiJbülov, Ethem. (BüJbiılovi,ç), Bosnalı 

h Mil$1iinwı, 25ll.g6, 58-59, 67. 
BUNYADQV, Ziya, 17-0. 
Bünyadziide, Dııd.q, Azerbaycan Maarif Komiseri, 

65,221. 
B.üıUn Rus.ya MUslüman Ögretmenle-ri Üç(inc;ü 

Kıınıltayı,61. 

Büyiik Millet Meclisi (BMM), blı. Tür.kiye Myük 
Millet Mccliııi. 

Bfiy\ı.k Millet M«lm Riyaset-i Cclilc&i. bh.TUrkıye 
lk1yük. Millet MedW ~'H Cclilcsi. 

Büyıü. Millet Meclisi Riyaseô, bkz.Türkiyc Biiyük 
Millet Mcc.lm Riyaseti. 

Büyilk0"1y.ıbır,!H. 
"B-üyiık Ümitler Yolunda .. , (Alimc3o İ~ov'un 

mabl~).32. 

.c. 
Cabamde, (Buhara), un. 
Cafer liq. (ERCIKAN), 312--3130123. 314-315;-

Mil&ezcıi. 3180123, 
CaferTayyar, l<l7. 
C,,,U. 'luouamfhğ,, 10, 41-42. 
Camızal:,ov, {Kara Kırgızistan), 182. 
Cavid, 12. 
C.,WKo<km=,,,bW<ori<nwov. 
Cela!Nuıi."2.9 . 
Celal Pap., Dr .. 13. 
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Cemal Rey, (İstanbul'dan Balü Kongrı=:si'ne 
~colcrdcn). 147. 215. 216. 

Cemal Önder. 91. 120, 
Cemal Paşa, lln37-12, !H, 86, l05n122, 108, 

1 l5n1S8, 145, 100, 178. 354-3M. 
Cemal, (Cafer BeyMüfrezemıden), 3l3n123, 
Cemal, (TKT'nin Nahçivan'a gönderdiği 

propagandacısı), 98. 
Cemal, bl:z. Cemal Paşa. 
Cemil Nazmi hın lbrahim, Kandıralı (Elmalı 

KayımkaııH Sabıb), bkz. Nazmi. 
C.Cıniyet-i Hayriye. bl:z. Bakü Mmlüman Cc-miyct-i. 

HayrlJ<'l. 
Cemiyet-i HaJl"İYC"İ isümiyder. 43. 
C.Cmıi.t. 1.51 ll42· 
Cenubi bla\')'11., 185. 
Cen6bl Amerlb. Sil. 
Cenübl Türkiye, 40. 
CA:nup hibir-ı. Ziı'ii Kongresi, 8. 
"Cenuptaki Türk YoJd:ıthırına, Tiırk 

K:ardaş.ların:a.", (Mustafa Suphi'nin 
mab.lesi),28. 

Cevat (OURSUNOOLU) Bey. 147, 163, 215, 222. 
224-226, 230, 31&ıl17. 

Cevdet .Ali, so, 52. 55-M, 00n~. as. 
Caa)ic, 150, 166. 174-. 
CHAQUERl, Ouroe, 132. HO. 
Ohan lbrbi, 219, 223. 
aban MııhM<:bcsi, 191. 
Cihan Proletaryası, 293. 
C'.ihangir Ordu Zihniyeti, l l 7. 
dMlılJ, Salim, 143. 
Cumhwiyet Riya.scU, 272. 
,.Cumhuriyeıe Doğru", (Mahmut Goloğlu'nun 

eseri),.302noo, 3310197. 
Curabayov, (Tacik.SCmerbntBölgcs.i). 181. 

Çanakble, 220. 
Çapanoğlu, 164. 

. ç. 

Çox, 155;--Rmy,,,, 171-172. 
Çarcı Rwlar, 67. 
Çarlık, :240;:--H'jimi. 46;-R~, l!S9. 
Çe,;;:en, 142n.ı2-
Çeçenisan, 181. 
Çek (ç.tkr), 63, 141042. 
Çeka. 58. 67. 
Çerlu (Kuban'dan), 181. 
Çe,,ın (()e<kerle,), 176, 295n7e. 
Ç,eıkez Ethem. 289. 29bD78, 327, 348-349. 35 L 377. 
Çiçerin, Sovyet Hükümeti Harici İşler Koııweri, 

33. 35, 39, 41, 58, Ul3, 290,338n213,.371. 
Çifıçi Koınınünalan. 251. 
Çin, 43n133, 715, 108-109, 141, 152, 156, 176, 182, 

185, 191, 229;-Tiid:iscuu, 1.38,140. 
ÇinofYoldaş, 104. 
ÇORUHLU, Dr.Sam.ih {Akdes Nimet Kınat), 

108• g.ıo, 1!1-14047, 326, ın. 
Çulpan Gazetesi, 32, S.70187, 6:2'. 

-0-
Dada Latliaki-ıade, 206. 
Dağıstan 94, 152--153, 1?~177, 131,185,189, UH, 

198,202, 281;--ldu. 217. 
Dağhla,-.141. 
DahiliycVekileıi, 3170140, 862,371, 
ıı.tçev, Sclamk Mebuw, (Bulg,r). 2. 
Dalmaçof, 31. 
Damat Fıerit Paşa, Sadrazam. 265nı 7• 
Damı Efe-ndi, 34ln222· 
Dıwya. 18, 185. 
Darl\lfıi:nun, 137. 
Değinnt:ndert:. (Trabzon'd.a bir mevki), 320, 52.5. 
Ddabiri.,der.113. 
Dclicım Vekillerinin Mar'fiza$:1, 162, 
DEMİR. Yakup (Zeki ~bmar), 210. 
Demokratil:. 130. 
Den.ikin, 26!ioı7;--cilcr, 73;-Kuvvetleri. 69, 

73;--0rdusu, 75n255. 
D=bqfilOcm, 246. 
Derlet Aliyo,, 65. 
Dfflet Hazinesi:, 17. 
Denim Oaü:wı, 74. 
Dııİıferi Bakanlığı, (TB-MM Hii.kümeti), :302nga. 
Dicle, l-88. 
l);guro,. 152. 198. 
Diınire[Vlaho", Selanik Mebusu,, (Bulgar), 2. 
DİNAMO, Hasan İzıettin, 314nl26· 
Divan-ı Harp, 98,317. 
Divan-ı. Haıbi Örfi, llns7. 
Ool,ro..ı;, 363-364. 
Doğu Cepbe!i Komutanlığı, bb:. Şark CA:phesi 

Kumandanlığı. 
Doğu Halkları Komünist Teşkilitları Bdroı.u, 

2$033. 
Doğu Halk.bn Kongresi, bb:.Doğu HaW.arının 

Birinci Koagresi . 
Doğu HalUan Propapnda ve Har~~t Sm~d 

(Şark ŞCidsı), 94, 142, 154, J'l9,.Hl4, 197, 
286-288, 3320200, 33~, 344, 356, !'70-
376~-Daşbnhl K1.1rnlu, 183, 198;
Vekillcri, 334. 

Doğu Halklan, 74, lSS..134, 141, H4, iM, l57-I59, 
181, 203, 206. 

Doğu Ha.111annın .8irind ltoogred, lOngo, 94, 99, 
101, 103, 109, 12L, 124, 1:27, 130-132, 134, 
}3;7-l40, 142-143, 145-150, 1!i2, 154, 162, lô!>-
169,171, 174-176, 178-180, ]84-185, 191, 19S-
196, 198-202, 204--20!ı, 207-209, 212, 215-218.. 
224nfı& 243, 27!1, 282-283. 287,294,296,298, 
332, MO, 355-357, $63, 376;-Başkanbk 
Divanı,. 1M-l!i2;- Komiinisı Fraksiyası, 151, 
197;-Icn Heyeti. 282; -Teşkil.at &ı'.irosu, 
137-140, 143, 194. 

Doğu Halklarınuı Kı.mıh~yl, bı:.ı:. Do~u 
Hallcl:annın Biri.nçi Kongresi. 

Doğı.ı H;ıl)J.umın ~rkezi BWWU, 138. 
Ooğıı !Wka,)'ll, 142042, 
Ooğıı KomOııistTeşkilatı, 77. 
Dağcı Koroünm Teş)J]adan, 136. 
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Doğu Türkistau 153. 
Doğu ve Karadeniz bölgeleri., 44n135. 
Doğu ~hudllcri. 182. 
Dokuzuncu Fırkil Kumı.nda.a.lıp, 276n39. 
DUMONf, Paul, 288. 
Dural:. Bey (SAKARYA}. Erzurum Mebu5u, 

31201:2;1·313, 315--317. 
Dılnya Jnkılibı. 22-i. 
Dünya KomUni:., Paırtisi, 127. 

-E-

Ebu Hindi Köyü. 3120123, 
:Edime:Val.iliği.,7llfr 
Efendi,v. 89, 91. 
Ekim lhti.lili. s. 27. 30, +ı. 7711rr,2. 
Elim inkıblıbı. 42. 
ElccziR, 188 190-191. 
Elı;ibey (Elı;iollu), (Azcrbaycaıı'dan), 153, 182, 

193. 
FJi11.va, Ş.Z., Komünist Iılıcri Komis,onu Bqbw, 

75, 122. 182-183, 268,281.298. 30lı193, 357. 
'64. 

EJwiyc,,iSclise.47, 150. 
Emin Sd"ıi.. lıta.nbulhı (Mllhcndt!i), 332. 
Eminov, 137. 
Emper,ali:sl (Empcryalistltt). 83,131,174, 229:-

Fraru;a. 72. 
Empc.,.ı;zn,.Bll.227. 
Engel,. 114, 240. 
Entetıtasyomı.l, 65, 96, 134;-Abıy, 65;-AJaylan, 

45:-Batalyonu., 46:-Gruplar, 45, 63;
Kong.resi, 363:-Liderleri, .S32n:ıoo:
Manifes.ti, 69;-Marıı, 179, 222. 241, 
'281,28~--Vakası, 55. 

Enterm5y0mlizm. 112', 365. 
Em'CJ' Paşa, Uı!, 19-21,28, Si, a+nıos, 80, 125-126, 

132. 150, 158, 162, 165-171, 175-176, 178, 
197-199, 201, 20.8, 282, 296n79, 298, 
330n191, 339-340, 343,346,349, 354-!l-59:
Türlıiyc:si, 169. 

Eu.verci Mura.htıa.s.ıar, 282, 
EIIDOOAN, fi'ahrrrtin, #, SOJngs, 3()6, S27. 
Ereğli.94,3'10-371. 
Erg.;ıııi-Haıpııt, !172. 
Erivan, 291071, 3(16, .319, .321, 326:-Hlikü.meti, 

292. 
ErUn-ı Harbi,e-J. Umumiye Riyj$ed, 98, I27n ı 991 

293-294, t99, 3-10.311, 321, 329, 33S, S62, 
359-ll65,367,36"3'10. 

Eı-JdJH Harbiye-i. Umumiye, 365. 
Eı-ken Sosyuizm., 112. 
Ermeni (Ermeniler), 1-$, 97, 123-124, 126, 135-

136, Utn42, l!JO, Hi2-164, 167, 177, 
17911166, l80n166, 192, 194,198,200, 204-
205,250,268, 275-275, 2$7, 296, 312n.12:3, 
.SOOıı271, 3'77;-amde ve rençbe-rleri, 291-
292;-Amelıı:, Rençber ve Şılralar 
Cumhuriyeti, 293:-Asleri. İnblip Komitesi., 
29Jn; J ~Hareketi, 267, 280;-Jiçi ve 1'c:iylti 

Vekillerinin &yaıınamd, 162;--Koıuünist 
Tt:ı;kiliu. 98:-Komüniııtlcri, 291n7ı;
Mcbu:ılan, 2;--Mcseleai, 98, 167, 198, 202:
Mınukaları, 26S;~Mi1Jiyc-cçileri, 287;
Prolebrınyab. 204-205:-Taşnak Ord~u. 97, 
198, 29ln'11, 360n:m:-Taı;naklar, 180nıoo, 

Ermcnistan, 86, 109, 123n139, 133, 138-lt.Q, 152. 
160,162. ısı. ı.as. 189, 191. 193. 201. 204. 
217, 268, 291-292. 301, 327. 360, 364-
365n291, 368-369, 374:-Ahvaline dair Şark 
Kurultayı'na verilen m.ar'ıiza, 162;
Refkom'n, 266;- Sovyet Sos}'ali&t 
Gumhuri~ti, 291n71. 

Ertoba Gaıetesi, 205. 
ERTÜRK., Hiisamettin. 79n]. 
Emok Na,ubğ,. 212. 
Erzincan, 1161; Mnki Kunıandaıtlığı, 361. 
Erzurum, 7, 86n29. 94, 98-99, 10.5n122, 126n193, 

H3-B8. 150, 164. l66n1a6·l68, 176, 199, 
201. 207, 213n30"214. 216, 22'4-226, 230,239, 
268. 274-275. 290073, 296, 298. S06, 308-S2S, 
325, 327-328, .!5.30, .9.36, 338, 341, 343, 347, 
351-3!>2. B57, 362, 36.5, 369;--Ahalisi, 315, 
319:-ahvali, 307;-Bckdiye Başbnlığı. 
315-nuo;-'da halkçı!Jl 1-e l:omılttizm 
ceryanlıın, 313;-'daki Bol~vik. Cereyanı, 
31211120:-Delegesi, 316;-Halkı, 313-314, 
SlBn142:-K.ongre1,i, 224ı'.lö6, 362;--l.ular, 
314, 323;-Mıldafaa-i Hukul:. Heyt:ti. 312;
Sivas. tarikiyle:, 274, 277;--Şc:hir Teşkilatı, 
260:- -Trabzon Yolu, 376;-Valiliği, 
.!312n120:-Valis.i, .812, 3:l4n154;-Viliiyeti 
Mekmpçuluğu, 7ne;-Viliyeti Teşkilatı, 
260;---'Vilayeti., 149. 

E,at [OKTAY). D,., 150. 
Eski~ Demokratya. 1$4. 
E:skişehir, {Türki:ıtan'da bir kent), 76. 
E&kiş.ehir. 9b, 99,101.198, 215,226,239,241,273, 

372. 
&naf Cc:miyeıkri, 2'1 l "24-
Es,tonya, 1-8.5. 
Eş, gaıcıe. 6'2. 
Etlıc:m BıllbıiJ<mÇ, biz. Biilbillov. 
Etllcm Efendi, bkıı:. Ethem NejaL 
Ethem Necati, 53, 55-56. 
Ethem Ncjat, 60, 97, 12.8, 147, 215-216. 234-235, 

241, 254:, 2B1, 301,306, 331-332, 343, 34& 
347. 

Ethem, bkz. Çerkez Ethem. 
Ettıi.k-i Eterya Cemiyc:ıi, 230. 
E\ll'İmd, 130. 
Eydı, Sabri (AKGôL), 100, 29.5n7g. 

- F
Fabrettin Bey, Lahq Sefiri. 19. 
Fahri, 15.K.olordu İhtiyat Zabiti, 306,319 . 
Fahri, Türkiye l~tirakiyün Kıwı Kumandanı, ] 21. 
faik Ahmet [BARUTÇU). 322. 
Fıü.kR.ei.s,3.%. 

Faik,. Tnıbzonlu Hafız Melı.metoğlu, !169. 
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Fan, 59, 1411142, 186. 
Far.;ça, 156. 
Fas., 150, 166, 174, 189. 
FederalSavye~C-umhuriyetlffi, 183. 
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3()6.g.10, Sl3, 315, 319, 32.L, 323-324, 327-329, 
334,338, 34In222, 351-352, 361, .363-364, 
.974;-Antlaıjmau. l74n319, 376;-Mlgesi, 
150;-Hasıahanesi, 363;-lleci Hareketi, 
287;-V.aliliği. 31!'in130-

Kawnov. 93. 220. 
Ka3tamonu Daği.an. SL 
Kaııamonu Valiliği. 315. 
K.ooınyan, (Ermcni.3,taın), 152,193. 
Kaşcn, 134. 
Kaşgar, 76, 185, 19L 
Kavno, 172. 
KayıtveTev2iŞuhe$i, (TKT), 90. 
K,ry,<n, 315n130, 372;-tnul<qla, ,ıı;?. 
Ka,a idare He),,tleri, 258-259. 
lwak, ll3. 
Kazakis&ıın, 1421142. 
Kaı:aın, 25~. 33, 41. 43. 46, 49-53, 61-63, 116. 129, 

284;-BolgeM Komutam, 62;-Cepheı;i, 
60;--b Delegckr, 6&.-.lı Ktımürıiısl, 66:-b 
Müdüman Komünisder, 60;- -h 
Müslümanlar, 60;--b Sosyal..istler, 50;--lı 
Tüccarlar, 43n133,-.1ı Törkler, 43nl33:
lılai, 141;-Mmlüman Sosyalistleri K.omitesi, 
00;--Ş,t!hri, 60;-Şubesi, 61 ;-Ta tarlan, 138, 
140;-Tiirk.leri, 24ns3-25ngg;-Viliyetl 
Komiıd. Mfulüman Seksiyonu. 61. 

Kazan, gazete. 14. 
K.ıi.ı:ıın Bey (DİRiK), Tıfli&'telıi TBMM Hiikfuneti 

KazıınT:m~~=ııı:i·ta~~332. 
Kizım H\llusi, Uşd'ın Hacı Hüseyiu 

MahalJesi'ndeP, 331, 
Khım Kanı.belir Pa~, 79-82n15, Sim29, 92n.5!,, 

98, 102-103, I05n122, ll6n]60, 12:?.1260193, 
143, 14~148, 150, 166. 168, 178, 201, 207, 
214. 224, 266,2ö8, 274,280, 283, 200-290, 293, 
296-301,302:noo, 304317, 319, 321-322, 325,. 
329, 3SS-Mln222, 344-345. 347..s48. :35(1.353. 
S57-MS, ~370;-0rdıısu. 294. 

Karuo Yoldaş. Yüzbafl, 341n222. 
llimo, M~ım, 12. 
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Kek, 22n70. 
Kem, 36<. 
~mal F.{endi, (Ral:..U K.ongresi'ne Trabzon'dan 

gidıenlerdc-n), ~6. 
Kemal Hükümeıi, bkz. TBMM liiik'lrneti. 
Kemal ~. bb.. Mıı.s.tafa Kemal P1.şa.. 
Kemal. bkt. Mwtafa Kemal Paşa. 
Kemalciler, 348. 
Kemalist, 103. 
K.c-pwt .8w:ağı. 3.3 l n ı 97. 
Kepsutillokı.du, 33ln197. 
Kerenski Hük(uııeti, 2'71. 
Kıt Ali (Kayıkc>), 146. 
Kıralioğlu M.ak.sut, S'ii:rmeııc'nln Asu 

Kariyesi'nden, 331. 
Kırgız (Kırgızlar). 138. 140.141. 176, 181-

182,193;-Cumhuriyeti, 161. 182. 
Kugızisıan, 182, 191. 
Kmm., 14-16, 32, M, 4Inı28, 4% 161, 67$, 73-74, 

79nı, 88, 95, 104, 265aı,, 284. 3'75; 
-Haberci~. gazt-tc, 14;-Habederi, 68;
Kurult:ayı, 67:-lılar, 217:-Muhart:besi, 
229;-Tatarlan, ISS, 14Q..141;-Türkleri, H, 
67. 

Kırıımı Moslov.ı, 26. 
Kırmızı Ordu, bkz. Kızıl Ordu. 
Kırnıızı PeU'Ognd, 109. 
Kınmzı Rıay:ı, 123. 
KIRZI0GLU, Fahrctti.n. 150. 
Kıyamcı kuVı-eı:kr, 268. 
Km!&ınKıtw.121. 
Rml ........ 256. 
Kwl-"h,-le,-, 91. 
Kwl ııa .. ı.,,,n. 68n219. 
Kwl llajnl<, g:ızer,, 53. 
Kw1 Entcrrwyonal, 229. 
Kı.ı:ı1 Gençkr Birliği, 235. 
Kızıl İnhliip, 106-107;-&ııyrağı, 29;-0rdusu, 

118,Teroiyc,i.117. 
ltı.tılKıta, 125. 
Kızll Kıtalar, M. 
Kızıl Ordu, 6, 4448.62, 65-66-, 82n15, S!i, 114,116, 

ll8--121, 123, 125, 173,178.256, 268, 281. 
2!:l"Bi-Klübü, 209, 217:--1.ır, 255:
Tqkilitı,249. 

Kw.lTürkAs.kerleri.'221. 
Kwlkum Sahr.w, l00nı66· 
Kire.mitçi, {Gawil Ande\'iç), Kınm Ülke K.o.ıni~si 

Aza.$ı.,68, ?3,23ı'.l. 
Kiwv, 4i,92n50,l82. 
Kitabet ve Maliye Şubesi, (TKT Bakü Komitesi~. 

ııo. 

Kiye,. 73. 
Kkmenso (CJemenccau), 70-?l. 
KOCAGôZ, Samim, 340, 545. 
Komiınist,gazete,.82, 135,139, lf2. 
K.;.mmüııa, l!,!;ı. 

K.om(mist (komünistler), 4, 30n14s, 66, 68, 83, 
S6n2s-67, 9+97, 99-1-00, 102'-104, lH-117, 
128, 141, 149, 155-157, 176-177, 179, 185, 

199, 204-205, 2"19-220. 236. 241. 276. 285. 
287,319.323. 335-336, 338,345, .349. 35-1, 
35!ı, 358, 364, 369-, 37'1;-Alemi, 308;
Cereyanlın, 300, 306, 319;-faıı.liyetJer, 4. 
234, $00;-Fr:.ıksiyası, 151;-grup ,-~ 
t,e;ltilidar, 242-244;-,gruplar, 27S;-H~'et-i 
~reriyesi. 83nM, 86;-İçtim:;iı, 207;
lnkıJabı, 338, 374;-Kııa..yı Askeriyesi, l l6-;
neşriY3tlan, 264;-Paröleri, 136:-Pıı.rtisi 
(Fırkası), 84-85, 96, 110, 116, 161, 176, 211. 
241, :251, 295n79, 302nga--303ngg, 305,319. 
321:, 342, 363;-Partisi Arpıi (Komparti 
Ar-şiıi), U2, I42n44-l43;-prensipleri, 
233;-propagandahır, 303;-Rus, 203;
Teşltiliıo Merkezi Komite:Si, 60n197:
Teşl:ilatı, 27, 8hl15, 275, 317;-Teştilatlan, 
233, 287;:--;·e anııqist efiıa&.-327;-Vekillc::ri, 
2!l'l,305. 

ltoıoihıiH J3eynelınHel, blz, Romıinist 
Enternasyonal. 

KomüOU.t Entcrnas.yonal (.K.onı.intem}, (Üçüa,cü 
Erıtcroasyonal).45, 73-74, 113, 128.130-132, 
1.36, 148-149, I!i5. 164-166. 171. 174. 182, 
191-193, 199-200, 204. 210.-220. 223. 226. 228, 
235, 2:39--240. 242, 2'!8, 302-303, 308, 324. 
334, 336, 352, S!l-5, 357, 36.5, .376;-Bayrağı, 
1.85;-Beynelıuilel Kongresi, 133;-&irinı:i 
Ko11g[e1-i, 46, 73--'74;-Hey'et-i İcraiye,i., 
176;-Heyeti. 353:-İcra Komitesi Başkam, 
148;-lcra Komitesi Doğu Şubesi, 344; 
-İcra Komitesi, 132-139, l43D5fi.. }80, 183-
}84, 194:-İkinci Kongresi İcra Komfoesi, 
196;-lkinci Kongresi, 109, 112ıı147, 121-
128, 130, 142, 154, 157, 159, 185, 197, 
3-3211200, 3'76;-'in Doğu Halk.lan Kongresi, 
~tz. Doğu Halklan.run Birinci Kongrcs.i;-'in 
Uçüncü Kongresi, 3-63,3-66. 368: 
-Manire:sıosu, 265n17;-Merkezi Komitesi. 
137, 152;-Merkez~ 131;-Şubesi,69. 

l.omü.n4t ÜçUUcU Beynelmilelin ikinci Kurultayı, 
(Üçüncü Enternasyonal İkinci K-ongresi), 
bkz. Ko.mintern İltindKo~. 

K(ım(ı:nistlil., 85,125,233.317, 362. 
Komünitm. 83-84, 95, 100, 102-103, 107. 110,115. 

154, 157, 177-17B, 181. 198- 202. 225-226. 
229. 240. 296, 343, 352, 3590269, 364, 375-
377;-cery:anlan, 2-12.;-filri, 45;
propagand;nı, 27, 285, 304;-rt:'jhıı.i, 263, 
377:-,eblikci, 297. 

KQmüııiıma, biı. K.omı1ni.zm. 

Konya, 94,239. 367:-Vafiliği, 7n6. 
Kooperuyon, 232-233. 241. 
Kooperatifçilik. 23'2. 
Kore, 189191;--H,. 142n.ı2-
Kod.nıazov (Korlnıazoğhı), CeW, 152, 100, 1.S:1, 

183, 193, 223, 237. 
KORNftENKO, R.P, Sovyet Yazar, 210,215, M7. 
Köprülüzide Fuat (KÖPRÜLÜ), 9. 
Kras.ı:ıoı<olslıi, I80n15& 
Kra&noyank. 4Bıı157. 
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Krcmlcvskaya Nabtnjnıya, (Mosko,'a'da Yeaj 
Diinya Gaz:ctesi'ııin bulunduğu ~r}, 2'1. 

K.rt:ınlinSa.ra)ll, 73. 
Krepootniçc:st\'ııl, 113. 
Kuanıalian.i, 95n50. 
Kubı, (Azttb8yaın'da bir ıehir}, 125, 1'17. 
iluban, 104,181. 
Kuba)'t1' {Kubayoğlu), 158, 183, 193. 
Kubsc Osman, (Kırgız), 182. 
Kudiis, 7. 
Kwnı.k. Hlı:ı.ı2, 
Kun, bli.z. Bela-K.un. 
Kur'an, 28. 
KURAN, Ahmel:Bede\i, 12-1!, lb. 
KUllA.T.Akdd.Ni~ı. 9, 34-85, 42, 47-48, 342. 
Kurina, 186. 
Kumıluı tııkı.iıib,, m. 
Kuva-yı Milliyt:, 107, 275. 3-l2n.123,, 3S9'n21!J;-

Kunıaııdanhğı, 277-278:-0rdulan, 265. 
Kuı:cy Doğu Anadolu, 345. 
Kuzey Kaflıas Dağldan, 140. 
KuZC)' Kafkasya, 82nl5, 91, l42"n42. 152, 174, 185, 

187-188. 
Küçe Kahreleri. 84. 
Kiıçllk.Asya, 17, 31:-Halklan, 29. 
Kü~ Butjuw:ıya, 298. 
Kiıcllk HRn, 177. 204. 
Küı;;ıik Talat (MUŞKARA), 80,.BJ, 86n2s, 296,298, 

S35n:rog.Ml, 357-559. 
KÜÇÜK. Yal,m. MSn232. 
Kiırt. HlD4.2, 230. 

:!~t~~!~(Pl~,. 134-. 142. 1s1-152. 

• L. 
L'Ecole Libre d,es Sciences. Politiques (Siyasal 

Bi1giler Melıcbi), Paris. 7. 
LatifZqncl Abdul.zide. '206. 
l..atriya.185. 
Lazar Shatwn. 128. 
I.azisıan, 194. 
Le:bisi,64. 
l.cgran. SM-366. 
Lehistan, 185, 281;-0rdusu, 177. 
lıniıı, 47-4Bn157, 5211169• 55. 59n195, 74. 73, 

75n2&9. 770271, 116, 127-12'8, 133, lM-1.52, 
157. 222. 266-268, 270, 272", 34.5-34.6, 
!168nsoo. '.1176. 

Lcnlr.cnı.n, 125. 
l.ı:ton.128. 
1...eronya. 128noog;-,,h, 141114.2. 
Lczgi. Hln42. 
Libbııenc, 64. 
liı:w., 185. 
I..ondra.142. 
Loyd C-on (UDJ<I G«HJ!<), 70. 
Lütfi.Ômer,48n157. 77n271-
Lı1tfii Bey, Bomba,cı, 15n.ı6-
l..ütfiiı Nejclet, 9!i ,91, 2'34, 264. 

Lütfü. ('tü:rliye Komünist Teşlr.ilati Eleı:Qam), 

li0n19T, -· 89. !169. 

-il. 
M.D. Hü.seyino\', (Mirza Davut)', 9:?n50. 
.M.Nazmi, 33. 
MMırifK.Qmiscı-liği, 270. 
Maarif ve Medeniyet Şu.besi, (TKT), 104, 115. 
MaarifV~kilc:ti., 100, 148. 
Maarü, (İlmi Hey'et'in çılı.a.rdığı derginin adı), 

62n210, 
Macar, 45, 53, 1411142. 
Macarisıan, 71, 152', 185,223, 246 ;-İıılulibı. 222. 
Maç):a, 320823. 326. 32S&!O. 832. 
Mııdrid, 142. 
Mabanı.dıe, (Gürcistan delegesi), 181,193. 
Mahmud Hını, 152, 193. 
Mahmudm, {TW'ldstarı-Fergamı,), 15S, 162, 193. 
Mahmut Esat (BOZKURT), 295n73. 
Mahmut Şevkc-t Paşa, 2. 11-12. 272, 322, 354:-

0layı., ll. 
MaU:donya, 371. 
Makliı.ı,64. 

Maksud Yoldaş. (Tataristan Komıinisti), 222. 
Malino»ki. 31. 
Miı.Jta. 178. 871:---.Adası., 187. 
Malômat-:1. Tic.ariyc: Mualli.mliği, 10. 
Mlını;esteıi.yen Sistemi. M: 
Mııng,ılal Bölgci. 153. 
Man5UCOY, (Dağısr.an), IBL 
Mao.yas.,33ln197. 
Mar>j. 93, 163. 
Maroin, 164. 
Ma,hle,,1;.[34. . 
Mar.kmiç, Güney .bb:..-1:uı Grubundan. 52nı69-
Mack.s, (Kari), 29, 32, 37, 34, 114, 169, 179, 218, 

229. 
Maıkmı, 2:W. 317::-----leı:. 54;-liter.u:iir. 24. 
Mar.ksizrıı.l.Lniniım İdeolojisi., "rt. 
Matbu'l.tŞubcıi. (TKT), 90,104. 
MA'IV'fil'EV,A.M.,7.5H2fil5-
Mazlwn \"e fubı-a sıuıflannın diktaı-örlüğü, 2-ö.5. 
MuU. Rlya,<d. 295. 
~cJ.is.i Mebusan, 37. 
MecU..Milli,274-275. 
~deniyeı Caletesi, 2. 
Mebmedoı.•, (l{ın.Ill), 132. 
Mehmet Ali Bey, (Mao.)'Mlı Topçı.ı Yüzbaşı is.mail 

liakkı'ruı:ı. ikıbası,), "lD]9"7, 
Mehmet Ali, 569. 
Mehm,ecAz:iz Yaklaş, 294. 
tı.ııehııııeı Eıniu, Kafkasyalı, {TKF Merkezi Heyeti 

Üy«i). 89-00, 115, 170-111. 221-222. 264, 
269-270, 279, 310-31 ı. 321-322, 328-830, 332. 

Meh:ıneı }{aa Hamis, Sultaıı (Mehnıı:t Reşat), 
32. 

Meb..ı:Q.et :Kemal, 53; 
Mehmet Nazım, 53, 58-59. 
Mehmet Nazmi, 56. 
~bmetNecati, Enurumlu, l50nag. 
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Mehmet Rahluculin, 59. 
Mehmet ŞUl:.rü Bey. Karahis.ar-ı Sahib MebuŞı.., 

369. 
Mckıcb-iHaıtııiye, 271. 
Mcktcb-i SuJtaııi, 10, 148. 
Melikov (Melikol!iu), 152, 19!!. 
Memalik-i Osmaniye, 42. 
Memduh Şevket (ESENDAL) Bey, 168, 280-281, -Memnune Hamm. {Mus.tafa Suphi'nin ıııınesi), 

7. 
M«:nş.evik. (Meuşe ... iller}. 160, 189, 272: 

-GUrcistan, 204;-Gürcistan Hükümeti, 
200. 

Merejist A.braın, (Moşlı,a\'ll! Yahudi Şubesinden), 
142. 

MIC'l'kez Miisliimıın Soıyaliı.tleri Komitcıi, bkz. 
Miislümaıı Komisıııriy.ııı. 

Merkezi: MUslüman Kom.isariyao (Korniş.erliği), 
· bkz. MwJ.ı"ım:ın Komiıariy.,ıu. 

Merltc-zi ~iuliiman Komiııariyau Asuri İtk-r r:t::: MWIIU,P111J1 Konıisariyao J\ıskeri 

Merkezi Rw. Komünist Bolşe\'il Pıırtw, b.kz. RKP. 
Mtüi Baja,,, 113. 
Mtsut (Ç,ANKAYA). 147. 
Mnut 7.ek.i, 370-372. 
Me,ru.,.tçilik,54. 
Mezopo~mya. m.136. 194. 228. 
Mısır.83, 150n85, 158,175, 18&-186, 1.88, 100.191. 
Midi'ı'ani, So,-ycl Rusya Hülı.iınıcti Anbra Sefiri. 

137,301,303;--tlcyea,327. 
Mihıı)'ilmu.i..338. 
Mikoyan, 92nı;o, 137-133, 140nıı,;. 
Mi&t.,ıölin,256. 
Miii,y,, 114. 
Miliıariun. 245. 
MiLLER. A.F .. (S<ny,,ı yaza,), 347. 
Millet Bahçesi, 100. 
Millet Medisi, 82n15, 2"16n39, 290. 
Milledcnraıı SnsyaliııdcrTophuııısı. '3. 
Milli Bağımsızlıl: Hareled, 15-7, 285. 290,375. 
MilliFuka,67. 
MWi H;ıreket, 202. 
Milli Hükumet, 28. 
Milli !nhlip Harei.eri. 226. 2-U. 
Milli Iukıli.pçtbı.ı', 165. 
Milli işler Koıııiscriy.ııb. NnB:3. 58. 67, 37:J. 
Milli Kıyam Hareketi, 248, 298. 
Milli Kıy.ınıcılar, 299. 
Milli KQoper:uifler, 232. 
Milli Meşrutiyet Fırl:.ası, 9-11. 
Milli Miicadel~. 3, 81, 34.0, 377;---H;udteli. 99:-

Lidcılcri, 79. 276;-TRrih.i. !H5ıı130. 
Milli Mılıhfa.a. 10'1;-Hıırekelİ, 10S. 
Milli,-rt Gaıcıc~, 34.0-!MI, 3ts. 
Mill.iVI"• S...1131 Dergisi, 345n232. 
Milli.yeıı;i.~ıııı;t:--ıu..102:-Tul'l,ıer, 'J9nl. 
Mil~cler Koım.sC'rliği. bkz. Milli işler Komisariyatı. 
Milli.yc~r Mesr.Iesi, :ıl28, 241. 

Mlıhaı ll<y, Albayr.,ky.u.n, 95, """"· 316-317. 
M.iıtiliani Sııham-elo l;me~. 205. 
Mollabekcao kahmatıov (RabıııantJğlu), (Hive), 

152,193. 
Mollanur Vahidav (Vahit), Müslüm.:an İşleri 

Komiseri, 25, 35a115, S2nıw-53, 57n1g7. 
62n214, 349n244. 

lııtorıdroo M'.ü~keı,i. 2-3, 88. 354. 
MaW>w, 6, 11, 151l54, 24-2'7,38,..3.5,40, 4243n130, 

45, 48n15ıS-49, 51-53, 5.5, 57-58, 60, 62-65, 6'1, 
78-7002ffi, 77,81rı1z.82n15, 85-93, 95-9ti, 99. 
101, 104-IIS, Il5, 117-llS. 121·122, 12'M28, 
130-135. HOn32. 142, 144-145, 149-150. 162, 
165-1&7. 170u14g. 172. 176-178, Ufü. 197, 
199,202,220, 226-227, 243-244, 2fı6n17. 270. 
m. 276n39• 2sı. 2ss.2s.ı. mm . .02. aı 1. 
319, 337-.331!, 344, 346-.347, 350, 354-.365, 337, 
3591l269• 360. 363, 368, 374-376:
AntlMıuası, 374n319;-Bllyıilel(isi, 4S, 
284n49;-Elçi:tl, 354;-E.nıcroas.yonali. 
B64;-H:ıaral:m"', (AF.Cebesay'un eseri). 
131-132, ısı, 288n4g; ~Hükümeri, 267:
lıık.ılibı, 165;-!ntı..ılapçt Mahfili, 75;-Kiyrı· 
Demiryolu Hata, 23;-Komisel'İ, 205;
K.omünistlcıi, S63;-5cn-yeti, 2651117:-Sılri 
Cumhuriyeti, 165;-Tıirk işçileri, 53;-,·e 
Kan Antlaımabın, 374:-Yahudi Şubesi, 
142. 

Muahede Gazele$t, 2. 
M:uhafazıı-i Mukaddesat ve 1'4Udafaa-i Hu.1:.uk 

Qmiyed, 313-314, 341, 344, 3:H. 
Muhafaza-i Mukaddesat, blu. Muhılfaza-i 

Mı.ıkaddcsat \'C' Mıldafaa-i Hukuk Ct:ıııiyeti. 
Muhaımnedoğlu, (Buhata), bkz. MuhanımedoY. 
Muhammedov, (8uhan), 152, 193. 
l\iuhittin &ıha (~ARS), tursa Mebm.u, 1:).). 
Muhrarcıv, 92,111,115". 
Muradyaıı (Hampanun Boyae!yanJ. K.::ı::1·1 

Mebuı;u, 2. 
Musabekov, 92n50. 
Musayeı.· (Musaoğlu), (Azerhayom). 153, 131. Fr~. 
Muscda (CANTEKİN), Koz:ııı Mebusu, 100. 
Musı.afa Fazıl (ÇUN), 96,149,210, !i71. 
Mustafa ~mal Pap. (Musrııfıı Kemal)_ ';-1-/5, 

79nt-80, 97nsı, 100,102. 107-110. llJ, 12r.. 
136, HS..145. H:9. 155, 157, 162. 166, 
17.5n15g.176, 195,199.201, 204. 206,210, 
264-265, 267~269, 273-274, 278-280, 283, 2'8G. 
288-289, 29!.in7g, ~6n79, 2:98, 300, 30:!
!104n ıo3, 312, 314-316, .SlS, 320ııl6s, 328-
3-29, 340, 342, 345·346, 350-351, :353, 359, 
375-377;-Hareketi, 154. 

Musı:,fa Maksut. 91,120. 
Mw.ta&. Scyid. bkz. Abdurn.hımn Mı::~udi. 
"Mustafa Suphi Rusya'da", (N.A. S1ıh;ı~·rı•'iLl 

mıık:alesi), 23. 
Nfııstıua Sııphi, 3, 6-34, 36, 38, 40-42, 44, 46, 4.3-5:i, 

5-5, 5'1-f>?, 69, 73, 7!)-79, 8In12-82ıı15,, s.;.~J:ı, 
96, 101.104-112, 115-117, 12'2-128, 137. 13lJ, 
14711142, H9. 152, 157. 169n1-ı2, l~~l-l'J',, 
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w1-2oa. 208-209. 21 ı-2rn. 21.5, 211--21s, 220. 
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Neriımınoğlu, bkz.Ne.rimaıı Nerimanov. 
Ne,riy.,t Şubci, (TKT), 81. 
Nc\,:es. Bey, Erl-an-ı Haıp Bi.n~. 131145. 
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Mcıs.ko\-.ıı FJçbi, bl'J: . .Bü)i,ikct,W;-Devleti, 1-
3. 18, 22. 27, 81. -43. 49,106.354. 375;
Hallilan, 87;-hati.nCU, 18;-hududu. 19;
Hiılıı.Umeti, 20, M. 37, 40-41, 56. 203, 229. 
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Pavl.o\iç, 142, 148, 154. 158, 170, 182-183, 217,220, 

239-242, 330nıss. 33&3-37, 344. 
PerıcvTevfit, 2. 81122, 
Petcr:ıburg, 14, 77n212,ll2nt,ı/7• 127, l.3ln2. 
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Pcı:roşc'Vlcr, 118. 
Pire Mehınc:t,. 150D83• 
Pisk.ariycv. Roınan)'ı'I Sos.yali&tleti Gtubu'ndan, 
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4-6;-i-ş.gali. 4.4nı 3,5,:-Kadını. 32S..324;
Kadrnl:ari, 323:-Kıı:ıl Ordusu, 70;
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Saratov. 6111.204, 63. 
Sanbmış, 361. !JM.SM:-Has.tahaı1ui. 364. S67-

0rmaıılut, 167. 
SARKİSYAN,E.K .. (&wyetfuNJ, ,ıo. 
Sart.14.lıı.ı2-
SA\'ILGAN, Aclan, 5~1'70· 
Sebahaddin Bey. 11037. 
Sı:ki.ıinciAlay Birinci Tabur\averliği, 271. 
Sc:lahattin, 369. 
Srbmik., l. 25ıng5;-Soioyalli.l hıı;ilıer Fed:en:ıyonu. 

ı. 
Selim M(-hııK"t. bkz_ Scliın Mchmctoğlu. 
Selim Mehmetoğlu. 2'64, 230. 
Senıerbıı t. 153, l 93. 
Semiıpalatiıısk. 48n157. 
Sc:njcrmen, 228. 
Stna-o IUu,pi Hı1k.ı1:ıncıi, l80n166-
Straceddin (Sidaccddin) luırda:ıoğtu, 153. 193. 
SrniarC\'. 66. 
&rdarzide Nuri, (Trabıon'dan Bakıi Kongresi'ne 

gideıılerdcn), 146. 
Srr-ma~atlık. 245. 
Semtli, 134. 
Scr.-rc-i Fünı'.l.n, gazı:tc, 9. 
Stl.T,228. 
Seyid Mehmcd Efemli. 282. 
Sey)ıııı" hakimler, 256. 
Sc)')UC"iYı:ııiDiiııya,gazete, 198. 
Sniıi.:sıan.. 1. 
Sırn (BEJ.J.jQ(..LU). fzınit rwkbu:ı.u. 100. 

Sibir,bk,.Sibir),L 
Sibiry.ı, 31, 43nıss, 47-4Bnıs7, 60. 63, 76-7'102"72, 

161. 1&5. 321, 324-325. 
SldJH Ah,al Defteri, ım,. 
Simbirski, 46, 63n2ıg. 
Simfercpol, 610204. 

Sinop. 11. 13,15, 23, 42, 822,354;--Kaleleri, :n. 
Sivas, 80, 94, 98, 164, 339-340, 344,366,367, 372;-

AskeriMalliınesi.. 353;----0,'al.an, 31. 
Sh-asıopol, 14, 221170, 67. 
S\'Cl'd.l0\',64, 
Sizraw.,&1ıı219• 
Skoçb, 154, 161, 182-183. 
SkotÇ:arlYanscn, (Anı.erwı..Ş:ikago}, 142. 
Slaw,45. 
Slova, gautc, 206. 
Soğulssıı.~.S44,36ll. 
SOKOLNIKOV, N., Sovy<:t ~ar, 348. 
SokolniktN, l 83. 
Sol Sosyawt Teşl;iütlan. 13. 
Sol Sooyaliı;.dcri Kon:greai. bkz:. TUrlı. ;So$yali5tkri 

Korıfenır.ısı. 

Sol Sosywıleri. 67. 
San Hınııdia, gazck: St0. 
SORKIN, G.Z., 142. 
So$ya.l ~otı:,at, S;-Fır~. S. 
Sosyal ilimler Un~rsitni, 181. 
Sc,y,l ş;;,,,.;,,, 66. 
Sosyı,ı..liı;t (So:ı,yallitler). l, 4., 8-9, 12, ?.2. 24: 

-Enıcrruıııyona.1, 5.5n17e,;-Fırkalan, 160.-
fikirlıcr, 2;-Grup, 2:-harekc:tler, 1:
İnkılıi.pçı (S.R.). 58:-Partiler. 130:
propaganda. l ;-Ruı.ya. 108. 128, 292;
~dzn. ~ komuııis.t •kımlım, 1. 

So:ıyalistGazc:teııi,2. 
SosyalistKIUbü, l. 
So,y.,li,ıU>.40. 
"So:ıyali:ı:m Cı:reyanlan", (Mustafa Suphi'nin 

maules.i), 9n25, lOn26-
"S0:ıyaU:ı:m İçin Cida1", (Türk İKİ ,-r Kôylll 

KomüoistTeşkilan bildirisi), 69. 
So,yaliun. 3, 32. 40, 112, 180n.j. 
So,yolo_p, 247. 
Sı:l\yet (Sm7eder), 4, 6, ?3, 85-86n29, 99, 121, 125, 

13(),132, 143,.144.154. 157, 165-100. ]69,.170, 
17!m15s, 177, 181, 183-184, 1'98, 204,210, 
238,241, 2'4!1, 296,298, .301, 341-342, .845, 
!,41, 3.50. 351, .963, :865-~66, .976;
Azcrbaycan HU.kü~ti, 150ıAzerbaycan, 
81. 120, 3'14;-Başkırdistaıu, t8n1.57;
Bloku, 371;~Cumhu·riyeıi, 84, 12'1';
Dışlşlı::ri Komiseri, bkz. Rusya HükUrneti 
Dış.işleri Komisc-rl;-Ekim De,'!'İm.İ, 74;
Ha.k.imiyi!tİ, S.!S.5;~ Hcyeıi Sekreteri, 
29S.n7g;-H~yıcti, 304n102, .305;
HiiliinlC'Ô, 6, 24, 29ı, Scı, 39, 68, 90. 9'1, 123, 
Lal. 136, 175n1.5g. 1'8, 180nı66, 199,201, 
281, 28<1-285, 291, 296, 299, 320, 350. 357;
lktidaıı. 4-6;-İııt.ılıibı, 74, 183;--ler 
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Cumhuriyeti, 292:--ler Hükümcti, 292:
Liderler, 49, 74:- Mahafili, 280;
Miisillman Asleri Teşkilab. 62;-Rejimi, 6, 
34, 116, 376;-Ru:s Delegeleri. 5;-Rus 
Liderler, 197,346, 348-349, 356,363, 366;
~ Matbuaa, 5;-Rusy.ıı Hiıkiımeti Dış:işleri 
Komiserliği, 40-41. 4'9;-Rusy.ı HUkUmeri, 
142,202,268,291, S0ln93, 324n]62, 338, 
366, 376:-Rusya Konsolosu, 333-S34;
Rusya, 4. 26. 45. 49n159. 68, 791'1], 91. 99, 
103, ııı. 121, 135. 144, 157-159, 198-199, 
201-202, 282-285. =!, 334,339,343.349. 
:351-355, 371, 374-375, 377;-Teşkilit-ı 
İdari.yeti, 27'9;-Tiirkiscm, 138., ltl)..Ul~ 
Vatandaş..ı, .304:-Yazarlar, -4-2, 46, 295n7s, 
3<6,M!)JO(l. 

Sovyetw &ıı~z. gazete, 183. 
SômOtg<cililı. 231:----&y,,eti", 230. 
SÖYLEMEZ00LU, Galip Kemali. 7fl6. 
Spartakistler. 222. 
Staçb (Grev), 113. 
Stolin, 24n83• 3<J. <9. 64, 102, 2211, 288 .. 9• 303, 

345, M9n244--Yoldaş, 26. 
Sıariy Torga, (Ka.Luga'da biuemt), 23. 
Stan.ta,93. 
~. 135-141, 182-183-, 213. 217, 2~242. 
Sterlitamak. 48ou,7-
S~yngardt, (A\'lıstury:a), 152. 
Sıoklıolm, 3. 
SlIBAYEV, N.A., (Sovyeıyıızar), 1+15, 22-23. 
suttan Etc-ndiııev, 139. 
Sultan Galiyev, 24-25ng3, 6ln16?-52n170, 58, 64-

Sulm!id~~~~~r\!~ .145, 349• 
Suphi, hkz. Mustafa Sı.ı.phi. 
Suriye. 31, 128, 158, 163, 168. 191,194,228. 
"Suyu Arayan Adam", (Ş.S. A-ydemir'in eseri), 216. 

:::::::::~);~~;~~~~· 
Süleyman Nuri, TKF Merkezi Komitesi Üyesi. 47, 

81, 87--88. 91-92R5.fi, 116n}6], 120,181. 2&1, 
274, 289. 301. 322--323, 366, 368-369, 374. 

Süleyman Sami, 2'4, 75n259, 71-78. 81, 89, 99, 101, 
111. 145, 118. 210.211, 213-21.5, 264, 2tJ8.274, 
278,.279, 289, 310-311, 320S23, 326, 328-330. 

St'.ıleyman Tedü., ltadı.köytü Teyyare Yüzbaşı, gıo-
311, 329, 332. 

Süleymau., bkz. Sweyımn Sami. 

:~ı;~ftf~~nı;:.semt), 7n6. 
Sünnene, 33.5, 341. 

. ş. 
Şaban Efendi, Dr., ((;keş.tın Belediye Tabibi), J.46. 
ş.ı,...,.., 1>3. ıs:. 
$ablin, h~n Pctro\iç, {Bulıpriw.n), 142, 151-152", 
Şafiullin, (Kazanlı bir tüccar), 4-3n133. 
Şah Hükümeti, 188. 
Şabtahtı. 98, 126nıgg. 268. 
Şaki Ethem. bkı:.Çcrlcez Ethem. 

Şam, 7. . 
ŞAMSUTD!NOV,A.M., (Scwycı_.-J, 42,tô, :10, 

289.347. 
Şark Reynehnilel Kongresi, bil.Doğu HallJannın 

Birinci Kongre&i. 
Şark. İllerinin Birinci Kurultayı, bkz.Doğu 

Halkl:annlP Birinci Kongresi. 
Şart. Milletleri Kongres.i, bll.Doğu Hall-1:annm 

Birinci Kongresi. 
Şarl:. Milletleri Vekillerinin Birinci Kurultayı, 

blı.z.Doğu Haillannın Birinci Kongte?ii.. 
Şarl Milletlerinin Birinci Kurultayı, bkz. Doğu 

HaWanıun Birinci. Kongresi. 
Ş:u-k Millederiıılıı Tebligat ve Hareket Şlırası, bl:ı. 

Doğu Halldan Propaganda ve Hare~et 
'""1<•· 

Şart. Şurio, Propagonda Şubesi, b"2.DoğU Halktan 
Propaganda ve Har<ket So,yeıi. 

Şarl Ş(ıriıııı. bb. Doğu Halklan Propaganda \'C 

Hareket Sovyeti. ~ 
Ş..-k, 21~221, 223-224, 233;-Alemi, 82-83, 267;

Beynelmilel Tıeıaillau ve Teşvi.Mt İcrnlye 
Komitesi, 220;-Cepbesi Kumandanı, 

S41n222• 347;-Ceph · 
102, 148,162.271, 273. 8ll. 829rtı 
359n268, 363. 367. 370;-Cephe5i. l 
360, 362·363:-C.epb.esi s~bhiye , 
162;-Enternıısyomill, 204;-İli, dergi:, 142, 
170, 181;--İnkılibL, 165;-Meıı:ı.lelederi, 
248;-Meseleıi, 56, ııa, 167, 2ao:
Milletleri, 82, 1'74, 185, 187-188, 2fh. 282;
Proletanyan, 50;~Ren,çberled, 160;
Şılri.latı, 870;-'ü Milli lnkılip İnblap 
Hareketi, 211n24. 

Şad lıru, 95. 
Şaulll}"an, 179n16& 
Şefik Hfiwıü. DT., 9. 
ŞEHİDOGLU, Süreyya, 147noo, 
Şehremini Semti. (İstanbu)),3S0n191, 
ŞEN, A,.., 2Bnoı. 
Şerif Hüsnü, !171. 
ŞerifManatov, 25-26, 95, 1~101, 286-288, 302n9& 

304, M9n244. 
Şevket M'1$rat'a, !>~. 58. 
Ş.,l<i, 125. 
Şevli, .iaıe Komistri, 369. 
Şeyh Recep, JM, 
Şeyh SerYet (AKDAÖ), Buna Mebwu, 100, 369. 
Şeyh Şerif. 164. 
Şibııo, 142. 
Şinw Türkleri, 32. 
Şimali Kaftııs Dağblan, 133 . 
Şimali Kafkasya, bkz. Kuzey Kafkas.ya. 
ş.!ŞMANOV, D., (Bu1gar gazeteci yazar), 8. 
Şö\<eı'liv, 67. 
Şteyng_an, Kari. (Al'USturya), 142. 
Şubatlhtil:i.li (1917), 44. 
Şıir.i Hılliimeti., 155, 23,2. 
Şud Ru.,..., 161, 166,172.234. 
Şura-yt t°)e\'leı Mülkiye Daiıtti, 7. 
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$uci1ar Cumhuriyeıi, 45, 249. 256. 
Şfui1ar KüWmcti, $9, 85, Z!3, ~. 
Suson (Souchoo), Amiral, 22n,o. 
Şu,a. 92n55, 116nt61• 128. 
Şübü Bey. (Bakü Kongre:5i'ne Ea:ımım'dan 

gidenlerden), 147. 
ŞüLu !ley, Moskov.o Elçiliği llinri Kadbi. 35. 
Şükrü Bey, Trabzon Mebusu, 553. 

Tacik. 1411142, 181. 
Tadyev. (Doğu Halklan Propapnda \'e Hardct 

SM-ıcıi ıı.,bnhk Kurulu Uyöil, 183. 
Taçkov, 123, 281. 
TAGİ'IEVA, Ş., 348. 
Tahir Efendi, 15.l{olordu Muzib Zabiti, 282,306, 

319. 
TAHiR. Kemal, 345. 
Tahslıı Rahıi, bkı. Tahsin Efendi. 
Tahsin Efendi. Da.\<a VcltilL (Trabzo.n'dan Bakô 

K.angresi'ııe gideni-erden), 146.153, 193. 
Tahsin, A\'Ukat, bkz. Tahsin Efendi. 
TabtPaşa. 12, 19. 28. ~l. 34n]Q8, 37, 66. l66n133. 
Talipzide Yusuf'Ziya,86029, 200. 26&. 317,364. 
Tan, gazete, 62". 
T~nin, gazete, S.9. 
Ta~t,l.~. 
TAJW<.ÇIOQ.U, M.Rc,k. 143, 14fu64. 
Tarih Düny.w. dergi. 279n45, 344. 
Tarih \'C Toplum, dergi. 2Bn9ı-
"T-arihi Vazife•, (Mustafa Su.phi'nin makalesi), 

265. 
Tap;ent, U, 480157, '7!>-73, st"ı-$6, S3, 104, l16, 

153, l 78, 181, 193, 271.:/72, 282, 369, 375. 
T.,..,ı, Zindanları, 00. 
Taşı1ak (Taşnaklar), 189,281,287, 291-292;-Ataç 

Gaıctc:5-1. 204;-Ermcni Ordusu. 123;
Ermenik:r, 163-164;-Ermenisıanı. 204:
hakimiycti, 29 l ;-Hük.ümeti, 292;-P:artisi, 
136;-Saltanau, 292. 

Tııı~ksutyun, 1-2. 
iaı.ar {Tatalm), 14, ff., 56. 62, 129, 135;-.&aş;brt 

Bata.iyonu Üçüncü Rota,ı (Bölüğü), 63;-
Saşkırt Cumhuriyeti Tarihi Müşavc:re 
Meclhi, 32; --Başhrt Cumbıuiyeti, :30;
Cumhuriyeti, 152, 182, 185, 193;-dili, 
62ıı210,-İublapçdan, 26;-Matbuatı, 53;
Yoldqbr, 66. 

Tataristan, 191;--Komı'l:nisderi, 222. 
l'atil-.i FşplKanı.uH Mmoahlıati, 2. 
Tetıa..i. Osmaniye, 321, 324. 
T-ebligit Şürisı, b):z.Doğu Hall:lan Propa:ganda ~ 

Hareket Sovyed. 
T-ebriz, 266nt1· 
Teceddüdpen'erlcr. 271. 
Tekdili. (.K:azal:i.s.tllın), 1421142. 
Tekfur Çayır Mahallesi, (Trabzon), 14fuıG4. 
Telif--reTercüme Komisyonu (TKT), lt)t. 
Tenvir Devri, 22'7. 
Tet~ıı Pettol Koyulan, 294. 

Tercıi.ımn G.ıze~si, (Gaspıralı İsmail lk-y'in 
llmm'd>çı1"ırdığ,gozo .. ), 15. 

TC"R"kBolgesi.182. 
Terek Viliy,et:i, 193. 
Tcrtff, 125. 152. 
Tcryan {Afyon). 188. 
Teş.kill.t BUrosu, bkz. Doğu Halk.lan Kongresi. 

Tcşl:illıtBiırosu, 137-1-40. U3b. 
Teşkilat Devresi, 227. 
Teşıin,i ~w-1 İnkılat.., 113. 
nvETôtLU, Fethi, 9, .52n170, 265tıt7, 295n7g, 

318n142, 329n1113,330ı:ı191, 332n200, 346. 
Tevfik bin Ahmet, Kad.ıt.öyliıı Tayyare Yüzba;ı, bk.z. 

Süleyman Tedilt. 
Tniik. Paşa, Osmanlı Hey'tt-i Murahhası Reisi, 

269. 
T""1ikıw,nı (ARAS). 295n7e, 368. 
Ticaret Kliibü, (Kars), 30ln95. 
Tifli&, "95n,o. 103, 125n195,, 204, 206, 270, 280, 309, 

321. 326, 342-343, 360, 364-865. 370:-
Batu.m Yolu. 327. 

Tdo, 6ln204. 
TKP'nin Doğuşu. Kurul~ ve Gelipne Yollan", 8. 
TOGAN, Zeki Velidi, 48n157, 77n271, l16n]6,0, -Tokat. 94. 
TOKER, Melin, 341. 
Tok)<>,142. 
Toıml,4.3. 

Topal <hman Ağ>, 339n21ı;. 353. 
Topal Tedil. 12. 
TOPÇUOCLU. lbıı\him, 288. 
Toro Yıııi!=ı (i.,;guoı 14~. 151-152. 
Torul,3W. 
Tnblusgarp (Trabhu). 9, 18-19, 150, 166, 172, 

174;-İnkılipçılan, 166;-ye ttalya 
Müsıemlckit Politik.a:s.ı", (Mustafa 
Suphi'nin makan), 9n26. 

Trabzon, 10, 24, 94, 98-99, 101,103, 143-144, 147-
150, 164, 175n1;s-176, 196, 20().001, 213n,.,. 
216, 226, 265nJ 7-200, 269-270, 273, 277-278, 
282, 291-, 296, 308-309, 313, 316-31B. 320-8-27, 
330-347, 352, 356-359 • .363, 368, 370, 373;
'd;a Rtısya S0\7et Hükümeti Temııilcisi, 
325:-Darülmııallimin Müdürü, 148;
Halkı, 323-324;-İskele Kumandanhğı, 
14.6;-lskelesi, 333, 335;-Kom~ofosu, 
(,So\yet Rusya.), .M!ıo;-Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti, l46ıl64, J.39n2t5, 358;-Miidafaa
i Hukuk Merkez He-yed, Ml, 346;--sahilleri, 
333;-'ıın Yakın Tarihinden", (M.Reşit 
Tarnkçıoğlu'cun eseri), 146n54;-Vıı.liUği, 
324DJ&f;-Valw, 32"4-32"5. 334;-VilAycti, 6, 
343. 

Truy,, 107, 194, 228. 
T.raım'al Mulıarebm, 173, 
Tro,ll8. 
TroçJ:i, 5nl, 48nJ57. Mi, 64, 77uz71. IH, 151-152. 

222. 
Tl.lilp,&e, 14.3-119, 307, 369. 375. 
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Tu.kayevski Caddesi, (Kazan'da bir cadde), 60, 63. 
Tuııuı, (Alman Grubu adına Türk Sosyalistleri 

Konkransı'na kanlı:nışar},52n1-59, 

TUNÇAY, Mete, 9-l0n34, l6n62• Mnı09, 6ln)(i7• 
69. 99. 2~289. 306nıo7, ss2ıı197.M&. 

Tunus, 150,166,174. 
Tur:ına,349-. 
Türk (Sol) ~y.ilistleıi Koııferansı, 32, 50nı6~• 

55, 5&60,'62-63, 71. 96n73,, 207. 284, 3,75. 
Türk (Türkler), 1-3, 6, 16-20, 23-24, V, 29-, 31, 33, 

35, 38, 4!5, 50, 55, 57, 59-6ln2<>4:, 67, 70, 81-
83, 88, 92. 97-98, 103,106. 108.116, 121-122. 
125--12&.ıgg, 128-129, 13S. 1411142, 143, 145. 
149-150na3, 156-158, 163,165,170.171, 17~ 
I7ô, 178, i-8(), 186-100, 194. 195,264, 2'16, 
222. 229-230, 2%, 2<3, 271-272. 281, 287, 
290, B-17, 325. 349'-350, 352, 354-35Ô, 
359rt27o-J6l, 864, 367,s@;-Alayı, 212,360--
361;-alemi, 82;-.a:skeri {haı'p) e:si.rled 
(esiri). 24. 32, 34, 41-42, 45-50, 56, 62,63, 65. 
76, 81, 266, 284, 309, .324-326, 375-377;
askerleri (a$ttri), 2'2, 47, .!SS, 68, 280;
Bayr:ağı, 130nt67;-Bolşe\'ik. KıtasJ, 
l24n193;-B0lşe\·İk Zabitleri, 272:
Bolşevikleri, 337,- CiYıuıfan, 17;
denizcil-eri, 68;-Dili, 61, 68, 115;
Donaııın.arn, 22n70:-dos.tluğu. 28!;
esirleri (esiri), 6, 22~23, 43-49, 57, 60,,61. 63, 
29.~. 321, 32-6. 359, 362;-fukarası, 64;
H:ılkl:m, 56, 165;-hazlııesi, 19;-Heycti, 
lSün9!3:-Heyetl~ri, 296;-Hül:.ümeti, 56-
.L>ı:hııss, 230;-Inlulap Ord-.ısu, 292;
İ.ııkı.lıip 1'eşldladan, 53;-İnkılapı;ılan, 51~ 
İs.!a.m Alemi, 30, 56:- işçi \'C k.öylii 
ıt-ş!cilıhlan, 89;--iş,ci. \'e köytiileri, 6Jtı203, 64, 

?~h:i~~6~r~~;~;::u;::1~te~~~ 
120;-i.nihadı, 276n39-;-Kızıl Al:ıyı, 49, 92, 
!16, 121-124, 180,281, 293-296;-KınlA,k,, 
K.ıtaı.ı, 119-;-Kızıl As.kerleri, 77, 221;-Kı.zıl 
BirHği. 48ntt,7, 77ıı:;r71:-Kızıl B-ölıiğıl 
(Rota:sJ), 59-63, 116. 359-362, 375;-Kml 
Kmısı. 1 l6n150:-Kızıl Muhafuı, 46;-Kml 
Ordusu, 350;-Km.1 Taburları, 65;
K.omüııi:st Grubu, 370;- Komünist 
Grupl:m, 92j'""'"Komünht Şubcı..i, lOt;
K-omıl11Lst T~lat Crupfan, 92;-Komünist 
Topb.ııtısı, 214;-Komüıı.ist Gruppa3l, 87:
Koınünis.ti (İştiri:liyünu), 7n6, 61, 73,342. 
347;-Komföilitleri, 1, 27, 41, 64,67, 
75n263, 77n271. 84-8!., 92055,127, 14711-67, 
198. 210,215,218,221,227,239,242,283, 
285-286, 297, 299, 30lngs, 30.iJ, 321, 
332n200, 337, 344, 347, $62-$64, 3436, 369-
371, :J.74--376;-köylUsü, 5$;-KU\'\'Ctleri, 33, 
$26q168:-Matbuau, 21:-Mülc-ıi, 17, 22, 27, 
2'9, 302,375, 37'7:-Milli HnreUti, 198, 202, 
2S4:-MiUi Mücaddcsi, 7'9. 376;
Mill.iyetçiM, 22';-muhibbi, 7511260· 268. 
281;-Münel"l"erleri. 323;-Mıhlümaıı 

ahaliye. 440135:-Mütefekkirlcri, 31;-
0cağı, 67;-0rdnsu, 46, 118, 180nı66· 
237;-Parbmeni, 187opasaportu, 326;
Paşcaları. 286;- Polidkacıları, 12; 
-proletany.ıu, 61-52, 74;-rençberi, 16.3, 
174;-Sefiri, 40;-Sıntn, 22n70;-S1yasi 
Mültecileri, H;-&»yal Komünistleri, 66:
Sosy.alis.t Gazetesi, 40;- So:ıya.list 
Koıu11,mt1-en. ,ı,, 59-69;--Sos.yafu.tıeri, 2, 49, 
51, 56-58, 62. 66;--Sovyet iliş.ldleri, 4, 
35nı 17• 79nı:-Subay,an (Zabitleri), 4'7-
-49n1s.s, 267-268;-Sultanlığı, 106:;-Şubesi, 
25. 77:-Tatar, 128;-teşkilab, 76;-Ulusu, 
129;-Üserııı Fırkası, .363;-iisera.-i asleri, 
bkz.askeri e-sirleri;-üse-rası, bkz. esirlcri:
Vı:ırandaıJan (Vatandaşı), 22"-23, 43, 325;
ve- İs.lam F:ııt'lllMoııhığu, 13;-\'e Mıhlıiı:Pan 
Dünyası. 57:-Yoldaşbn, 65, S6n2s, 103;
l.abiıan w: .Efradı, 822-323. 

"Türk Askerine ve Tüd.iyc'nin Mazlum ve İşçi 'ı'e 
Koylilleriue", hllirl. 28<"411. 

"TürJ:. Elh!rinde Hatıralarım", (Fahr-euin 
Erdoğıın'm eseri), 44. 

Türk İşçi ve Köylü Koroiinist Tcşl:ilaa, 49nJ61, 69, 
72 

Türk İş.tirikiyim Komitesi, bkz. Türliye Komimi:st 
Tqlı:..iliitı. 

Türk ittihat C.Cmi}"4!'ti, (Tajkent'te Tllrk esirler 
tarafından kunılmuştur.), 272-273. 

Türk İttihat Cemiyeti, bb. İlıihııt ,-e Terakki 
Cemi.yeli (Taı~nt). 

Türk Komünist Fırt.ası, (Mustafa Suphi'den öncı:
Bakü'da kurulan fırka), 79, 81-821115, 85, 
81,243. 354,362. 

TürlKomüni:st İçtimaı (ToplantıSJ), 274-275. 
"Türk Komünisder Teşkilau", (Sul:ı.an Galiye,•'fo 

mak.ales.i), 9-5n70. 
TilrkOcağ,, 362. 
Türk Sosyal Komfüıisderi Hareketi, 49 
Türk Sosyalist (Komfüii:stkri) Tıe.şk.ilitı, 49nl6t· 

51. 57, 59-60;-Kazan Şubesi. 61, 63, 65;
Merkeı Komite:si. 66. 

Türk Sosyalist-Komüniı.deri Toplaıuısı, (25 
Eyliil'de Kaz:m'd.a r,ııpd~şnr,), 6S, 

TürL;e. 26-27, 34, 104,. 115, 13ln2, 154,206, .241. 
İ"Urkçülük., l, 282:-fıkri, .24:-(Türkçiilüğün) 

İstikiimetleriM, (Mustafa Sııphi'nin 
makalesi). 10. 

Tiirlı:..is.tan, -47. 63, 74-77, 85, 87, 91, 104--10.5, 107-
109, 119, 12"9, 152, 167, 176-17?, 182-18.3, 
185,191.193, 199-202. 265nı,, 270-273, 281-
2-82, 296, 321-32.2, 324-3.25, 32"8, .33011191, 
34fo222, 346, 356n:259, 369, 375;-C.Cphesi, 
Başkumandanlığı. 77;- ·ı Cin, 178:-.ı Rus., 
178;-Komünist Teijkiliunın Üçüncü 
Kongre:si, 76:--lı, 58, 282;--lılar, 217;
Mcrkezi İcra Komitesi Hali:: Koru1ş.ı.rlım 
Şüri,sı, 5!'ı;-Milli H;uek.eti, 330ııgı,ı:
rençbıe-rleri,l61;-Sol Sosyalisderi, 53;
ŞQriilar HıU.ümeti, 86. 
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T11.rk.iye (T\U'lı..} Komünist (İştirik.i.yı1n) Fırkasl 
(Partw) (TKF, TKI'), 1, 12, 22. 2<. 15D26(), 
81nıs. 86, 83, 94,, 10Q.J02, 104, 111, 114, 12:Z.. 
124. 208, 2Hi, 218,227,229,232, 234--236. 
240-241, 243-244, 248-251, 254, 281, 285,-2:99, 
294-300, 304-301>, 319, 32'7, SS2n200, 3$'1, 
344, 348, 350-351, 356-360, 364, 366, 368. 
3711, 374, 3'16;-Büro&u, 111;-eleıua.ııları, 
S27;-Harici Biiıwu, 301,332,336, 344-, 370, 
S74;~Heyet-i Mc-rkeziyesi, 306;-Heyeıi. 
301, 308-309, su. 319. 327-33-2. 338, 349, 
!76;-istihbarat Şubesi, 123, 280, S71;-
mcnııubu, 306:-Merkcri Heyet adaylığı, 
826:-Merkezi Heyet Hesap Miıf~ttişliği, 
264;-Merltn:i H~t ~iği. 264;-Mcrkezi 
Heyeti. 94, 124, 244, 264. 291. 293:-Mcrlu:zi 
Komite Üyc:ıi, 332;-Merk-tzi Komite&.i 
(MK.), 2-11. 289. SS2:-Prnı;nı.ını, 244;
Teşlı.ilil Bürosu, 368:-Tcşkil:i.t 

NWımııimc&i, 209, 257-258. 
Türkiye (Tiirk) Koınüniat (İştiri.kiyıin) T~kiliı.tı, 

(TKT). 8, M, 42, 49, 5-7, 64, 7511259, 76-79, 
85. BS.S9, 92-98. 9f,..'99, 101~105. 110, 112. 
11,ı..121. 124-li.5, 127-128, 130, 145, 1-48-149, 
166, 169. 180, 194, 196-197, 207-208, 212, 
215,218, 221-228, 285,248, 264/l66, 268-270, 
276,-280, 282-286. ~88-289. 294,298. 357.359. 
S'15-876;---Aucri Şubcü, 90, l 17, 1'20;-Baku 
Kmniıni,86,8B-89, 112-ll7,214:-Delcgcsi. 
73: -faal üyelit;i, 91;-&yeti Merkeziye-si. 
21ln24:-Heyeti, 12611199:-Heyed. 
316Bt3!i,, -Kızıl NWK.ıı::a.ıu. 117:-Ku:ıJ 
Asker Kıtası. 120:-Matbuat \-e Tebligat 
Subeai., 115:-Merkczi Bürosu (MB). 88,.91. 
94. 11'1. 1'21. 125, 1'95-196. 208, 2U-212n25, 
221. 2'.?T. 235. 285. !155:--Merkc:zi Heycti'ııi.ıı 
Faaliyeti Hakkında Layiha, 3110140;
Merk.e.zi Heyeti. 10501 ıs, 196, 31'7;
Mcrkezi Komitesi (Mit). 109. 197, 268-270. 
278;-Merkr:ıi}'esi, 2~;--Pın:i Mektebi. 92, 
109, 112;-Teı):ilitveTeblig:ıtŞubesi, UM. 

'7ürı:~~1,-e ~~ç=~~e ~~:r.~'t: ~ 
bikümi), 291. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 89, 
100097, 10,. )23ııısg. 143-148, 166n133, 
195, HiS, 210, 264, 210, 216, 219-280, 285, 
:288,..289, 299, 304.a305, !15, 362, 3'5:
Başhnhğ, (Rfya,erl),269, 271,214,277, 219-
280, 299-300091, 30.8n98, 005, 30'7, 321;
Başkanı, 210;-HU.k:ıimeti, 750200, 94, 99, 
101, HH, lll-112, 1:24, 143-,150, 155, 166, 
198-199, 20!1, 264,266,268, 273-2'14, 278-2'79, 
282-285, 288,291, 294, 296,297, -· 306, 
314, 319, !J.26. .834, 338-339, .344, 347, 35(),. 
351, .358,.j;60, .366, 36.$-S70, 374n~u9, 37~
!.76;- Hii.lümeti Tr:rnsilcileıi, 3'26; 
-Hükiiımed ,•e Kom<ınis.t Fırkaı,1", 

(Mustafa Suphi'oiq maka)~$İ), 304;-

Orduları, 198;-Riyası!!t-i Celilesi, 299nsg, 
:329n18& 

"Türkiye Etrafında (Politika ve Sosya:Uzrn)", 
(Mustafa Suphi'nin malalesi), 3.3. 

Türkiye Halk İşti.r!tı:..iy(ıq Fırkası (THİF), 99-101, 
1~1 300,B48,S69. 

Türkiye-lşçiSosyalistFırt..ım • .S. 
Türkiye Jşçi ,'<' Çi.f:tÇi Fırb$l, S. 
Tıl.r1ci'ye İş,çi ve Çiftçi Soşyıılist Fırluı.s.ı, 101. 
Türkfye Karakol. Ceıııi,eıi, bb:. i(arakol Ccuıiy,eti. 
Tiır},,iyc Kom\lnist F1rkuı'nm Birinci Kougreşi, 

1:ı,kz, Türkiye Koınünin Tcşkilicl;ırının 
Birinci Kongresi. 

Türki.~ Komünist Te;kilatlarınm Birinci Kongre,i 
(TKT Birind Kongresil. 26, 51, 68, 76, 87, 
92-95, 104-106, 115, 100, 196, 207, 209-210, 
212-2'1.!1, 217, 219-220, 224, 237, 239, 241, 
243-244. 257-258, 264,269,278, 285-286, 293, 
298, 30411104-305, S16-317n14-o, 326: 
Başkanlık Heyeti, 950~7. 

Tfu-kiye Komiiııiıst-&lşerik Parti8.i (TKBP), 100. 
Türkiye Koıuılnisderi Kongresi, bt.z. Türkiye 

Komiıni:ıt Teşlr.ili.tlanrun Birinci Kongresi:, 
Tiirlci,e Soopti,t lınliv, 3. 
Türkiye Smyalist Fırkası (TSF), S, 56, 96. 
Türkiye Teıkilatlımnın Umumi Kongresi. 259. 
"Türkiye ,-e A,·rupa Muharebesi\ (Mustafa 

Suphi'nin makalesi), 20. 
'"fürkiye \'C' Rusya". (A.N.Kıırac'm eseri), 34. 42. 
"TU.rk.iye Zahmetl:.e:ı Ahalisine DHetiyr:". 

(TKFnm bir bildirisi), 195. 
"Tüd:.iye'de inkılap Obcak mı?", (Mustafa 

Suphi'nin rnablesi), 30. 
"Türkiy,e'de Sal Akımlar". (Mete Twıı;ay'ın eseri). 

9n23,.'Wn109, 99,289. 
"Türkiye'de Sosyalist ...e Komünist Fa~diyetler", 

(F.Tevecoglu'nu.n eşerl), $3211200. 
~Türkiy~'ııin Dahili J.şleri", (Musı.afa Suplıi'nin 

ınab.le-si), 19. 
"Türkiye'Din Ma1iyni (Harp ve İllas. K.2riJ.sınd:a.)", 

{Mus.tafa Suphi'nin rn:ıble-d), 18. 
"TUrliyr:'nin Menfaat \'e Selameti", (Mustafa 

Suphi'nin makalesi}, 16. 
Türkiye, 1-2. 4, &.1, 12, l4--25n.s& 27-34, 374.5, 47~ 

.o. !13-54, 50>57, ;9-6(), 64, 67-69, 11-72, 7,ı. 
77, 19PI, 8H2•ı~. 85-$6, 88-90, 9<, 9'1-
98nB9, 100-102, 104-107. 109-110, ll2-l1'l. 
tl9-125, l:2'1-120, US-134, 138,140, 143-1-46, 
148-158, 160, 162-163, 165nı,ıs-172, 174-116, 
181-182, l85. 18'7. 190-191, 193-202, 208-212, 
214-216. 218-220, 224, 227-230. 232-234. 236-
237, 239-241, 243-'l:46, us. 253, 21», 27-0, 
272-273, 216-218, 28().286, 288. 200-291, 2%-
294-, 296-29'7, 299, 301-304, aoa. 311, aı1. 
.319, .324nrn2, .327, 322n200, 334,338,340, 
342-34.3, 346-351, :354-355, 357..$58, 860-362. 
3ô&-8'12, 371-, ı76-378;-Amek v,e R.enc:bt'r 
Şıir3ları, 68:-Butju,·ı.z}'a:ı.ı, S47;-'de 
Kadınlık Hattkeıi, 236:-Derleti, 21, 32:-
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5, 19, S5-37, 41. 56, 365;-İnkıliıbı, 23.5;
lnlulip Ordusu, 222;-İnk,!,l:ipçı CepheM. 
91;-lolulipı;ıl:a.n, 46, 83;-Işçi w: (lftçikrl. 
299;-Kmlffirinci Nip.ncı.Alııyı, 119, 281:
Komünist (Boltcl'ikk:ri). 82:-KomUnist 
Gençler Birliği, 149;-Komiınis.t 

Kumpanyası, 330n197;-Komiıniat Şubcs.i, 
86;-RomüDi:ıılıeri. 76, 19ı7. 222. 227-228. 
!155;-.U harp e:ıi.rlcri, 77;---ü, 282;--lih:r, 
217-218, 21U;-Matbuab. 21;-Milli lnkılip 
Hare:k.eıi, 174;-Milliyccçileri, 158;
Mıidinını, 298;----proletaryası, 281;--sefiri, 
8,8; -Seksiyonu, B;--Sasyalisderl, 24, 56;
Şark Ordusu, 280;-ı:arihi, 305;-Teşkilitı 
Merkezi, 87;-TopralJan, 70;---v.ıtambılan, 
68. 

"Tiirklerle Bulgarlar Üçüncü &ikan Harbiııe 
Sebep 01.ac.ıkbı: md•, (Mustıfa Suphi'nin 
makalesi),18. . 

Türklük, 8ln15, 273;- Alemi, l.5n54;.-bissi:y:ıtı, 
271,--Fırb:ıı, 11, 16,22. 

Türkıneıı, 141042, 181-182. 
Tiirknıeniııan, 143, 193. 

-U· 
Ufa, fi2, 62,,ôg;-Cephesi, 63. 
UJcqyu, 185;--lı. '1?n272, 141rı42;---b.ıat.6"l1 

&nyec Sosplist Cumhwiyeıi, '7ı:ı272. 
Uluğ Tiirk.i:ıtıııı. Curnhwiyeti, 30. 
Umumi Meııai Roııfederasyonu, 113. 
Upmal Angarski, Soyvet Hey.eti B:ı.f1:anı, 99, 1-19, 

215,290, 50lııg3;-Hıeyed, 52'n162· 
tJpm,I, bkz. Upmal Aafprui. 
Ural. (Unlıl<i-1.l..ıslc). 23-~4. ~. 03r-Viliye•. :ı&. 
UnmıDQ\', 64. 
um Şark Cıımlıwiyed, 186. 
UZQt, J-iadi, 3S1n197. 

-0-
ÜçOncU Beynelmilel Kon;r.e, bt.ı:. Komünist 

Eııı:erna.syoıuıl'in Ôçilncil Kongresi 
0.ı;O.Dcıi B~ynclmilel, bkt. Ko.ıniınis.t 

Eucernasyoml. 
Üçüncü Enıenıasyonal Kongresi, bt.z. Komünist 

Eıı.ıemaıyonal'in Üçüncü; Kongre&i. 
Üçiıncııi Eoıernıısyonal, bkz. Kcımiiniit 

EP&erıwyonı.1. 
Üçiıncü Fırka K-r:ıUnlıl:ı, 102, 167, 277D.42, 
.. S2l.:159ıı268. 
U~nı:ıi Kafk;ıs.Fı.d;aıı, lfı7. 

Üçüncü Komôniıt l!.oıerruııyoıuıl K.ooır!5İ, bkı, 
Komünist :Enterna:syon-al'in Oçüncii 
Koaıı<m 

Üçılndi Ordu l4üfetdıliği, 47. 
Osera-i Osmaniye, 3'10. 
Otopyao Soey.wam, 112. 

-V
Vahldetdn, Sulıatı, 29'7. 
Vahidov, 26. 41. 

Valkaa Ferit. 100. 
Van (Van İn), (Çin), 162-15-3, 182. 193. 
VARINCA,. Ahmcc Kemal, 34:2. 
VaqM'il Oteli, (Kaz:a.n'da bir otel), 50-51, 62. 
Vaneks. Eırunım Mebusu, 2. 
Vasati Am.ıpa [kylederi, 46.. 
Vazife, gucte, 11037. 
Vuife-1. Temdin, gazete. 9. 
Vehip Mdımet Paşa, Üçıincii Ordu K.om.ul(anı, 

43. 
Velidov, Bapul"distan Cumhuriyc:ti A:ıkeri işler 

Komiseri, bb:. TOGAN, Zeki VclidL 
Veııizclos, 163-164,---Ge-llatı, 70;-«. 71. 
Vcrlıııc Udimk,48n157. 
Vemiy,48n157. 
Veruy, 228;-Muihedesi, 231. 
Vcy,dBcy (ÜNOVAR), 97nsı- 317. 
V.,;,töpru. 102. 
V'ıktoc,93. 

=~~:259. 
Vilayet Koogn,leri, 258-259. 
Voliyeı,ôŞ..-l<iye, 167, 312nıro-
V'ı1fıyeı-i ,iarkiyyc Mıldafaa-i Hukuk--ı Milliye 

Cerııiyed,2<4naı;. 
v~,142. 
\roıga, 8Inu; .. 
Vrangt:l, 17'7. 281;-Cephe$i, li"l;-bollanma.sı, 

148. 
Wils.on,,ı. 

.y. 
Yabancı ıwıııumsı Gnıplan, 6lnzo:3. 
Yahudi (Yahudiler), 1, 3, 128, Hl042, 156, !6$~ 

ce.maaııi, l;--kadın. 364:--luz:ı. 345. 
Yahya Kahya, (Trabzon K:ayıkı;ılar K.ihyaıı}, 

331n19.5-332, 335, 338-339, .341-345, 348-349, 
S&!.368. 

1\ıbya. Rea. bb:, Yatıya Kih.ya. 
Y.ıkmdoğıı, 133, 1$5-136. 139, 157, 184. 
>lılwbo,,65. 

Ya.kup Halikw, 75D263,, 
\'akup Memit, (Kızıl Bayrak Gazett:" Yazan), 53, 
Ya.kup, Tral»::onlu l'üztıaıı, 46, 81. 8?--89, 93, 115, 

270. 329-330. 
YALÇIN, H.Caıhit. S2ln155. 328. 
YalimO\', M-66, 
l'alta,68. 
YkmeD, (Hola.ndıı'dan), 142. 151-152. 
Yarulasın,&I. 
Yaz:ıcızidt-Ali,146. 
Yedek s.ı..,m Buliği 103. 
Yekatariı.tadar, 148. 
Yemcn,M. 
Yeni Dünya (Bakü), gazete. 1311112, 86, 92, 104-

105, 107. 109,l 11, ll.5. 117, 125.a.195, 127, 
195,206, ros. 214. 227,265.304. 354, .356, 
!!69.375. 

Yeni Dünya. (Kınm). gazete, 68,. 95. 284-. 
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Yeni Oün)'3; (Mo:Skovıı). gazct<C-, 26-30, 32-41, 44, '°· 60, 62, 66. 
Yeni Dünya (Taşkenı), gazete, 76. 
Yeni Dfuıya (Tillis). gazete. 971170. 
Yeni is.~nbul, IP2ete, 326. 
Yeni Ufıılbır Dergisi, lOn34. 
Yeııi Yol, gazete, 81, 85, lOt. 
Yenigiin Gaze:töi, 313nıza. 
Yenihan ve Bolu isyanıan, 81Sn123, 
i'f':nikeye:v (Yenikeyoğlu). (Tatu 

Cwııhuriyeti'nden), 1!)2, lM, 192.. 
V€.RASİMOS,.Stefan(lı$, 55nıı7, '1901, 2füinı7. 
Yeşil Ordu, '00-101, 312D]23, 344;-Mı'.i.freze:si, 

S13n123. 
Yimrialtı BakO. Komiseri. 179-1800166' 
\hmidokuzuncu Kafka:ıı Tümeni Sahra Batarya5J 

Kurmınd:am, 33ln197. 
Yoldaş. Malm!mesi, 263:. 
Y,ozgıt,164. 
Yııdcniç, 172, 
Yiuruıg:olov,65. 
Yunan (Yurnıı:ılıbr), 17, 69-70, 158,167.194, 2"i6, 

281, 327;-Me:ııelcsi, 16:- -Ermeni lsti1:1sı, 
2'17"4-0 

Yunanistan, l, 1'7, 7()..'72, 18'7. 
Yilnus Nadi (A8ALI0GLU), 100, 295n73-
'tlıri; Yoktaı, 104. 
YusufAL;ura, 10,4&15& 

Yusuf Kem.al Bey (TENGtRşENK.), 103,147, 2'75, 
2S3n..t7, 304. 

Ymuf Ziya. bb.Talipıiiıde Yusuf Ziya. 
Yu:ı.upef. 53. 
Yi'ıksek Muallim Mekttbi, IO. 

. z. 
Zapp0"""'1ı,,i,25"86-
Zabmet Sadc'ı:sı, gazete, 73. 
Zakatala, 125. 
23n.ı.tof,Gener.ıl, 31. 
Zel::eriy.ı Rris, Yahya Reis:dde, (lu.yıkçı), 146. 
Zeh ~. 111.Fut.a Erkan·• tt.arbiye Reisi, 3410222. 
Üki., (İngilizCa8U&U}, 371. 
Zemindar, (Taı,kent'te Hintli Komiiniı!.tleriniıı 

ç,bro,ğ, gaze.,), 76. 
Zenci, 186. 
Zengeım:-, 8.9, 123,360. 
Zengibasar, 267. 

~~~~!~?f~ra Komitesi Ba~m. 64, 
131n2-1!15. 1390.34-UOn:3,4. 142, 146, 151-
152, 154,157, 169-170, 176,.177, 179-180. 193, 

197,201. m. ""'· 
Zir.aatMeşelesi, 161. 
Ziynenılla:h Nuşireı'i'ın, 100, 347, 369. 
Zôn~k, 94, 102. 370.372. 
Zôhrab, İstanbul Mebusu, 2. 



EKLER 



EK: 1 

Türkiye lş,çi \TC: Kôyl-fı Komünist Teşkil.iti çı,-rafın~an, 1919 :,-uınd.a, Odesa'da ~ymlanan "TürlAskerlnt> 
\~ Tüd.iye'nin Mazlum fşçi ıre Kôylülcrine" adh bildin. 



EK: 2 

Bakü'dt- çıkan ikbal Gaz:eccsi'nin 27 Temmıu 1'9l4 tarihli sayısında yt-r alan Mwtafiıı. Suphi'nin 
'Türldyt-'niıı Meııf'aatYeSellmeıi. başlıklı~ 



EK: 3 

Mıntafa Sı:ıphi tarafı.ndı.n 191S'de Moskova'd:ı. ı;ıkanlan Yeni Diinya Gmcteııi'niD Birinci Sa,- (Muııala 
Suphi'rıin ~Qnufuı.ki TOrlı. Yoldıf\.anna. Ti'rrl Ln1.aı,lanna• -adh Makalc&i). 



i,;K: 4 

,,. • J.ı,A'.... l.........ı (ı) "-·~ 

Yeni Dfınya'mn İkini sayısında yer alan Mı,ış'lafa Suphi'nin -rürkiyc'de lııblip 01-aı:at mı?ff b'ıı.şllkh 
mat.ald.i. 



EK:5 

Yıeni Dünr,ı'nın Oobirind Sayısında çı~n Mustafa Suphi'nin "Türkiyc'de Neler Oluyor?" adlı makalesi. 
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·k Muıasarrıfhgı klunda şilte. . Mildüriyı"!ti tarafından ea.: tedbiı-k-ra11n:tna5-ı ha I.rru'ıiycı-i. Umn~hi'nin propagandalarına ı'Şı w 'na 15 E.ylül 1918'de yazılan, Mustafa 
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Mustafa Suphi ta1"alllld.::ın t920'de,Bakü'de çıbnlan Yeııi DUnya'nııı3{51). sayısı (Mustafa Suphi'nin 
"T.ırihiVazif~"OO:şlıkh ~ıısı). 



Tiflis'te 1920'de,çıbnlan Yeni Dünya Gazeresi'ninson sayısı. 
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Bakü'de çıkan Komünis.t G:ızetesi'nin 3 Mayıs. 1920 ~rihli sayı:sınd.ı. yer ahıın "TUrltlye KomUni:ıt 
(Bolşevik) itti Tarafından Azerbaycan Halkımı" baş.htl:ı yıuı. 
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Türk ltomüniıitlcri tarafından l920'de çıkarılan 'ı'eııi Yal gautesi {Mustafa Suphi'nin Ziilm~ Kar$1 
İttifıık"bııı.şlıkh ın.ııblcsi). 
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Mustafa Suphi'nin, Yeni Yol ~resinden i\.'J::ihM edi.l,er~k, 26 Temmuz 1~ urlhli All»yrak Gaıetesi'nde yayımhı.nan "Z.ülıne Karş.ı hdfak" adlı makalen. 
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EK: 13. TÜRKiYE ADINA DOÖU HALKLARININ BiRiNCi KONGRESİ'NE 

KATILANLARlN LiSTESi 

1. Mehmet izzet (Trabzon) 31. Tevfik Oğlu Memed (Trabzon) 

2. Hacı Malunut (Trabzon) 32. Mehmet Ra}itoğlu (Trahron) 

3. Abdurrahimov (Anadolu) 33. Samih 

4, Efendiyev 34. Nazmi İbrahimov 

5. AliAttf 35. Cevad 

6. AhidAlimov 36. NedimAgiilı 

7. llyas Miriç 37. Nalın Nejaı Caiıoğlu 

8. Hüseyin Seyid 38. Memedov 

9. Mustafa Suphi 39. Apti Halil Oğlu 

10. FuadSahit 40. Sabri 

11. Efım Boykin 41. İsmail Mahmudoğlu 

12. Behçet 42. Hasan Mustafa 

13. Feyzullah Sacid 43. Talat Mehmetoğlu (Trabron) 

14, Cevat Hasan 44. Şakir Bahattin 

15. Şükrü (Eızurum) 45. Maksut 

16. Nadejda Çepumaya 46. Süleyman Nuri. 

17. Şemsettin Şerefdinoviç 47. Mecid 

18. Mehmed Emin Abhasoğlu 48. Muhammed Aziz 

19. Yusuf Kemal 49. Rumin Vlademir 

20. lsmail Hakkı (Anadolu) 50. Ahmet İbrahim 

21. SavinLatif 51. Nuri Şerdar 

22. LütfıiNejdet 52. Osman Demirci 

23 Semen Loskucov 53. Baha Ali 
24. LütfüÖıner 54. Ali Bahri (Bayburt) 
25. Mustafa Turudoğlu 55. Mesut Zeki (Samsun) 
26. Ömer Ahmet 56. Tahir Hüseyin (Samsun) 
27. Hamit Oğlu Mahmut 57. Ahmet Tahir (Bayburt) 
28. Ahmet Oğlu Mustafa 58. Bekir Ahmet 
29. lnyazim Oğlu Ali 59. Ali Mustafa (frabwn) 
30. Mehmet Oğlu Seyfettin 60. Ali Mehmet 



61. Ahmet Abdulloh 90. Nail 

62. Osman Çalak (Tuapse) 91. Asım (Erzurum) 

63. Mustafa Ahmet (Trabzon) 92. Kemal 

64. Feyzi Meysuı (Trabwn) 93. Muzaffer 

6S. Osman Siileyman 94. Hakb Mehmoı AH 

66. Mustafa Vasıf 95. Rabiye 

67. MehmoıHalil 96. Naciye 

68. Hüseyin Ahmet 97. Fevziye 

69. Hacı Ali ômer 98. AlımetAli 

70. Musı,l"a M<ınıcrl 99. Cevat (Erzmum) 

71. Ahmet Yusuf 100. Mesut (Erzurum) 

72. Mehmet Ahmet 101. Aziz (Trabzon) 

73. Ahmetlııraiıim 102. Hllseyin 

74. Hüseyin Ahmeı 103. Celal (Samsun) 

75. AhmetŞllkıil 104. Arif (Erzurum) 

76. Mirza Yusufoğlu 105. Salim (Eızurum) 

77. ômer Hasid (Trabwn) 106. Asım (Erzurum) 

78. Mustafa Kasapoğlu 107. Nejdeı Asım 

79. Şaban Duıııun (Trabzon) 108. Niyazi (Trabzon) 

80. Ahmet Servet (Trabzon) 109. lsmail (Erzurum) 

81. Yusuf Ahmet (Trabwn) 110. NejdetHarem 

82. Zekeriya Osman (Trab,on) 111. Hakkı bmail 

83. SWeyman Yusuf (Trabwn) 112. Şevket 

84. Halil Şakir (Trabwn) 113. AliRrnı 

8S. SaffeıMemet (Trabzon) 114. Balui Feyzi 

86. lla1iın Numan (Tnıbwıı.} l 15. Hasan Hasanov 

87. Tahsin Balui (Trabzon) 116. Abdunalıman Mesııdi 

88. Ahmet Kemal 117. ômcı:Faziyat 

89. AbmctHulusi 118. Haşim Hamurli 



119. AğaMahmutOğlu 

120. Muzaffer Cabbar CihangiNade 

121. lsfandiyarSultan-zide 

122. Cafon Baht Mugıınlı 

123. 2.ültllk§r Mageli 

124. Aşi Sulıan-ZMe 

125. Abbas Mir Bahi,-ZMe 

126. Hilseyiıı Meculbeğ Ali 

127. Mehmet Sami lbtahim-Zılde 

128. Kemal Kizımbcyli 

129. Rıza Şaban-ZJide 

130. Paşa Bay,am Oğlu 

131. lbraııim lbrahim-ZMe 

132. Ahmet Yahya-ZMe 

133. Mir Cafer Seyid-Z&le 

134. Adıgilzcl Kazım-Zade 

135. Mehri Baba-Z&le 

136. Birıız Ali Oğlu 

137. lsmail Kılzım-ZMe 

138. Ahmet Kaldı Kara Ağa-Zade 

139. Yu:sııfKeymama(Trabzon) 

140. Memcd Samih Tevfik Oğlu (Trabzon) 

141. Ali Haşimoğlu (Samsun) 

142. Mahmut Hamdioğlu (Trabzon) 

143. Mustafa Receboğlu (Trabron) 

144. Efendiyev Nadlr (Anadolu) 

145. lsra!il Memedoğlu (Trabzon) 

146. Hüseyin (Trabzon) 

147. Şefik (lsıanbul) 

148. Ethem (lsıanbul) 

149. Hasan Cevat (lsıanbul) 

ISQ Mustafa Fahri (lstanbul) 

151. Mirnıyev (Samsun) 

152. Muzaffer (Trabron) 

153. AliAtıf([mbzon) 

154. Maksut (Erzurum) 

155. Rıza Bili ([uapse) 

156.Hasan Hüseyin Haydaroğlu (Tuapse) 

157. Zekeriya Beyazıt (Tuapse) 

158. Hüseyin lsmail (Tuapse) 

159. lsmail Mustafa Şeıifoğlu ([uapsc) 

160. Cemal Efendi A$ırnov (Tuapse) 

161. Bahanin Şakir 

162. Arif 

163. Kemal Asem (frabron) 
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09 -nm 
HaPOAOB nocrr.,oKa 

ısaıcy 

i•8 CC:Hh) i92.t,ı, 

"Pen'İy Siyezd NorodovVastoka" adh kitabın kapağı (Doğu Hıılkbınnın Birinci Kongı-esi'niıı tutamığL). 
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" ffe-f-;J~ Joc,«o-K"' 

,,.~H C~r:. . t</ 0 -

ııtJrJt.$J~ ,~ 4'U(!.,~ 
lf«-f~i.,.,i; r,~c.~ 
.,.,,, .1.ıo,. 

~~l'l.::b .JiM 

, #'Jft - .ıA• Jr ..,...,_,, • 

_:., •--!.·· .:.J, \ 

---•Jı.A,,ı, ..... ~ ~~a.,"',; J;. .s~ ~ 

Ba.kü.'dc, Doğu Halklan Propaganda ve Hareket Sovyeti tarafındı1ın çıkarılan "Şark ili" dergisinin Doğu 
Halklannın Birine~ Kongresi'.ı:te mahsus birinci a'la)'lsı. 
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lD Ekim 1920 tarihli İıı.tilbal'de çıkan Hafız Mehmet Bey'in Bakü Kongresi hakkında beyanatı. 



l------------~=:::::~~::~BMM~Riyaı;eci'ne - - - dt; verdiği raporu, 
in konwe donuş,un ~ 

~ erilen Binbaşı Aı"! Rey Ka;.,.bıı!kir hşa'nın ş , &kı1 Koııgresi'ne gond bildiren Kanın 



r :..; ,,; . ?.< ,. ~r'.' 
• • • .,. #' v"';; 1 ........ 

.. 



,·- ı\· .,,,.,,;;::-;,-;::..,,,ıvı ~.,uru!] 
.,l.r .- , .,,,_rl tı"lll) . ... ., ··ıı "1'~ U,t .. ,~, '\"' 

: ,.. \,.ı __ ..:..---

Eı~snıMir~ı' ıı 
~3epıı'::'!IA.ıııı,a ;:'·~:·:., ·fı.i•ıHA/111 

~.M3JIC r, ·H 1..i , •. ,n,.:;c 

\\"• F\ 

nTıirkiyc K.ou:niııist Fırb.sı'nın Birinci. Kongresi" adh ldt:J.bın kay.ığı. 
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~&,4.1.ı;,ı_~~!Y~.:.ı.i.,.9'. 
........ ı..,s-..:..-; .,... ..,; 

ı,r,J, .:ı...,ı t'~ı .,.,rL -,,;1AI lı - \, ... ~·.:.. \\r. 
( .,.._~...,ı J.,,ı.,.:.. • .,.. .,ıu""_., ,![;; ~',('..,, .:...,: ,-.,ı 

"Türl<lff! Koıuünis.t Fırkası Pr oğnınıı" adlı ltitapçığm l.:.apağı. 
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ı,;f:-y4__;,._lı;,;0cı~ (.),h/_ 
<r'~~ .:....f,-.,ı 

,..,._ı.. 

V 

ı,.r ıj j ... _ı l4\ ., .fl _ • ..:ı_,ı,ı \"\ _, • ..-"· ,~~.) 
(.J..W. . .ı:I J.,-,J ..ı:..._,ı;,; .,,.,ıJ'. .xU;; ---,;.,..._,; 

''Türkiye Komiinist Fırkası Teşlilil Ninımnimesi .. .ıdh kitapçığın kapağı. 
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ı H.~.:ı_..sh:f'.1..y_~_..,_2..~

., .. l.,,( J,! ıpı 
,..ı., 

(.:1.ı<!I...:) ~.,.,_;L_..)J 

..,.ı.;J.ı'...r'") 

-
.:l..ı.,ı .:,"<\ t.41 .. ı,,._,. . .:.Jt. \Y' - IA ,r"-' \\\~ 

.,-,....ı._.,_\J,,ı ........ .;ıJJ .r:ı:-. 

> q,,g, ,8,..L ol 

"R'1S,)'a Komünist (BolŞ«ıl) FırW1 Proğr,ıımı .. adlı liıapç
ığın kapağı. 
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Jl_ ltvD 
1- 121.&~o& 

...:J,;.....,"1i . \; .. L, ı' ._f- b. d~) .1 y,,r. y .. )Jı.:. .,-..J . 

3 . .Ni 12136fl 

"{Bolşeviklerin) Ruı.ya K.ommüna Fırlası'nın Kanünmimesi" adh kiıapçtğırun kapağı. 
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._;...'J) (JtJ~.j/) ,::,,-:-~h,.,.~ 4.:;-ıJ.J 

(.}~"--, uılWl~J ~.9.o.o.9i) 

Q...w> ıS)~ 4l} 1 

..!.liJI ,.:ıl::ıt: ~IJ.J.t. ..!l;.;J .\ 

.,1.,JI) 4i.} ,.:ıL:..:Jlr- • .ı.i...: .:ı~J;':J.;(:.; 

.ı• ıJ .ı'. J u.:ii,. ..!.U _,.:..&. J .:.ı \I _, 1 ~ ı: ~) 
.~_, ... ,.s,:.... ,.;.ı; :rf 

5 :ı" .. gı ot 

-,,Rusya Komıi~t (Bolşerik) Fırkasının (.Komünist Beynelmilel Sek:.iyonu) Niz:amnfunesi" adh 
kitapçığın kap:\ğı. 
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ı:J 

<t.:.._,.ı...,..91 ~~, ~ ı.:.Ail.J ;_j -~.} _;f!!J .J J ~ lŞ ;_j 
""!'.:.,r ı-.,ı,,;.;,ı,.:ı •. ,.,.....,•.J.::.ı•·"".r~~ .:,.,;ı.. ,.ı--u.,,..,ı:Lıi,,.;,.,. ,.; 
..;,ı.., .f".#J.ıl ....... ~.ı' ... -..:.ı..., ,rJ~ ~.; .,., ... ~-a,j~ !..-, fi .r.• _ .... ~ ~..,.,._, . ..:.<.=ı~ . .:.ı,.." '"':~ .. ,,s:_;,,..: .ı.ıv,..,., ..ki<,' 

J.:....lfJ,;lı..ı ,ıLlill JJ-"l.. ıJ.,:si ~. ~ Jı' "'.ı.ul,ı:,.li,'i .r<-ıJ.,.~i·,,•.-~ı.::i_,..,.,,,r,;ı.._ı,J-,.:. JJ:.;,,ı;'i H 

~~;~ .• "'1-/:.,.;·.i/(- ·~ ~~·~ :~~-~~:c ~~::;:.~~---:J~~~~~ :: ::ı~J~:~;:~-1~~;;_:~iA .. :~_i .• ;._ ..... _:..,'.?~~r ~.-:.:~:-~~~ .. ~a ı;f_ :_~~~-.,~,-~ ~.;_k-r~',_1-:,a\)1.o•,._..:'•ıJ.ı,t:,._;:.,J.;r,L!',ı;.,ı,,.s)~I"'"' 
~,.ı.r"'<.~~ ... , - ;,r"irf-w.:--:-...----c...:ı ~ ...-,..._.ı,~;)\.:.uı~--=-µJ-.,-.Aıı-"\.ı..T">C.,;;.._,ı,~1!' 
••..-•.,ı,..;.;ı,,-:!ı.ıı.~ !!1ı JJ.j'" J".F J rr' ıı ,;.;ı.ı,ı";.•.;..'\.ıı ,..7°'S"jj ~.,:... . , ~_.;.~ "':.~ı 

t;:...Jz-:;/"r 

ı::,; J-.s~,., '~.ı,.+:. ~-· J...:-'l J;~ .i>\-.1.ı .rG-e~ 
~ ,;;-UI; .fa.;_. TJ"':,.,f.,,..,....1.J ,l~ ..,;~ ho:,!"; ..,,;._ı: ffe.:.1. 
~.!I;.,..- J;,...,.4-1.,.; ,ı,.Jıf'.,.. !J.,.. • ..ı.f.,;~r ~-..ı.ı ... ıf'~; 

.,.ı J.,...C.!ı..J.,,!O, ı .ı..ı JL.ı..,;..ıi.c :1,,,,, J..C: 4,AJıİ .!Lzı""r ·•\-,, 

~,;.,ı-fi..:.,~~,f,..a),.ı:.'i,ı;" • .,,.:,~-.,- .. v;.,ı,;;.._ı 
........ "_.ı .... ~ J .#9 ~,'!I J)l.:...ı J)ll;.I J ~ },ı, ,'" J .~~ .ı~ ,,,:.Jı.., 

j~ıl..ı,;JT .JJJ·!J.ı,,.~°'ıJ'-llıı°'°vT ıl;mİ .,;,,~~., 

,m:..ı,.:.__...._..ı,..·Jı,·.ı.,.P.•.J.~ı~.,;,1;.f~,;.;J,,..JiırT .;,J.~~ 
,).u- ,.,ı.ı.. .~ ,,ı,, J<ı.,'°" .i..ı 4,JI ı,J- , ,.;, ,W ~c..._l ~nl 

'fİ.ı.,.:.I"' ;,OJJ ,-;!".,. JJ,,it k .;v~ Jhı • ,;-,J.'J~ , r~ j,.·:ıı • .~.:. 

:,.,ı..,,:.Jiıt ~.U irJİ 4Jıııl i;} ...... ,,ı ,.,-, },a~T ""'ı>~·J,,.i,.,,J 
•• ~.;,.,.. ... \',;ı....,....._'v ;-.,;~-~ .... ~ 

'r-hJ-..J:U~..,.: ,p.~·~.;.J•Jlon_.ı.j..,,},JıU.,..ı-:,~=~ 

• .JJ..i:- .. ~..ı .SC.J,.ıii 

~.r-ı .,.,, ~\-\~;,;- .:~..r· . .il=!.L .}!,,.!;:. ~-.... 1 t,. .e..ı;;.ıl 

J'l'.:.;-,oil,ı.. ....... L...,ı:_~!ıı..;,!ı...._ı.ı~.,.,J"' .... ı_µ!i,f...,,J:ı,,,;'. 
... j.;.. .:.ı,.. .ıilı ~ !I ·.P..~ ... Cı.ııtı:. ı:.,ı ..ı.l.ıı .:,.ıi ./ f dı;..,\ol .;ı.ı... 

. .,,~.,,..d,ıı.1'~ 
.ı-.ı..ı, ,ı,ı: ,.,..,; ııJ,ı.-.ı , .~., :.~ "'-• !l;..;.;ı,,~ _,,-, ı .ı... r.JJ;,,. 

JW·~~.:J,!.,f ;. ..... ,ı::_ ~ı.:. .,;..;i..ı.:.s.ıtj~ ~ ~! ~, ,...=,, •r-ıl 
v"'~ ;,..,., • .;,.n.:\ o,,.:ı.uı.,..,,,:-ı.,J,ı ,r.J.-'ı'ı' .ı... j~ ',rJ.~ ,lr,~ 

···~ ;.:ı...:o r'-')! .ı:,} ;,h_ -C.:ı ..... t· 
--_,,;,JJ, ..,..;ı,,,,'.:"I .. .,f'", ... ~.,_,ı, ~; o.•l ,r;::_ )r• • ..... ....ı.....:....ı 

·.:,.~ ,ı.J~·,JÇ:;A.1,""''jöl ~,. .!i;.,ı J,;,.:.,.. .... J[. "'~~.vl 
.-.ı:~,r,L.;ı.,...-t!..;i,,r'IIJ,>Js'~ ... .;,.,.,....;,._,,...,ı.r,•.;.,l,,,,rJi 
..U_,~'lı;Ji!C:İ.,-,,._ı..J.ı,...,.:...,:ı,...,-"t,IJ.PWİ,r.,;,j"lj,,.;......J. 

.,.~ı .ıl.,..ı: t;!ı..( .ıı--"•µ E"'J,-.,.~,ı-$"; J- 'J"~""''ı; ,,...,. .,ı,,. 

-,.ıoi-'ı',ı.;-A..:..ı.ı.,:.'-. •:i,l,-.,•."t'T",r,ı......_,·•~\.-lrl'!Jı!ı,...ı,:. 

J"!; •J~~ı...~7,o;ı ,,s.,,.).,J::.... .;L_..; .:t.1/' do" r.J- ,;=ı,~ - ·~· 
.ı.~ıı.•h•.i6..;..,#.~.J•".....Ş~ • .,...:.,.ı;.ı~~":W;.~~ 
.~ .......... J...r ,,.J.;. .. ::lı-ı.,-ıj~~J.A...J.,f ... •..;,J.A"""J.)>..ı 
J,J:.,.':-IJ~.J,.,J,".,İ;Jı.Jı:..,..:.:,,.A,*,_,!:.l.;.~.~·~1~ 
!,1,,1. !Jn- J:.$.,.,..ı,, .!.I,.:"-"! ~ı,.:ı ,.,,..c...,.~ ,.....;,r- ,;r.ı,. .!ı...G.. '..ı..ı,J 

....,..,..,'= .• ·a,..•..,..ııi.•.;u-.~1 ... ı,..J,,,~ıı ... .,;.;.,-,.J..ııf 
•~alfal6'.,..:J.,...,.u,..,,.=.a;"' ,.ıJ,..,,r...._ı.p ./,•r ~~i 

TKF Merkezi Hey'eıi'nin Tür~'ye gdiş öncai yayımladığı "Türkiye Amele ve Rt:nçbcrlerirı.e, 
TUr).iye'nin Milli inkılapçı Ocdusuna•adlı bildiri. 
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30 Ocak 1921 tarihli İs.til:.b:il'de yer alan "Bakıi Seyy.ıhlan Geldiler ve Giııiler" başlıkh yazı. 
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,Jiü:y, 2 .aope.ıuı 1921 r. 
,Huı.ıe•: aoporoı.ıy TOPIPl!IW.Y nıuoaw'l:y, 

,!loporoa 1'Cl-ııapuuı; ll11-ıtJJQıı11•1. 

df c ıııı.u ır.o.ıı•eo noroııopun, upbc::ıno uo n_oııo~y Bl'~ıı • 
"cıro atc•ıcrwı:. mepıu.lılıı ıı:oıoıwro CT.uı.ı 1:. cy .. ;ı:ıı. ·.' •ı.ıeııa 

~~~·o:e~~~:;~~.:&lı~ xx::!r:::ı;p~:~" ~~~::ı 1!r;:~ı: 
a1•ı ;.~ıı:~~:pııP,ı. ııecıın.ea HM .au'!ero ın 6ıı!lo 113:aecTaıı 
o cyiJ,fı(>e up:ıııamu: TP.ıııpııııı,n. 8(1o 80.t&M. Jllıl.llı.:Bl"1GCf,, "i'JU 
o:ıuı uo-rı6aa no,ıı; JA&pallll oa:ırı'len• DO;lıcyıı.a:o;'J.IJJJI Tpaclle· 

İJ~y:: 1':~~~:; B&'illllG Bpi31,lle,aı.ı~ J:l1jllı)l1ÇYl41UU1 
n~Ü-!poıı;;mr!.!=~d(6;1~yRKcTY, upıu:XlilllllMll~ Pıııı:-~uı ....... 
ı.oamesn"Klf, Oan aı,ıı.liw.ıuı ,c aıtııepeaııeı,ı aıııı,p.ıııTı,. n,;e ınını.• 
aıı&lil: :IIUICT(I, ı-e <iy;ıı;eı n.ıını. ııpı:ıta Dil UıiK)'ll.;ıLTJ., 0:1[ Dpı,,4a .. •B-T•. 8•ııı:ıı &y,ııeT ııpnnylJJJııtaO x :ıcım:ıunı. Bce ıı.ı.ıy~ı·ı>TDu
". J:IOBM'II {ty-JJ.1T Jlfıli81lafıpoBU!ıl. Koı.ı»l"l:I.Q~ı,ı~ı(,~"ıı.lı.111'111 
lilBH Opoca.l>'t Jı. t»p,ı.ıııı llClli ,eı:. ltTG aep,e, B A:tA:ılı.>.: 

•~uııraıı. coOc,seıııocT• u ıop:roı.ıuı:- tııuıuı, ~upemeıııw• 
GcuıNıı:ennıııı•,-roı-opıı.uıı: ıı:po.ır.ııtıtopı.ı:. 

cCpw AİllOBCTpHtOB tlıum WIIBUe -,lll)A11. D(l,Jvc:rıı:ıoıı.ı.nı.e 
.6)'"p11t1113ıuol ıt .aıı:tpıı.aııııuaue DO!mıuıe.a tıpOTUD li.OıülJllHıı:-nı.ıı. 
''ıtıt ı,,ı•;;ı,,.·:ı.ııı.·ı, ı•;ı .Bilıı::ıx ;,,eıırııw:eii, aa(lpı~ıııa.1ıc ın: 
ı:a·.ı•ı,oı;ı ı: ı,ırem ı:"i ra.ıııı.ıı.:ıu ı.ı rc.ı.0 1u,ır. Do .ııopore '!laııııııı 
1.,,,:,;,;:;~.ı~ ıım:r.ı a. t:flı ... ı npo·t.ur, un r:ıefia, ao ·~1pııma 

•1. 1 .ı .:.~ .1,.ıı-111,n. nıııı.aın .. :ıı.t·t.ao .,.,.ıp,ıl•ttıı ııaoıspa.ıan ,·eıJ,ı 
.ı _;ı·ı.111 ıaıc..-ınuıı~·• -;,,.,ı:o::•••smı:uı. 

i!,·;ı.•pıt,, •• ~~·...tN up1ıııınr>.1ô.c,.Ro'll Gıi.nı upımıtTY 11ep1ı1 • .ı.,uı 

;~~~: ı ı~~~1~ıı1~,ı~i~~;~;o:~~~~,/:~~:u~: ~~c;::~J~u; ı~:;;:;ıt;;,~ 
,,,,;u,- ı.. ·ı,ı·:ı·aeııııaaıı,,, &..KJ::111:..u ııaı,ıırıı c5t:i1JAU111tıı.1:ı1x Tı..tüıı• 
pıııu;,ı, :n,•tı.\· ,ırTsıaaıııuı aaınıı To.ıtı:;tııwır ı:ı,03aep,r:nıcEı u 
•1,mı1p,·,,: ı:.rn .ıı:ıtıı ropo.ıu ıı ,ıeCTaocrıı:ı;. H,l oc,;ı6enı:ı-ı.ı .ııe~·
c: ..... .:ı p.:ı.cuo.au'I! ıı ı.ıuepr.ıııçı, rı:ıeapııruır B Tpaae:ıys~e. :J.ıecı, 
,-,·~·/.:ı,(' ıo:8 EJO;:]I' ll'.( rrpu6.ı.ı-r11J1 VHU -fıll,lB OT.H.:ıeaı.ı 8 
ııcıpT ııpn ,ı-.1ı,~ımı: ı:pın::.ı:ı. R ocJ::ofr.,ı!IEi"JTı: .at,;ı(;,y:mıuaoıı, 

;:::~;~o ~"!t1~~:~:o ı~:B!~~::o a:aı~lı:~~rrll0::°~1:.:~~~ia!eıı f!;; 
ıı..ıc.ı.ıı,a,, ıı,,,'ilı.Jıtnıı D l.lQTl'ıpiıfxı :ı,.qKJ, ıı:oropa.ıı 51'1!:ıı:e;:ı:ıeaau 
1 ,rı:;:r;,111.n • .J:ı. :mın .f{l.:ltıHt :ııot.ıe.:1 .... aa.1a .:qıyra.ıı, o ı.::oıopotı 
ııuv,1u,;ııı..:ııo ıoopJ:tıemıue .uı.'tlf, Ht'lwıu. lll-~pnu.ıeıt l'B.11aı1.uı, 
:ı:ı.go.10.ıu lliT!ıl&aUR U CIP,Ut'll.ıır 8 MOJ'l1'. 

ıra c.1e . .1.1»wıtt A-eı:ıı. oôe .:ıo.:uıu croıı.:ıa ı Tpatıeıyıucıc.oıı: 
ıı:opT,r, a vaTp6eu: pa".cıtı:,1ı1sa..1u ıceıı ıuıkpeco~ııwınıca. ııro 
r1peıume 6n.ıuııt-!5ııKu ornpaıı:-e,aı,ı aa .:.ı-o •opc:ıı;o,e,. 

~ fuırAI ltJlf'JICta&RTt.n. I". C. flı. C. P. aıııepesucl' ~perat.b 
eaw,rı: toıtıı.pııu.ı:.fJJt, eıı:y O:ı.ı.;ıo .ııpak&'l&ao ,ıcee,ın,nı r,rOie pııa.rv
po:ıı (ıLıtt) ocru.nc,ı .10..:::ı DO,l yrpo:rotı,, oporuıHoıı e.'l)'ue. 
tıwrr. p&t'tt paaa;uııx TO.TQOA. 

rll C:JD(ffOC1'ır, pfc-cxıut Dpe,:ı.enı.sırte.11, ct6.tıau ı1Y.:i BfKe.ı
.~e!IBO qo p.m,ıı:a,cı, c-(t(l,twıı:ıı. eti •ııoR yrpo:ıe ı Mocı<ııı a • 
~' .tı-opy ıı: 11:pı.".:ı_apna•,ı. Heprnq.ııwe marn AD toto, 'fTOISH 
2~ ocr:ırıııau. aıı..uı.ı.ı 1onp,ııuıen- , pyaı au:ı"feıı. Rpıı:ıo
ıtntc.ıı CO&Ue'fı,. 'l1'0 ı ıtıı'l'e<:l•e ırpe-,ıctuaıuı p. C. Q), C. P. a 
1'pı;ne21:ıuı;e eaıo.:ı:a.ıocı. • TD apen :ıe,;ıoçn.10,:ao ı•eprıt'iJi(Je '"'"' .. ... e. vene acı, ,tun, ıı: xen.ıuı :11::ıae..:Ta:w ın•. &e aDm'. 
ffP &tO As.ıra- a& •o.ıı.ıı~ ıceıc llilBeCTIH mı:uı. IIUTIHB. 
~d ııonruıea. Jı':poH TOro roeapu, uo Uıe Cluo a~ 
flNf!fO np&aur•H• •rıııuınım.:mteTa • ı:ıpeıR,ltJIYMOII ~ 
lit8C"IU •ı.ıtao-ııı..ı:ı..oa- ıııı:ıoıı. bee.ı. .ıcı c:ıı:t nop Be' npııeıı-rı> 
p,muuı: o ao.-.nnı :ıııN-, ıoııpoC&ı, 110, ııcao, ~TO .ıa.ın,me 
•o.ı'lffı. aeaoı•oııaıo. 

•KM ııoı-epıın ]6 •u li'Htap•ıq,el n caınıı:ı -,"fmBI R 
6dlla t::ııtuııL Bıı .ııo.raıaı ıvpıan. •IQ' eo.u.ıtıpsoe r.ıı c 
nxır. ıp«loU1".1ı, ıno4ıı u an•a Gııu auaaaı.ı. 

cB Tpaıw17S• ııp.nJ1tu pemene;rxepm:a.ını. Bcilı: rype:tt,ı;ııı 
SOıtwJnoroı. :roropae npa~.:ıyr ıpa, 

,..ı.mıro.1'tılleK.ı:ıı ı'jyrmra'lt1Jt, .:rn:ur, 'll'-O ,..., u-pa;ıpc:ııcıı-r npe,. 
cr:ıa.ı~.ıııııı npoı-o.tıır r,eamı ·r1·1;111ııo. 111ıı1,:t0.ıı>1<,o!T t"ao• ,ı.Mpe.nııe 
upee.ıe;ıo.&aım.ıı: ı.oııuyıı:ı.ıer11.a. 

~a ııa.:ıentb,. .1oı,oıoa '1'-0ıııı.pouu. •,no !:w rıo.aınıne Ul:11' 
ııonpoı: H 'l?O Blıl a•nı..'let,ıı, u.ı ce.r,H :Jıı.wtıTr rı.ıı.ıın',; ır.ıı.ıoı:ıc 
.'Jy'Iı:nıı- T'JBapııı.u:l'I!, 11aııuıı:ı u1 PYK tt.tııneA. 

C ltO.\llJ.\"BIICTLl'IE!tım.ıt ııpııoeroııı M 

yıı:ı.ı.1")lll•'ll -1. l!Jff.ı'~,ıı,J. 

('Jıı:>ll :.ıarp,;ıırıı-ııı:oto Gopo U J;. Typeıtf.t!R k'otı:\ffH14nıı 
'l-tc::fırın Jrııpnuı.ı 
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