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BEYAZ RUSLAR VE KEMALİST TÜRKİYE
UTURGAURİ, Svetlana*

RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ

ÖZET

Sizlere sunacağım bildirim arşiv belgelerine dayanmaktadır. Bildirimde, 
Kemalist iktidarın Rus sığınmacılar ya da Türkiye’de söylendiği şekliyle “Beyaz 
Ruslar” konusundaki politik yaklaşımını genel hatlarıyla ele almaya çalışacağım. 
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Uluslararası sınıflandırma normları, Milletler Ligi ve arşiv belgeleri Beyaz 
Rusları, mülteci statüsünde değerlendirmektedir.

Rus mültecilerin Türkiye’deki kısa tarihi, 1918 yılında başlamıştır. İkinci 
akım mülteciler 1919’da, üçüncü ve en büyük akım ise 1920 yılında olmuştur.

23 Kasım 1920’de Rus, Fransız ve İngiliz bayrakları taşıyan, insan yüklü 
126 gemi Boğaz semalarında görünmüş ve Marmara’da Moda açıklarında demir 
atmıştır. Gemilerde personel dışında, 145.693 kişi getirilmişti. Bunlardan 50.000’i 
ordu görevlisi, 6.000’i yaralı, geri kalanlar ise 7.000’i kadın ve çocuklardan oluşan 
sivil halktı. Ordu mensupları, Gelibolu Yarımadası’na yönlendirilirken, daha sonra 
Limnos adasında toplanacak olan Kazakların çoğu Çatalca başta olmak üzere 
farklı yerlere yerleştirildiler. Bununla beraber, İstanbul’a birbirinden bağımsız 
küçük mülteci grupları da gelmiştir. Sonuçta, İstanbul ve çevresinde 100.000’e 
yakın Rus vatandaşı toplanmıştır. 

O dönemde, İstanbul’dan geçen Rusların sayısı tam olarak bilinmemekle 
beraber, 200.000 dolayında olduğu sanılmaktadır. Ülkelerini terk etmek zorunda 
kalan bu insanlardan, yeterli maddi imkânları ve gerekli belgeleri olanlar 
İstanbul’da kalmamış, oradan Avrupa’ya gitmişlerdir. Bazıları kısa, bazıları uzun 
süre kalırken, kimileri de ömür boyu İstanbul’da yaşamıştır.

Mültecilerin Türkiye’den ayrılışları 1921’de başlamıştır. Ordu mensupları 
ve Kazaklar 1922’de Türkiye’den ayrılmıştır. Mültecilerin ayrılışı, yoğun olarak 
1923-1925 yılları arasına rastlar. Bu dönemde İstanbul ve çevresinden giden Rus 
sayısı yaklaşık 60.000’dir. Bu mülteci çıkışı 1928 yılına dek sürmüş, sonuçta 3 
binden daha az göçmen Türkiye’de kalmıştır.
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İtilaf ülkelerinin kontrolü altında bulunan bölgelerdeki Rus mültecilerinin 
sayıları, bir miktar hata payı ile beraber, Milletler Ligi bünyesinde çalışan 
Uluslararası Büro’nun kayıtları sayesinde bilinmektedir. Türkiye’ye Batum 
üzerinden gelen ve Anadolu’ya yerleşen Rusların sayısı ise hiçbir yerde 
yayınlanmamıştır. Dahası, sayıları binleri bulan bu grup göçmenler ile ilgili 
herhangi yazılı bir kayıt yoktur.

Ulaşılan Belgeler, Büyük Millet Meclisi’nin 6 Eylül 1922’de (Cumhuriyet’in 
ilanından önce)  “Beyaz Ruslar”ın Türkiye’de kalışını düzenleyen kararını, 
özellikle 1919 yılında Kafkasya sınırından Türkiye’ye giren çok sayıdaki Mülteci 
sebebi ile aldığını öngörmemize olanak sağlamaktadır. Buna göre, Rusların 
Türkiye’de kalış süreleri 5 yıl olarak belirlenmiş, yani 6 Eylül 1927’ye kadar 
izin verilmiştir. Mültecilerin ülkede seyahat etmeleri, ülke dışına çıkmaları 
durumunda tekrar girişleri özel izne bağlanmıştır. Ancak, bununla beraber doktor, 
avukat, mühendis ve hatta memur olarak uzmanlık alanlarında çalışmalarına izin 
verilmiştir.

Anadolu’yu yurt edinen mültecilerin, farklı etnik kökenlerden ve politik 
yapılardan gelen çok uluslu yapıları (Rus, Ermeni, Yahudi, Gürcü, Tatar, Çerkez, 
Osetin gibi) toplumsal yaşamda bir karşı kutupluluk oluşturmamış ve Anadolu’da 
herhangi bir “Beyaz Mülteci” organizasyonu kurulmamıştır.

Mülteciler çalışkanlıklarının yanı sıra kanunlara bağlı olmuşlar ve yerel halka, 
âdetlerine saygıda kusur etmemişlerdir. Buna karşılık olarak da yerel yönetim ve 
halk, mültecilerin sıkıntılarını paylaşmış ve karşılıksız yardımda bulunmuştur. 

Örneğin, Mustafa Kemal’in Trabzon’a gelişi sırasında, Vali bu çok önemli 
konuğa hizmet etmesi için bir Rus şoförün bulunmasını emretmiştir. Sonunda, 
eskiden Karadeniz Denizaltı Filosu’nda görev yapmış olan Gavriil Fedoroviç 
Stepanenko (1928 yılında Belgrad’da yaşamış)  bu iş için görevlendirilmiş ve 
Türkiye’nin Birinci Cumhurbaşkanı’nın Trabzon’daki özel şoförü olmuştur. 

Gene Trabzon Valisi Rüştü Bey, gönderdiği bir telgrafla Hopa’da bulunan 
subay mültecileri kente davet etmiştir. Vali’ye mültecilerin yol parası nedeni ile 
daveti kabul edemedikleri bildirildiğinde ise Vali, konukları alması için derhâl bir 
vapur gönderilmesini emretmiştir. Trabzon limanında Vali adına askerî bir yetkili 
konukları karşılamış ve yerel askerî birlik yöneticilerinin kendilerini beklediği otele 
götürmüştür. Askerî konuk evinin en konforlu odalarına yerleştirilen mülteciler, 
bir ay boyunca valinin özel konukları olarak ağırlanmışlardır. Ayrılışları sırasında, 
çok nazik bir yöntemle, mültecilere maddi yardımda bulunulmuştur. 

Aynı dönemde, ulusal güvenliğini göz önünde bulunduran Kemalist iktidar, 
ülke sınırları dâhilinde toplanan yabancıların kabarık sayılarından dolayı doğal 
bir kaygı duymuştur. Aynı tablodan, Moskova da tedirgin olmuştur. Bilindiği gibi; 
Türkiye, Moskova ile diplomatik ilişkilerini 16 Mart 1921’de imzalanan “Dostluk 
ve Kardeşlik Anlaşması” ile belirlemiştir. Bu nedenle, Ankara ve Moskova’nın 
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bu sorun karşısındaki duruşları birbiri ile örtüşmüştür. Sovyet yönetimini kabul 
etmedikleri için ülkelerini terk eden göçmenlerin, Türk yöneticiler tarafından; 
Eskişehir, Amasya, Kayseri, Kastamonu gibi iki ülke sınırlarından uzak şehirlere 
hızla yerleştirilmesi, tabi ki Moskova’nın onayı ile olmuştur. Göçmenlerin 
Müslüman olanlarına ise “vesika” denilen kimlik kartları verilmiş ve Kars’a 
yerleştirilmişlerdir. Bu kale kente yerleştirilenler arasında, zamanında orada 
doğmuş Ruslar da vardır. 

Rus mültecilerin beraberinde Kars’ın Rusya’ya dâhil olduğu zamanlardan 
beri orada yaşayan Rus sakinlerin; Türkiye’de yerleşim sorununa, Türkler 
kendi açılarından stratejik yarar sağlayacak şekilde yaklaşmışlardır. Ancak, bu 
denli köklü kararlar her mülteci için geçerli olmamış, özellikle, Rus devrimine 
karşı tutumları bilinen kişiler, Türkiye’de bulunan Sovyetler Birliği temsilcileri 
tarafından tehdit edilmelerine karşı Türk yöneticiler tarafından uyarılmışlardır.

İstanbul’un tümüyle Kemalist yönetime geçmesiyle (6 Ekim 1923) Çarlık 
Rusya Büyükelçiliği tasfiye olmuş, pek çok mülteci kuruluşu ve bunların bağlı 
olduğu uluslararası organizasyonun faaliyetleri durmuştur. Sadece uluslararası 
Kızıl Haç örgütü ve “Rus Mültecilere Yardım ve Destek Organizasyonu” 
varlıklarını sürdürmüştür. 

Bu organizasyonun yöneticisi Rus Albay S. N. Kreyton, Kasım 1926’da 
İngilizlerle iş birliği suçlamasıyla önce tutuklanmış, ardından sınır dışı edilmiştir. 
Söz konusu organizasyonla ilişkisi olan daha başka Rus vatandaşları da benzer 
suçlamalarla ülke dışına çıkartılmıştır. Bu olayları takiben basında “Beyaz 
Ruslar”ı hedef alan kampanya başlamıştır. Özellikle, mültecilere tanınan beş 
yıllık sürenin biteceği 6 Eylül 1927 tarihinin yaklaştığı dönemde bu kampanya hız 
kazanmıştır. “Akşam”, “Cumhuriyet”, “Milliyet” gibi gazeteler, sütunlarında 
sistemli bir şekilde Rusları gözden düşürecek nitelikteki yazılara yer vermeye 
başlamışlardır. Sonuçta Hükûmet’e, “nankör” ve “mimli” Rusların ülkeyi terk 
etmelerini hızlandırması telkin edilmeye başlanmıştır. Pek çokları, makalelerin bu 
işten çıkarı olan tarafların siparişi üzerine yazıldığını anlamışlardır.

Diğer yandan, mülteci sorununa farklı açıdan yaklaşan gazeteler de olmuştur. 
Fransızca basılan “İstanbul” gazetesinde Piyer Lagof ve gazetesi, yaygın 
yayın yapan liberal görüşlü ve yetenekli gazeteci Ahmet Cevdet’in “İkdam”ı 
buna örnektir. Ahmet Cevdet, Rusların saygınlığı ile ilgili yazılar yazmış ve 
iktidardan “bu eğitimli, kültürlü, yaşam enerjisi dolu ve Türkiye’ye büyük fayda 
sağlayabilecek yetenekteki” kişilere sahip çıkmasını istemiştir.

Gerçekten o dönemde “Beyaz Ruslar” Türkler için yük değildi. Herhangi 
bir destekleri olmamasına karşın, kişisel çabaları sonucunda sosyo-ekonomik 
durumlarını düzeltmişler, yoksulluğa mahkûmiyeti kabullenmek yerine, Türk 
toplumunda üretim ve iş dünyasının aktif katılımcıları olmuşlar, kanunlara bağlı 
ve aynı zamanda da politikadan uzak duran bireyler olarak yaşamışlardır.
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Rus sığınmacılar sorunu karşısında, iktidar ve özellikle de kişisel olarak 
Mustafa Kemal çok zor durumda kalmıştır. Bir yandan ülkedeki Ruslara karşı 
katı bir tutum içinde olmayı içlerine sindiremezken, diğer yandan Türkiye’deki 
temsilcileri aracılığıyla ısrarla Rus mültecilerin gönderilmesini isteyen 
Moskova’yla da ters düşmek istememişlerdir. Bu çerçevede, o dönemde genç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Moskova’ya çok şey borçlu olduğunu ve Moskova ile 
olan ilişkilerin dış politikanın temelini oluşturduğunu anımsamak gerekir. Tüm 
bunlara rağmen Kemalist yönetim, “Beyaz Ruslar”a tanınan süreyi bir yıl uzatarak 
Türkiye’de kalış izinlerini 6 Şubat 1928’e dek geçerli kılmıştır.

Bu süreçte, Milletler Ligi Uluslararası Büro Şefi Doktor Şlimmer soruna kalıcı 
çözüm bulunması amacıyla Türkiye’ye gelmiştir. Büronun görevi, göç nedenine 
bakmaksızın tüm mültecilere yardım etmek ve gerekli durumlarda daha da zorunu 
yaparak mültecilerin yerleşebilecekleri ülkeler bulmaktı.

Bu durum, daha karmaşık bir tablo ortaya çıkarmıştır. Çünkü Türkiye Milletler 
Ligi’ne üye değildi. Bu uluslararası organizasyonla yaptığı tek iş birliği mülteciler 
konusuydu. Sovyetler Birliği de Milletler Ligi’ne üye değildi ve Türkiye’den 
farklı olarak üye olmayı da planlamıyordu. Ankara’ya mülteciler konusunda 
baskı yapan Moskova, komşu devletin sadece devrimi kabul etmeyen kişilerden 
arınmasını (ki bu onun ulusal çıkarları ile örtüşüyordu) değil, Milletler Ligi ile 
olan ilişkilerinin gergin olmasını da hesaba katıyordu.

Şlimmer’le Türk Hükûmet temsilcileri arasında yapılan zorlu görüşmeler 
sonucunda, uzlaşmacı bir çözüm bulunabildi ve “Beyaz Rusların” Türkiye’de 
kalış süreleri bir yıl daha uzatıldı. Yani son tarih olarak 6 Şubat 1929 belirlendi.

Bu bağlamda, Milletler Ligi’nin sorunun çözümüne dâhil olmasının 
Türklerin işine yaradığı konusunda öngörü de bulunmak mümkündür. Böylelikle, 
Moskova’ya uluslararası kuruluşun önerisini kabul etmek zorunda kalmış izlenimi 
verme şansına sahip olmuşlardır.

Sürenin uzatılmasıyla, Türkiye’den ayrılmaya hazır yaklaşık 1500 kişi için 
hazırlık yapmak ve Milletler Ligi önerileri çerçevesinde Ruslar için pek de uygun 
olmayan; Arjantin, Paraguay, Uruguay vb. ülkelerde yeni yaşam yerlerini seçmek 
için acele etme zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

2 Şubat 1929’da Rusların “sınır dışı edilmesi kararı” Mustafa Kemal tarafından 
“düzeltilmiştir”. Mustafa Kemal ülkeyi terk etmek istemeyen Ruslara, Türk 
vatandaşlığına geçme hakkı tanımış ve 1935 yılında soyadı kanununun yürürlüğe 
girmesiyle yaklaşık 1.000 kadar “Beyaz Rus” Türk soyadı almıştır.

“Beyaz Rusların” problemi böylelikle çözüme ulaşmış ve Devrim sonrası Rus 
sığınmacılarının Türkiye’deki kısa tarihsel öyküleri son bulmuştur.        


