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Öz: 1917 Bolşevik İhtilali en az Fransız İhtilali kadar siyasi, sosyal ve ekonomik olarak etkisi uzun 

süre devam etmiş bir ihtilal olarak tarihe geçmiştir. 20. yüzyılın başında Çarlık Rusya, Fransız 

İhtilali’nin getirmiş olduğu özgürlük hareketlerinden payını almış; ülkedeki ekonomik bunalım ve 

Çarlık yönetiminin halka yönelik baskıları, sık sık ayaklanma ve grevlere neden olmuştur. Bu kargaşa 

durumu, 1917 İhtilali’yle sonuçlanmış ve zaman içerisinde İhtilal’in getirdiği siyasi fikirler, 

Dünya’nın farklı coğrafyalarına yayılmıştır.  

Çalışmada, 1917 İhtilali’nin Osmanlı basınındaki yansımaları yanında İhtilal’in, Osmanlı siyasi ve 

sosyal çevrelerine olan tesirinin basın yoluyla izinin sürülmesi amaçlanmıştır. Bolşevikler hakkında 

çıkan haber ve yorumların Osmanlı yönetimi tarafından nasıl algılandığı ve İhtilal’in kamuoyuna 

yansıyış biçimi ortaya konulmaya çalışılmıştır. İhtilal’in çıkışından 1920 yılına kadar olan dönemde 

İhtilal ile ilgili çıkan haber ve yorumlara yer verilerek Osmanlı basınının konuyu ele alış biçimleri 

değerlendirilmiştir. Ayrıca İhtilal’in getirmiş olduğu fikirlerin Osmanlı yönetimi ve basını tarafından 

nasıl karşılandığı ele alınarak Müttefiklerin bu süreçte izledikleri siyaset anlatılmıştır. Son olarak 

dönemin önemli basın-yayın organları arasında yer alan İkdam, Tanin ve Sabah gazeteleri 

incelenerek İhtilal ile ilgili ortaya çıkan endişeler, açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Basın, Rusya, Bolşevik İhtilali 

Abstract:  The political, social and economic impact of the 1917 Bolshevik Revolution lasted at least 

as long as the French Revolution. At the beginning of the 20th century, Tsarist Russia took its share 

of the liberation movements brought by the French Revolution; the economic crises in the country 

and the pressures of the Tsarist administration towards the people have often caused uprisings and 

strikes. This disorder ended with the Revolution of 1917 and political ideas brought by the Revolution 

spread to different geographies of the World in time. 

In this study, it was aimed to expose the influence of the 1917 Revolution in the Ottoman press as well 

as the influence of the Revolution over the Ottoman political and social circles through the press. In 

this sense, the way in which the news and comments about the Bolsheviks were perceived by the 

Ottoman government and the manner in which the Revolution was reflected in the public was 

included in this study. The way of the Ottoman press’ handling of the issue was evaluated by 

mentioning news and comments about the Revolution from its beginning until 1920. By considering 

how the ideas, that brought by the revolution, were received by the Ottoman government and press, 

the politics that the Allies followed in this process were explained. Finally the concerns about the 

Revolution were tried to be explained by examining the newspapers of Ikdam, Tanin and Sabah which 

are among the important press organs of the period. 
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Giriş 

1915 yılından itibaren Rusya ordusunu yakından takip eden Osmanlı basını, 1917 yılının 

ilk günlerinde kuzey komşusunda bir şeylerin ters gittiğini seziyor ve Batı ajans ve 

gazetelerinden derledikleri haberleri, Türk kamuoyuyla paylaşıyordu. 1915 yılında Sabah, 

İkdam ve Tanin gazeteleri: “Ruslar Vahim Halde”, “Ruslar Parasız” başlıklarıyla Rus 

ordusunun içine düştüğü sıkıntılardan bahsederken 20 Temmuz 1915 tarihli Sabah gazetesi; 

“Rusya’da İhtilal Teşebbüsatı” başlığıyla İhtilale dair ilk sezgilerini kamuoyuyla paylaştı. 16 

Mart 1917 tarihinde ise Osmanlı basınının bu sezgilerinde haklı olduğu görüldü ve bu tarihte 

İhtilal ile ilgili ilk haberler, Osmanlı basınında yer almaya başladı. Sabah, İkdam, Tasvir-i 

Efkâr ve Tanin gibi dönemin önde gelen İstanbul gazeteleri, ilk sayfalarında Rusya’da büyük 

ihtilal koptuğu ve bu ihtilalin sıradan bir kargaşalık olmadığı, etkisinin daha kapsamlı ve derin 

olduğu vurgusunu yaptı. Tanin ve Tasvir-i Efkâr gazeteleri ise 1905 Rus İhtilali’nin 1917 

İhtilali’ne etkisinin olup olmadığı konusunu tartışmaya açtı. 1917 İhtilali’nin ilk aylarında 

Osmanlı basınında, Rusya’da ne olup bittiği ve olayların nereye varacağına yönelik haberler, 

geniş yer buldu. 1917 yılı sonbaharından itibaren İhtilal’in Osmanlı ve Müslüman toplumunu 

nasıl etkileyeceği ve Rusya coğrafyasında yaşayan Türkler için sonuçlarının ne olacağı 

konuşulmaya başlandı. Bu anlamda basında İhtilali’n ilk aylarında Osmanlı Devleti için hayra 

alamet olarak görülen basın neden böyle görüyor, bunu açıklayalım. Bolşevik İhtilali, sonraları 

dikkat edilmesi gereken ve hatta önlem alınması gereken önemli bir olay olarak 

değerlendirildi.
1
 

I. Rusya’da İç Karışıklık ve Osmanlı Basını 

20. yüzyılın ilk çeyreğinde dünya tarihinde etkisini kısa ve uzun vade hissettiren iki 

büyük olay vardır. Bunlardan ilki, I. Dünya Savaşı olup sonuçları itibarıyla insanlığa yeni 

çözümler getirmek bir yana daha korkunç bir savaşın meydana gelmesine zemin hazırlamıştır. 

İkinci büyük olay ise 1917 Bolşevik İhtilali olup ihtilalin getirdiği akımlar, Dünya’nın birçok 

yerine yayılarak yeni akım veya oluşumların çıkmasına neden olmuştur.
2
 Bu denli önemli bir 

olayın, Osmanlı basınına ve dolayısıyla kamuoyuna geç yansımasının bazı nedenleri vardı:  

Bunlardan biri, bu tür haberlerin yabancı haber ajansları vasıtasıyla, özellikle Alman ve 

Avusturya haber ajansları vasıtasıyla İstanbul’a ulaşmış olmasıydı. Berlin ve Viyana haber 

ajanslarının savaş sansürü uygulamaları nedeniyle 1917 İhtilali hakkında İstanbul basınına 

gönderdikleri haber veya bilgiler, hem sınırlı düzeydeydi hem de anlaşılır şekilde açıklayıcı 

değildi. Diğer bir neden ise Osmanlı yönetiminin uygulamış olduğu sansür nedeniyle yabancı 

ajanslardan gelen haberlerin tamamının yayınlanmasına izin verilmemesiydi. Dolayısıyla 

olaylara ilişkin tüm engellerin aşılarak doğru bilgi ve haberlerin okuyucuya tam olarak 

ulaşması mümkün gözükmemekteydi.
3
 Osmanlı basını, bu tür sansür uygulamalarına 1905 Rus 

İhtilali sırasında da maruz kalmıştı. Bu tarihte ihtilalci hareketlerle Rus Çar’ı II. Nikola’nın 

tahtı sallanıp meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalmasından sonra, meşrutiyet yanlısı Genç (Jön) 

Türklerin ve Türkiye’deki taraftarları olan İttihatçıların dikkatini çekmiş ve sansürü aşmanın 

yolunun buna benzer ihtilal ile gerçekleşebileceğine inanmışlardı. Rusya’daki İhtilalin 

benzerinin Osmanlı Devletinde yapılabileceği kanaati, II. Abdülhamid’e karşı mücadele eden 

zümreler tarafından karşılık bulmuştu. Bu sansüre rağmen, Avrupa’dan ve Mısır’dan gelen ve 

                                                           
1 İkdam gazetesinin 17 Mart tarihli nüshasında “Çar’ın istifası başlığıyla yayınladığı yazıda; İhtilal’in birçok devleti 

etkileyebileceği, hatta İtalya’nın Milano şehrinde ihtilal hareketlerine benzer eylemler olduğunu açıklayarak bu 

İhtilalin sıradan bir olay olmadığı vurgusunu yapıyordu. “Çar’ın İstifası”, İkdam, 17 Mart 1917, s. 1. 
2 Selahattin Özçelik, “Osmanlı Gözüyle Bolşevik Devrimi Hakkında Bir Rapor”,  XII. Türk Tarih Kongresi 

Ayrıbasım, TTK Yayınları, Ankara, 2000, s. 1209. 
3 Uygur Kocabaşoğlu-Metin Berge, Bolşevik İhtilali ve Osmanlılar, İletişim Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2006, s. 

37-38. 
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gizlice dağıtılan Türkçe gazete, mecmua ve broşürler vasıtasıyla 1905 Rus İhtilali hakkında 

detaylı bilgilere ulaşmak mümkün olmuştur.
4
  

I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında yer alan Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya’nın 

hasım kampta yer almasından dolayı Rusya hakkında çıkan haberlere ayrı önem verdi. 

Savaş’ın başından itibaren Rus ordusu ve Rusya hakkında genel bilgiler veren Osmanlı basını, 

1915 yılı başından itibaren verilen haberlerin kapsam ve içeriğini genişletti. 1915 yılında 

Sabah gazetesi “En Son Haberler” bölümünde Rusya hakkında verdiği haberde; Rusya’daki iç 

durumun iyi olmadığını ve isyan cereyanlarının her geçen gün artmakta olduğunu kamuoyu ile 

paylaştı. Köylülerin de her an ayaklanabileceğinden bahseden gazete, Çarlık yönetiminin isyan 

teşebbüsünde parmağı olduğu iddiasıyla pek çok Yahudi’yi tevkif ettiğini yazmıştı. Ayrıca 

Rusya’nın İttifak güçleri tarafından işgali ihtimalinin de Rus ahalisinde bir tedirginliğe yol 

açtığı ve Rus şehirlerinin bu işgal karşısında nasıl savunulacağına dair açıklayıcı yazı ve 

broşürlerin sokaklara yapıştırılmış olduğundan bahsediyordu.
5
 Aynı gazetenin “Moskof 

Politikası Hakkında” başlığıyla verdiği yazı dizisinde ise yıllardır İngiltere ve Fransa’nın rakibi 

ve çoğu zaman çıkarlarına karşı duran Rusya ile yapılan müttefiklik antlaşmasının uzun 

sürmeyeceğine dair açıklamalar yapılmıştır. Açıklamada; İngiltere ve Rusya arasındaki 

ilişkilerin çok hassas dengelere dayandığı, Rusların yürüttüğü şark politikalarının bir parçası 

olarak görülen Ortodoksların hamiliği karşısında İngiltere’ye Mısır ve Girit’in zaptına imkân 

tanındığı ifadeleri yer almıştı. Fransa ile Rusya arasındaki uzlaşının daha hassas bir dengede 

seyrettiği ve tarihsel olarak Napolyon Savaşlarıyla beraber bir Rusya aleyhtarlığı politikasının 

zaten Fransız siyasetinde var olduğundan bahisle bu dengenin her an bozulabileceği yorumları 

yapılmıştır.
6
 Rusya’nın bu savaşlarda gördüğü hasar 1915 yılından itibaren düzenli olarak 

Osmanlı basınında yer aldı. Rusya’da savaşın başından 1916 yılı ortasına kadar 9 milyon 

730.000 kişinin silahaltına alındığı ve savaşın verdiği büyük zayiatlar yüzünden Rus 

ordusunda çok sayıda kişinin firar ettiğine dair haberler, gazetelerin ilk sayfasında yer almıştır. 

Osmanlı Harbiye Nezareti tarafından doğrulanmamış olsa da Rusya’daki firari sayısının 1916 

Temmuz ayı itibariyle yaklaşık 5 milyon 106.000 kişiye ulaşmış olduğu ve bu durum 

karşısında Rusların mukavemet edecek güç ve takatlerinin kalmadığına dair açıklamalarda 

bulunulmuştur.
7
 Yine Tanin gazetesi “Rus Ordusunda İhtilaslar” başlığıyla verdiği haberde; 

Rus askerlerinin mahrumiyet ve ihtiyaç halinde olduğuna vurgu yaparak askerler için ayrılan 

paraların ordudaki memurlar tarafından sahte mazbatalar düzenlenerek kendi ceplerine 

attıklarını yazmıştır. Gazete, bu memurlar hakkında Rusya Harbiye Nezareti tarafından bir 

tahkikat başlatıldığı bilgisine yer vererek Rus ordusundaki bu başıbozukluğun kısa sürede 

giderilmeye çalışıldığı vurgusunu yapmıştır. Rus ordusundaki rüşvet olayları veya bu tür 

zafiyetlerin sıkça görülmesi, güven, itaat ve disiplin duygularını da hayli zedelemiş 

durumdaydı.
8
 Rus ordusundaki zafiyetler, bu tür olaylarla da sınırlı değildi.  Rus ordusunda yer 

alan yaklaşık 12000 Japon subayın maaşlarının ödenememesi ve bu subayların görev yerlerinin 

neresi olacağına ilişkin yaşanan kriz, Rusya ile Japonya arasında gerginliğe yol açmıştır.
9
 

                                                           
4 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya (XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus İlişkileri 

(1798-1919), A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları: 180, A.Ü. Basımevi, Ankara, 1970, s. 139. 
5 “En Son Haberler”, Sabah, 9 Şubat 1915, s. 3. 
6 “Moskof Politikası Hakkında”, Sabah, 10 Mart 1915, s. 1. 
7 “Ruslar Vahim Halde”, Sabah, 8 Haziran 1915, s. 1; “Harbi Umumi Haberleri”, Tanin, 16 Ağustos 1916, s. 1. 
8 “Harbi Umumi Haberleri”, Tanin, 16 Ağustos 1916, s. 1. 
9 Tanin gazetesinin “Rus Ordusunda Japon Zabitler” başlığıyla verdiği haberde; Japon zabitlerin ateş hattında 

hizmet etmekten imtina ettikleri ve maaşlarının ödenmesi konusunda Rus makamlarına müracaat etmelerinin 

ardından Rusya ile bir anlaşmazlığa düştüğü bildirilmekteydi. Japon Askeri Ataşesi ile Rusya Harbiye Nezareti’nin 

uzun uzadıya yaptığı müzakere sonucunda Japon zabitlerin maaşlarının Rusya makamları tarafından ödenmesi 

kabul görmüş ancak cephe gerisinde bulunmalarına izin verilmemiştir. “Rus Ordusundaki Japon Zabitler”, Tanin, 

16 Ağustos 1916, s. 1.  
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Osmanlı basını, devletin baş düşmanı olarak gördüğü Rus ordusunun içine düştüğü durumu bu 

tür haberlerle yakından takip etmekte ve bu haberleri kamuoyu ve Osmanlı yönetiminin 

bilgisine sunmaktaydı.
10

 Bu tür, teferruatlı haber ve bilgilerin basında sıkça yer almış olması, 

aslında Rus ordusunda olup bitenlerin Osmanlı askeri ve idari kesimleri tarafından da yakından 

takip edildiği anlamına geliyordu. Osmanlı idaresi ve kamuoyu, Rus ordusuna ait bu tür 

bilgileri basın yoluyla detaylı bir şekilde takip etmesine rağmen, Rusya’daki iç siyasal 

gelişmelerden 1917 yılında dahi yeterince haberdar olamamıştır.
11

  

Rus ordusunda olup bitenleri yakından takip eden Osmanlı basını, Rusya’da meydana 

gelen değişimi 1917 yılının Ocak ayından itibaren fark etmeye ve çeşitli başlıklar altında haber 

yapmaya başladı. Bu tarihte çıkan gazete haberlerinde; “Rus Kabine Buhranı”, “Rusya’nın 

Yevmi Masarif-i Harbiyesi” gibi başlıklar kullanıldı. Lenin hakkındaki ilk bilgiler ise, yine 

aynı tarihlere rastlamaktaydı.
12

 Bütün bu başlıklarla birlikte 1916 yılı başlarından itibaren Çar 

idaresindeki Rusya’nın gücü ve otoritesi sorgulanmaya başlandı. Bu sorgulamanın içeriği 

gittikçe zenginleşti ve 1916 yılında Rus Dışişleri Bakanı Sazanov’un istifasının ardından 

ülkede yaşanan kabine krizi, Moskova ile çevresinde ilan edilen sıkıyönetim ve Çarlık 

yönetimine yakınlığı ile bilinen Rasputin’in öldürülüşüne ilişkin haberler yayınlanmakta
13

; 

Rusya’daki durumun kötüden fenaya doğru gittiği açıklamaları yapılmaktaydı. Bütün bu 

olumsuz haberlere rağmen, kimse Rusya’da kısa zaman içerisinde bir ihtilalin patlak 

vereceğini tahmin etmemişti. 1916 yılının başında İsveç ve Rusya’daki bazı çevreler, ihtilalden 

bahsetmişlerdi fakat ihtilalin zamanını kimse kestirememişti. Rus Bolşevik lideri olarak bilinen 

Lenin dahi İsviçre’de iken 1917 yılında yayınladığı makalesinde Rusya’daki iç buhranı kabul 

etmekle beraber, Çar’ın zafer kazanılıncaya kadar harbe devam edeceğini vurgulamış;, ihtilalin 

çıkabileceğine dair bir öngörüde bulunamamıştır.
14

 Kimsenin tahmin edemediği ihtilal, 1917 

yılının ilkbaharında meydana geldi. İhtilalin başlangıcı hakkında ilk malumat, 16 Mart 1917 

tarihinden itibaren Osmanlı basınında yer almaya başladı. Tanin gazetesi; “Rus İhtilalinin 

Mübadisi” başlığıyla duyurduğu haberde, ilk isyanın Petersburg’da meydana gelmesinin 

sebebini ise şu şekilde izah ediyordu:  

“…İsyanın ba’s-i asliyesi 2000 genç amelenin, terk-i işgale iştirak eylediklerinden 

dolayı zevceleri ve aileleri ile görüşmelerine vakit bırakılmaksızın derhal cephe-i harbe 

                                                           
10 Kocabaşoğlu-Berge, age, s. 36-37. 
11 Osmanlı Devleti bu yıllarda, Rusya ile ilgili istihbaratını Stockholm elçiliğinden, Alman İstihbarat kanallarının 

verdiği bilgilerden ve bu yerlerde görev yapan elçilerin raporlarından elde ediyordu. Dönemin Stockholm elçisi, 

Cevad Bey 27 Ocak 1917 tarihli raporu ile 13 Mart 1917 tarihli telgrafında ihtilal ihtimal veya söylentilerinin 

önemli olmadığını vurgulayarak Osmanlı Hariciyesini eksik bilgilendirmişti. Berlin Büyükelçisi Hakkı Paşa ise 

Osmanlı hariciyesine verdiği bilgide; Viyana elçiliğinin İhtilali doğruladığını; ancak bunun İngilizler tarafından 

çıkarıldığı iddiasına yer veriyordu. Şüphesiz bu tür bilgilerin Osmanlı hariciyesine çok az yansımış olmasında tek 

taraflı Alman istihbaratının önemli ölçüde yönlendirici etsinin olmasıydı. Özçelik, agm, s. 1210.   
12 Kocabaşoğlu-Berge, age, s. 38. 
13 Çar ve ailesinin gözdesi bir papaz olarak bilinen Rasputin Osmanlı basınına da konu olmuştu. Tanin gazetesinin 

22 Mart 1917 tarihli “Rusya’da Mazlum Kuvvetler” başlıklı haberinde Rasputin’in Rusya’daki faaliyetleri hakkında 

şu bilgilere yer verilmiştir: Rusya’nın “Mazlum Kuvvetler” çarlık etrafında olan Sürurlarla Turadiler’den ve vasi’ 

Rusya memleketi kendilerine birer çiftlik ittihaz etmiş olan Rus zadegânından ibaret olmakla beraber daha düne 

kadar bunların başında en çok şöhret almış bir papaz bulunmakta idi. Kari’lerimiz bu mazlum papazın kim 

olduğunu tabi tahmin ederler: ‘Rasputin’…Muhafazakâran veya hürriyetperveran fırkasının ma’ruf erkânından 

Porişkeviç Rusya’yı idare eden “Mazlum Kuvvetler” den bahs ederken diyor ki bu mazlum kuvvetler Rasputinden 

neş’et ediyor. Duma ve Şuray-ı hükümet en nihayet Rusya’nın ve mevcudiyetini tehdit eden seyyiata karşı sesini 

yükseltmelidir. Hükümet temellerinden sarsılmıştır efendiler, çare, giderek Rasputinin Rusya siyaset-i dâhiliyesine 

karışmaktan artık men’ edilmesini rica etmek mecburiyetindeyiz.” Bkz. “Rusya’da Mazlum Kuvvetler”, Tanin, 22 

Mart 1917, s. 2. 
14 Kurat, age, s. 313, 318. 
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gönderilmeleri olmuştur. İsyan esnasında sokaklarda Rus zabitanı tarafından itlaf 

olunanlar meyanında birçok genç, kız ve çocuk bulunuyor idi…”
15

  

İhtilal ile ilgili gazetenin yaptığı bir başka açıklamada ise şu ifadelere yer verilmiştir: 

“…Kanlı günün ertesinde, yani 19 Mart’ta 3300 asker, sokaklarda resmigeçit 

düzenlemişlerdir. Daha sonraları ihtilalin simgesi haline gelen kırmızı rengi birçok 

eylemlerde kullanmışlardır. Uçaklardan şehre kırmızı renkli laleler atılmış, alaylar, 

kırmızı renkli sancaklarla donatılmış ve zabitler kırmızı kokartlar takarak ihtilalin 

başarısını görsel öğelerle kutlamışlardır...”
16

 

Aynı gazete, Duma’nın yönetime el koyduğu ve geçici hükümetin kurulduğu bilgisini de 

paylaşıyordu. Gazete, Rus İmparatorluğu’nun büyük çöküş yaşadığını ve eski sistemin 

onarılamayacak derecede yara aldığını belirterek İhtilal’in Rusya’ya verdiği zararı tahlil 

ediyordu.
17

 Birkaç gün sonra ise İngiltere başbakanı Lloyd George’un Avam Kamarasında 

verdiği beyanat kamuoyuyla paylaşıldı. Beyanatta; Lloyd George’un Rusya Duma Meclisi’ne 

gönderdiği tebrik telgrafına ve Rusya’da bu ihtilal ile birlikte her türlü tehlikenin bertaraf 

edildiğine dair bilgiler yer alıyordu.
18

 Başbakanın bu beyanatı aslında ihtilal sonrası Rusya 

üzerinde gittikçe artan İtilaf devletlerinin şüphelerini bertaraf etmeye yönelikti. Bütün bu 

açıklamalara rağmen, Rusya hakkında doğru bilgilere kimse sahip değildi. Dönemin en önemli 

gazeteleri arasında yer alan İkdam, Tanin, Tasvir-i Efkâr, ancak 20 Mart’tan sonra İhtilal ile 

ilgili doğru dürüst haberler vermeye başladılar. Bu tarihten itibaren Çar ve Çariçe’nin tevkif 

edilmesi ve Çarlık sonrası Rusya’nın yeni durumu, Osmanlı basını tarafından yakından takip 

edildi.
19

 Öyle ki Çar ve Çariçenin tutuklanması sırasında yaşanan trajediler, basında detaylı 

olarak işlendi ve bu sayede Osmanlı kamuoyu ve yönetimi, Rusya ve Çar ailesi hakkında ilk 

defa bu kadar detaylı bilgiye sahip oldular.
20

   

                                                           
15 “Rus İhtilalinin Mübadisi”, Tanin, 23 Mart 1917, s. 2. Aynı gazetenin 18 Mart 1917 tarihli yazısında ise İhtilalin 

çıkışı ve yayılması ile ilgili şu bilgilere yer verilmişti: “…İhtilal, perşembe günü ahalinin bir nümayişle başlamıştır. 

Hükümet memurları bu nümayişi men etmekten aciz kalmışlardır. Cuma ve Cumartesi günleri jandarmalarla halk 

arasında ciddi müsademat vuku’ bulmuştur. Askerler ahali üzerine ateş etmek suretiyle işe müdahaleye mecbur 

olmuştur. Birçok kimseler maktul ve mecruh düşmüştür. Pazar günü Petersburg asakir-i muhafazasının büyük bir 

kısmı ihtilalciler tarafına geçmiştir. Bunu müteakip hükümet asakiri ile ihtilalci askerler arasında muntazam bir 

muharebe başlamıştır. Bu muharebede ihtilalci askerlere tüfekler ve rövolverlerle müsallah birçok sivil kimseler de 

müzaherat eylemekte idi. Hükümete mensup askerler şehrin merkezini işgal etmişler ve bu suretle bütün büyük 

caddelere hâkim bulunmuşlar ve mitralyözlerle, tüfeklerle ahali üzerine ateş açmışlardır. İhtilalciler Neva Nehrinin 

öbür tarafında toplanmışlardır. Bu nehirden geçtikleri esnada her iki taraftan mühim zayiat verilmiştir. Pazartesi 

günü (Duma) Beyannamesinin neşrini müteakip sokaklardaki müsademeler henüz devam ediyordu. Bu 

müsedemelerin ekserisi ancak Salı günü hitama ermiştir…” Bkz. “İhtilalin Takip Ettiği Cereyan”, Tanin, 18 Mart 

1917, s. 4. 
16 “Rus İhtilali”, Tanin, 23 Mart 1917, s. 2. 
17 “Rusya’da Azim İhtilal Kopmuştur”, İkdam, 16 Mart 1917, s. 1. 
18 İngiltere başbakanının Avam kamarasında vermiş olduğu beyanatta; “…Rus ihtilali büyük kan dökülmeksizin 

vuku’ bulmuştur. Yeni hükümet bütün memleket, ordu ve donanma tarafından mazhar müzaheret olmaktadır. Yeni 

hükümetin müzaif bir gayretle harbe devam maksad-ı mahsusa ile teşekkül etmiş olduğunu memnuniyetle kayd 

etmek lazım gelir…” ifadelerine yer vermiştir.  “Lloyd George’nin Beyanatı”, Tanin, 22 Mart 1917, s. 1. 
19 Çarlık rejimin yıkılış sürecini Tanin gazetesi şu şekilde kamuoyu ile paylaşmıştır : “…Bugün Petersburg’da ahali 

tarafından bir nümayiş tertip edilmiştir. Nümayişçiler ‘arazi ve hürriyet isteriz’, ‘zalimler ve mevkuf erkan-ı sabıka 

yaşamalıdır.’ cümlelerine muhtevi kırmızı bayrakları hamil bulunuyorlar idi. Hiddete gelen ahali Çariçe ile sabık 

vükelanın başlarını istemişlerdir…” Bkz. “Rus İhtilali”, Tanin, 25 Mart 1917, s. 1. 
20 Çar ailesinin özellikle Çariçe’nin tutuklanması Osmanlı basınında şu şekilde yer almıştı: “…“Bidayette saray 

kuvve-i muhafazası Çariçe’yi tevkif edecek erbab-ı ihtilale karşı mukavemet göstermek istemiş ise de erbab-ı 

ihtilalin, sarayı top ile bombardıman edecekleri yolunda tehdidatta bulunmaları üzerine kuvve-i muhafaza teslim 

olmuştur. Çariçe sarayın abluka edilmesini anladığı zaman tesirattan ağlamıştır. Ma’haza nezdine çıkan heyet-i 

mebusayı kemal-i vakar ve sükûn ile karşılamış ve kendisine İmparatoriçe nazarı ile değil hasta çocuğunun bakıcısı 
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Kuşkusuz askeri sansür ve alınan haberlerin kaynağı Alman ve Avusturya makamlarının 

süzgecinden geçerek Osmanlı kamuoyuna ulaşmış olması, İhtilalin tam olarak yansıtılmasını 

güçleştirmiştir. Ancak Osmanlı’nın ebedi düşmanı olan Çarlık Rusya’sında büyük bir çatlak 

meydana gelmiş olması, Gayrimüslim tebaa hariç Osmanlı toplumunu hayli memnun etmiş;, 

savaşın ortasında bocalayan Osmanlı Devleti için bir umut kaynağı olmuştur. Çünkü bu 

gelişme ile Osmanlı ordusu, Kafkas Cephesi’nde rahat bir nefes alma ve İstanbul ve boğazları 

Rusya’ya kaptırmadan savaştan en az yara ile çıkabilme imkânına kavuşmuş olacaktı.
21

 Bu 

yüzden Rusya’daki iç durumla ilgili haberlere ayrı bir önem verilmiştir. Tanin, Tasvir-i Efkâr 

gibi gazeteler, “Siyasiyat” adlı başyazı sütunlarında Harb-i Umumi’de Rusya’nın içine düştüğü 

durumu ayrıntılı olarak tahlil etmeye çalıştılar. Tanin gazetesi; Petersburg’da bir ihtilal olmuş, 

dövüşülmüş, Çar vatanını tehlikede görerek feragate karar vermiş, hükümet duruma hâkim 

olmuş, kabine teşkil edilmiş, beyannameler neşredilmiş gibi başlıklarla Rusya’daki durumu 

tahmin ve tahlil etmeye çalıştı.
22

 Fakat meselenin sıradan bir olay olmadığı sonraki aylarda 

iyice hissedildi. Alman ordularına karşı mücadele halinde olan Rusya, içine düştüğü siyasi 

buhrandan hayli etkilendi. Savaş ve savaşın getirdiği açlık ve yoksullukla mücadele ederken 

ihtilalin meydana gelmiş olması, Rusya’da geri dönülemez sonuçlara neden olabilirdi. Ayrıca 

Bolşevikler’in, Rusya’da arzu edilen şeyi yıkmak ya da alelade fırka veya hükümet kurarak 

ülkeyi idare etmek gibi bir düşünceleri yoktu. Bilakis Rusya’nın her tarafında kuvvetli teşkilatı 

ve hesapsız taraftarları bulunan önemli bir mevcudiyeti olan büyük bir kitleydi. Bu kitle, 

Rusya’yı önemli çıkmazlara veya tehlikelere sürükleyebilirdi.
23

 

II. Rusya’da 1917 Bolşevik İhtilali ve Osmanlı Basınına Yansımaları 

1917 Nisan’ından Kasım ayı başlarına kadar geçen sürede Rusya’daki olaylara ilişkin 

Osmanlı basını, farklı açıklama ve yorumlar getirdi. Rusya’daki olayların Osmanlı basınına 

yansımasını üç grupta izlemek mümkündür. Birincisi Rusya’da ne olup bittiğini kestirmeye 

yönelikti. Osmanlı Devleti için hayra alamet olarak görülen Rusya’daki olayların nereye 

varacağı ve sonunun ne olacağı, Osmanlı basınını hayli meşgul etti. İkincisi, Bolşeviklerin sulh 

veya savaş yanlısı bir politika izleyip izlemeyecekleri merak konusuydu. Bu süreçte 

İngilizlerin İhtilalin çıkışındaki etkisi ve rolü Osmanlı basınında sıkça tartışıldı ve yetkili 

şahısların demeçlerine yer verildi. Üçüncü olarak, Bolşeviklerin Türk ve Müslüman 

toplulukları üzerindeki etkisinin ne olacağıyla ilgiliydi. Osmanlı basını bu üç başlık altında 

Rusya’daki durumu yakından takip etmeyi sürdürdü.   

1917 Şubat ayından itibaren Osmanlı basını yakın komşusu olan Sovyetlerde neler olup 

bittiğini tam olarak anlamaya çalıştı. İlkbahar aylarında bu ihtilalin nasıl olduğu ve nasıl ortaya 

çıktığına yönelik açıklamalar, Osmanlı basınında sıkça yer aldı. Nasıl bir ihtilal olduğuna dair 

açıklamalar, entelektüel bakış açısından ziyade genellikle yabancı basın üzerinden 

değerlendirmeye yönelikti. İhtilal ile ilgili yapılan yorumların çoğunda yanlı bakış açısı açıkça 

sergileniyordu. Bu anlamda kişinin mezhebine, meşrebine, politik görüşü veya sınıfsal 

                                                                                                                                                                        
nazarıyla bakılmasını rica etmiştir… kendisi bütün dostları tarafından terk edilmiştir. Yanında hasta oğluna bakacak 

bir tabip bile bulunmuyor.  Bu sebeple (Duma) Meclisi suret-i mahsusada bir doktor göndermeye mecbur olmuştur. 

Kışlık saray önünde derin bir hendek hazır edilmiştir.” “Çariçe Tevkif Edilmiştir”, Tanin, 25 Mart 1917, s. 1. 
21 Zafer Toprak, “Ekim Devrimi Osmanlı-Türk Basınında Lenin”, Toplumsal Tarih, S. 287, (Kasım 2017), s. 72; 

Ahmet Gündüz, “1917 Bolşevik İhtilâlinin Türk Dünyasındaki Yansımaları”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim 

Fakültesi Dergisi, C. VI, S. 1 (2015), s. 8-9. 
22 “Siyasiyat”, Tanin, 19 Mart 1917, s. 1; Kocabaşoğlu-Berge, Bolşevik İhtilali ve Osmanlılar, İletişim Yayınları, 1. 

Baskı, İstanbul, 2006, s. 39. 
23 İkdam gazetesi, “Memleket Anarşistlerin Elinde” başlığıyla verdiği haberde; İhtilalin tehlikeli bir hal aldığını, 

anarşist bir grubun ellerinde tüfek, kama ve el bombalarıyla dolaşarak “kahrolsun sermayedarlar!”, “yaşasın 

sosyalizm, ihtilal, komünizm” ibareli bayraklar ile naralar attıklarını yazmıştı. “Memleket Anarşistlerin Elinde”, 

İkdam, 5 Haziran 1917, s. 1. 
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konumuna göre İhtilalin nasıl olduğu sorusuna yanıt aranıyordu.
24

 Avrupa devletleri ve 

Osmanlı Devleti, ihtilalin ilk heyecanını atlattıktan sonra bu soruya cevap ararken İhtilal’in 

nedenlerini daha çok ön plana çıkardılar. Nedenlerle ilgili basında farklı bakış açıları 

geliştirilmişti ve çoğu zaman yanlıydı. İhtilalin çıkma nedeniyle ilgili Tanin gazetesi şu 

açıklamada bulunmuştu: 

“…Rusya’da hürriyet için uzun seneler daimi bir mücadele yapmış müfrit hürriyet 

taraftarları, gerek hariçte Rus hürriyetçilerine karşı teveccüh besleyen mehafil, 

Rusya’nın bu harpten büyük bir muzafferiyetle çıkmakla kazanamayacağı şeyleri 

oldukça mühim bir mağlubiyetle elde edebilecekti. Onların fikirlerince çarlık bu 

muharebede muzaffer olduğu takdirde çarlığın mevki’ ve nüfuzu tamamen sarsılacak ve 

neticede hürriyet taraftarları nüfuz kazanarak nihayet Rusya geniş bir hürriyet ve 

serbestiye nail olacaktı…”
25

  

“Siyasiyat” başlığıyla verdiği bu açıklamadan yola çıkan Tanin gazetesi; Rusya’da 

Çarlığa muhalif olarak bilinen hürriyetçilerin fikirlerinin Rusya için bu harpten yegâne 

kazançlı çıkmanın yolu hürriyete erişmekle mümkün olabileceği görüşüne yer vermiştir. 

Hürriyete kavuşmak için Çar ordularının harpten mağlup çıkmasıyla mümkün olabileceği 

yorumu yine aynı gazetede yer almıştır.
26

  

Osmanlı basınında nisan ayından itibaren tartışılan konulardan biri de Rus İhtilali’nin 

İngilizler tarafından tertip edilip edilmediği konusuydu. İhtilal’in başından itibaren İngiliz 

siyasetçilerin açıklamaları, Dünya basınının da gündemindeydi. Özellikle Times gazetesinden 

alıntılar yapan Osmanlı basını, İhtilalin ilk günlerinden itibaren ihtilalciler lehinde övgüler 

yağdıran İngilizlerin asıl amacının Rusya’da yeni kuvvetler peyda ederek savaşın devamını 

sağlamak olduğu iddiasına yer vermişti. Ancak İhtilalin İngilizler tarafından çıkarıldığına dair 

yeterli emarelerin bulunmaması nedeniyle yapılan başka açıklamalarda; İngilizlerin, Rusya’da 

bir ihtilalin patlak vereceğini çok önceden anladığından hürriyetçiler arasında nüfuzunu 

kullanmak için işin içinde yer almış olabilir; aksi takdirde muharebe zamanında Çarlığı 

temelinden değiştirecek ihtilal ile oynamak akıllı insanların kârı değildir gibi yorumlar 

yapılmıştır.
27

 Bir müddet sonra gazetelerde; İhtilalin, İngilizlerin arzusundan çıkarak Rusya’yı 

yeniden kurmak amacını taşıdığını gören İngilizlerin ihtilalcilerden memnun olmadıkları ve 

ihtilalcilere karşı düşmanca bir tutum sergilediklerine dair açıklamalar, yer almaya başladı. 

Lloyd George’nin konuşmalarından da alıntılar yapan gazeteler, İngilizlerin İhtilalcilere karşı 

izledikleri hasmane tutumlarını en üst perdeden dile getirdiler.
28

 İngiltere’nin ihtilalcilere karşı 

tutumu kadar Amerika’nın İhtilal hakkındaki tavrı da önemliydi. Basının, bu konu üzerine de 

eğilmesi dikkat çekicidir. İkdam gazetesinin 21 Nisan 1917 tarihli sayısında “Amerika 

Kesesini Rusya’ya Açacak” başlığıyla verdiği haberde; Rusya’nın, Almanya’ya karşı 

mukavemet edebilmesi için Amerika’nın her türlü yardım ve desteğini esirgemeyeceği ve 

bunun için Rus hükümetinin müracaatının yeterli olacağı bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştır.
29

   

Nisan ve mayıs ayından itibaren Bolşevik liderlerin kısa aralıklarla Rusya’ya dönüş 

yapmaları, Dünya basınıyla birlikte Osmanlı basınında da geniş yer buldu. Rusya’ya dönen 30 

ihtilalci arasında Lenin ve Zinovyevlerin bulunması ve İsviçre ve Almanya üzerinden 

                                                           
24 Kocabaşoğlu-Berge, age, s. 49. 
25 “Rusya ve Çarlık”, Tanin, 29 Mart 1917, s. 1. 
26 “Siyasiyat”, Tanin, 29 Mart 1917, s. 1. 
27 “İhtilalcilere Nazaran Vaziyet”, Tanin, 19 Mart 1917, s. 1. 
28 “İngiltere ve Rus İhtilali”, Tanin, 4 Nisan 1917, s. 1. 
29 “Amerika Kesesini Rusya’ya Açacak”, İkdam, 21 Nisan 1917, s. 1. 
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Rusya’ya giriş yapması, basın için önemli bir haberdi.
30

 Büyük bir gizlilik ve titizlikle 

yürütülen bu seyahat, Bolşevikler için çok önemliydi. “Almanlar, bir veba basili gibi mühürlü 

bir vagonla İsviçre üzerinden Rusya'ya soktular” sözü aslında durumun ciddiyetini açıklar 

nitelikteydi. Zira Lenin’in gelişi Rus siyasetine ayrı bir ivme kazandırabilirdi. Lenin’in 

Rusya’ya gelişinden birkaç gün sonra İsveç’teki sosyalistlerle görüşmesi, Bolşevik siyasetinde 

önemli bir aktör olacağının ilk sinyallerini böylece vermiş oluyordu.
31

  

Lenin ve diğer Bolşevik liderlerin isimleri, Lenin’in Rusya’ya gelmesinden sonra 

gazetelerde daha sık yer almaya başladı. Lenin’in Rusya gelmesiyle birlikte Osmanlı basını da 

bu isimden söz etmeye başladı.
32

 İhtilalin ne olduğu ve seyrinin nasıl olacağı Lenin üzerinden 

anlaşılmaya ve anlatılmaya çalışıldı. Lenin’in kim olduğu, mesleği ve düşünce yapısının ne 

olduğu ve hepsinden önemlisi Rusya’da ne yapmak istediği sorgulanmaya çalışıldı. Gerçi 

Lenin’in İsviçre’de iken talep ve vaatleri konusunda Osmanlı basını az da olsa bazı bilgilere 

sahip olmuştu.
33

 Ancak bunların hiçbiri Lenin üzerinden İhtilalin ne olduğu ve seyrinin ne 

olacağını anlamaya ve anlatmaya kâfi değildi.    

İhtilali yapanlar içerisinde Lenin’in önderliğinin ön plana çıkması ve Bolşeviklerin kısa 

sürede sivrilmesi ile birlikte Osmanlı basını bu isim üzerinde ayrıca durdu. Basında verilen 

haberlerde Lenin ismi ile birlikte sık sık “Amele ve Asker Sovyetler” ismi de ön plana çıktı.
34

 

Bu cemiyetin ileri sürdüğü görüşlerin Osmanlı Devleti açısından faydalı olacağı kanaati 

yerleşmeye başladı.
35

 Lenin’in, milletlere özgürlük vaatleri Rusya Türklüğünün bağımsızlığa 

kavuşma umutlarını kamçılamıştı. Bu hususta İstanbul ve Anadolu basınında Rusya 

Türklüğünden bahseden yazılar ve şiirler yayınlanıyordu. Osmanlı Devleti, Rusya’da oluşan 

bu yeni durum karşısında Kafkaslar ve Azerbaycan işleriyle daha yakından ilgilenmeye 

başlamıştı. Rusya’nın diğer bölgelerinde yaşayan Türk unsurlar da hürriyetlerini kazanmaya 

yönelik faaliyetlerini artırmışlardı. Kırım’da, Taşkent’te, Bakü’de, Orenburg’da ve 

Moskova’da Türkistanlılar, Kazanlılar, Kırımlılar, Azeriler birbirleriyle buluşup, bağımsız bir 

Türk dünyası yaratmak için harekete geçmişler ve bu konuda Osmanlı yönetiminden yardım 

talep etmişlerdi
36

. Türk-İslam âleminin dayanak noktası olarak görülen Osmanlı Devletinin 

çekinceli tavrı, Türklerin taleplerini yerine getirmeyi engelledi ve süreç içerisinde bu 

bölgedeki Türklerle olan bağını gittikçe zayıflatmıştır. 

                                                           
30 Lenin ve yanındaki ihtilalciler,  Almanya topraklarından geçerken Almanya ile yapılan mutabakat sonucunda 

Almanya Hükümeti bunların pasaport ibraz etmeksizin ve eşya muayenesine tabi olmaksızın geçişlerine izin 

vermiştir. Buna mukabil ihtilalciler, Rusya’da tutuklu bulunan Alman ve Avusturya sivilleri arasından gideceklerini 

taahhüt etmişlerdir. “Rusya Ahvali”, Tanin, 17 Nisan 1917, s. 2. Winston Churchill'in, “Almanlar bir veba basili 

gibi mühürlü bir vagonla İsviçre üzerinden Rusya'ya soktular” sözü aslında bu durumu tasvir etmekteydi.   
31 Kurat, age, s. 322. 
32 Bolşevik Liderlerin basında çoğu zaman karıştırıldıkları da görülmektedir. Örneğin; Lenin’e Troçki ismi, 

Troçki’ye ise Lenin adının verildiği görülmekteydi. Gündüz, agm, s. 10. 
33 Tanin gazetesi bu talep ve isteklerini şu şekilde açıklamıştır: “…Lenin, bir taraftan Rus sosyalistlerinin derhal bir 

mütareke akdini talep etmiş; diğer taraftan da millete hürriyet vaat etmiştir.  Bu düşüncesini dile getirirken 

Kerenski’nin eylemlerine karşı gelerek Rusya ikinci ve hakiki bir ihtilal arifesindedir…” demiştir. Bkz. 

“Sosyalistler Mütareke Talep Ediyorlar”, Tanin, 5 Nisan 1917, s. 4. 
34 Amele ve Asker Cemiyeti olarak bilinen bu cemiyetin faaliyetleri, Osmanlı yönetim ve basınının da yakın 

takibindeydi. “Rusya’da Kıyam ve Şuriş”, İkdam, 25 Haziran 1917, s. 1.  
35 Gündüz, agm, s. 9. 
36 Rusya’da bulunan Türk toplulukları bağımsızlık yolunda ilerlemeye çalışırken İstanbul’da tahsil yapmak için 

bulunan Kırgız, Kazak, Azeri, Başkurt, Kırımlı, Kazanlı öğrenciler de ülkelerinin hürriyete kavuşması maksadıyla 

birtakım faaliyetlere girişmişlerdi. Bunlardan Mehmet Emin adlı Tatar öğrencinin medrese tahsilinden sonra 

Şeyhülislam Hayri Efendi’nin aracılığı ile Harbiye Nezareti’ne başvurarak Rusya’da faaliyetlerde bulunmak için 

istihdam edilmesine yönelik talebi önemlidir. Bkz. Mustafa Gül, “Bolşevik İhtilali Sırasında Kırgız-Kazak 

Öğrencilerin Osmanlı Hükümeti’ne Sundukları Bir Beyanname”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. XI, S. 31 

(Mart 1995), s. 49-50. 
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5 Nisan 1917 tarihinde Tanin gazetesinde; “Sadrazam Paşa Hazretlerinin 

Sermuharririmize Beyanatı” başlığıyla yayınlanan açıklamalar, Osmanlı yönetiminin 

Rusya’daki yeni yönetime karşı tavrını öğrenmek açasından önemliydi. Talat Paşa, gazetenin 

muhabirine verdiği beyanatta özetle şunları söylüyordu:  

“…Rusya ile Osmanlı Devleti birkaç yüzyıldan beri can düşmanı idiler. Bu 

husumetin sebebi ise; Rusların Osmanlıya karşı beslediği istilacı tutumudur. Bundan 

dolayı Rusya’da büyük bir inkılap meydana gelip Çarlığın devrilmesi en çok bizi 

sevindirdi. Ancak hür ve çağdaş bir devlet kurmak için kaderini eline alan Rus milleti ile 

iyi komşuluk ilişkileri yaşamamız için hiçbir sebep kalmadı…” 
37

  

Rusya’da oluşan bu yeni durum karşısında memnun olduğunu beyan eden Sadrazam Talat 

Paşa, çekincelerini ise şu şekilde açıklıyordu:  

“…Maatteessüf diyeceğim, Rusya'da fikr-i inkılab ve ihtilalin eski âmâl-i 

tecavüzkâraneye tamamiyle galebe edememiş olduğunu görüyoruz. Şerefli bir sulhtan 

bahseden Mösyö Milyukov, Türkiye meselesinin Rusya lehine halledilmesi lüzumunu 

ileri sürüyor. Rus hürriyetperveranının bu eski tecavüz ve husumet düsturlarına iştirak 

edip etmeyeceklerini bilmeyiz. Şayet Rus milleti de Çarlığın bu miras-ı meş'umunu 

kendilerine düstur-ı hareket olmak üzere kabul edecek olur ise, sulhtan bahsetmek abes 

olur…”
38

  

Talat Paşa, beyanatının devamında, Alman istihbarından edindiği bilgiye dayanarak, 

“Osmanlı Devleti yeni Rusya ile sulh ve müsalemet yapabilir” diyerek barışın kapısını 

aralamıştı. Gerçekten de kısa süre sonra Rusya’daki yeni yönetim verdiği sulh kararı ve daha 

sonra Brest Litovsk Antlaşması’yla savaştan tamamen çekilmiştir.
39

  

İhtilal ile ilgili açıklamalar sadece Sadrazam Paşa’nın değil, Meclis-i Mebusan’ın 1917 

yılı Aralık ayının ilk günlerindeki birleşiminde gündeme gelmiştir. Aslında, Meclis-i 

Mebusan’da Rus İhtilali’nden ziyade ihtilal ile birlikte ortaya çıkan sulh meselesine 

değinilmiştir. Bununla birlikte İhtilalin getirdiği düşünceyi heyecanla karşılayan bazı 

milletvekilleri de olmuştur. Bunlardan biri Trabzon mebusu Servet Bey’dir. Servet Bey 1 

Aralık 1917 tarihli konuşmasında İhtilal ile birlikte gelişen sulh düşüncesinin iyi 

değerlendirilmesi gerektiğini savunmuş ve şu ifadelere yer vermiştir:  

“…Seferberlikten bu zamana kadar harp ve sulh lehinde ve aleyhinde vuku bulan 

beyanat ancak hükümete inhisar etmiştir. Harp ve sulh için her ne söylenilmişse tarafı 

hükümetten söylenilmiştir. Heyeti Mebusan ancak tasdikleriyle hükümete karşı olan 

ihtisasatını izhar etmiştir fakat hiçbir Mebus, harp için, sulh için burada beyanatta 

bulunmamıştır. Bendeniz bugün ilk sadayı çıkarmak üzere güzel ve iyi bir vesile 

buldum. O da yeni Rus Hükümeti’nin dünyaya, kâinata ilan ettiği sulh teklifidir…”
40

 

Rusya’da yeni yönetimin tek taraflı ateşkes yapması ve barış istemesinin ardından gizli 

antlaşmaları açıklaması, İtilaf devletlerinin savaşla ilgili hesaplarını altüst etmiştir. Bu yüzden 

İngiltere ve Fransa, Londra mukavelenamesini ihlal eden Bolşevik yönetimine karşı harekete 

geçerek Rusya’yı protesto ettiler.
41

 İkdam gazetesi “Rusya’ya Karşı İtilaf” başlığıyla verdiği 

haberde; İtilaf güçlerinin Paris’te bir araya gelerek yeni bir harp planı hazırladıklarını ve bu 

planda Amerika’nın da dâhil olduğunu yazıyordu. İtilaf güçlerinin Rusya’yı dışlayan harp 

                                                           
37 “Sadrazam Paşa Hazretlerinin Sermuharririmize Beyanatı”, Tanin, 5 Nisan 1917, s. 1. 
38 “Sadrazam Paşa Hazretlerinin Sermuharririmize Beyanatı”, Tanin, 5 Nisan 1917, s. 1. 
39 Gül, agm, s. 49. 
40 Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi, Devre: 3, C. 1, Onikinci İnikad, 1 Aralık 1917, s. 67 
41 “Manasız ve Faidesiz Protestolar”, İkdam, 20 Kasım 1917, s. 1. 
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planının amacı; sulh sonrası oluşabilecek hezimetin giderilmesi ve savaşla ilgili gerekli 

önlemlerin alınmasıydı.
42

 Bu amaç doğrultusunda hareket eden müttefikler, yaşananların 

sorumlusu olarak gördükleri Bolşeviklere karşı amansız ve acımasız bir mücadeleye giriştiler. 

İtilaf güçlerinin Rusya’ya karşı tutumları bununla sınırlı kalmadı. Daha da ileri giderek 

Rusya’daki muhalifleri Bolşeviklere karşı kışkırttılar. I. Dünya Savaşı’nda aynı saflarda yer 

alan müttefikler ve Rusya artık birbirleriyle hasım devletler haline gelmiş oldular. Öyle ki 

Bolşevikler Aralık 1918’de Güney Rusya’ya asker çıkarıp Çarlık yanlısı Denikin ve Wrangel 

ordusu ile çarpışırken bu kuvvetlere yardım eden İtilaf güçleriyle de mücadele etmek zorunda 

kaldı.
43

 Bolşevikler karşısında tutunamayarak İstanbul’a gelen Rus milliyetçilerinin iskân ve 

iaşeleri Osmanlı yönetimini hayli zorlamıştı. Bu göçmenlerin nereye yerleştirileceği konusu 

uzun süre gündemde kalmıştır.
44

  

Bütün bunlar olurken Almanların tutumu da önemliydi. Almanlar, Rusya’daki iç 

karışıklığın uzun süre devam etmesinden yana bir tavır aldığı ve hatta Brest Litovsk 

Antlaşmasının gecikmesine ve dolayısıyla sulhun ötelenmesine neden olduğu gerekçesiyle 

suçlandı. Bu tür suçlamalar, Osmanlı kamuoyunun bilgisi dâhilinde olmasa da Osmanlı 

Dâhiliye Nezaretinin yakın takibindeydi. Dâhiliye Nezareti, Stockholm Bolşevik siyasi 

memurlarından Madam Balabanova’nın verdiği beyanata dayanarak Rusya’nın Almanya’yı 

emperyalist olarak nitelendirdiğini ve sulhun gecikmesinde aktif rol oynamasından dolayı 

suçladığı haberleri yer aldı. Ayrıca Almanya’nın bu tutumu sebebiyle sağ cenah Rus 

sosyalistlerinin Alman sosyalistleri hakkında besledikleri tüm ümitlerinin de zail olduğuna dair 

açıklamalara yer verildi.
45

  

Bolşeviklerin savaştan çekilerek Çarlık döneminde yapılan gizli antlaşmaları servis 

etmesinden sonra Osmanlı kamuoyunun Rusya’ya olan ilgisi ve kredisi arttı. Osmanlı 

basınında 27 Kasım 1917 tarihinden itibaren gizli antlaşmalar hakkında haber ve yorumlar ilk 

sırada yer almaya başladı. Gizli antlaşmalarla ilgili olarak dönemin önemli gazeteleri; “Hafi 

evraktan İtilafın İhtiras ve Rezaleti Okunuyor”
46

, “Gizli Muahedenamelerden Bir Yaprak”
47

, 

gibi başlıklar kullandı. İkdam gazetesi “Bütün Hırslar ve Rezaletler Meydana Çıktı” başlığıyla 

verdiği haberde; Osmanlı Devletinin müttefik güçler tarafından nasıl paylaşıldığı konusunu 

detaylı bir şekilde anlatıyordu.
48

 Tanin gazetesi ise Troçki’nin bütün asker komiteleri ve asker, 

                                                           
42 “Rusya’ya Karşı İtilaf”, İkdam, 20 Kasım 1917, s. 1. 
43 Mesut Çapa, “Anadolu’dan Kırım’a Yardım ve Yusuf Akçura’nın Bir Mektubu”, Türk Kültürü, Yıl. XXXI, S. 

359, (Mart 1993), s. 152. 
44 Dönemin İstanbul belediye başkanı Rus göçmenlerin Müslüman mahallesine iskân edilip edilmeyeceğine dair 

Dâhiliye Nezaretinden görüş sormuş; göçmenlerin Müslüman mahalleri dışındaki yerlere iskân edilmelerine karar 

verilmiştir. BOA, (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) Dahiliye Nezâreti Umûr-ı Mahalliyye ve Vilâyât Müdürlüğü 

Kataloğu (DH.UMVM), 86/10, 22 C 1338/13 Mart 1920. 
45 BOA, Hariciye Nezâreti, Siyasi Kalemi (HR.SYS), 2458/2, 12.09.1918. Aslında Alman Sosyalist Demokrat 

Fırkası Hayet-i İdariyesi, Rus Sosyalistleri tarafından gönderilen sulh beyannamesine verdiği cevapta sulhu takdirle 

karşıladıkları ve Rus Amele sınıfını tebrik ettiklerine dair açıklamalarına rağmen Almanların Rusya’daki imajı 

açıklanan nedenlerden dolayı oldukça kötüydü. “Rus İhtilali Kebiri”, Tanin, 4 Nisan 1917, s. 1. 
46 “Hafi evraktan İtilafın İhtiras ve Rezaleti Okunuyor”, İkdam, 30 Kasım 1917, s. 1. 
47 “Gizli Muahedenamelerden Bir Yaprak”, Sabah, 29 Kasım 1917, s. 1. 
48 İkdam gazetesinin “Bütün Hırslar ve Rezaletler Meydana Çıktı” başlığıyla verdiği haberde gizli antlaşmaya göre 

Osmanlı devletinin paylaşılmasıyla şu şekilde ifade edilmişti: “…İstanbul; İzmit’in bir noktasına ve Sakarya 

nehrine kadar boğaz içinin sevahili garbiyesi; Marmara ve Bozcaadalar. Bir kısmı arazi-i Osmaniye, diğer kısmı da 

araziyi ecnebiyeye dair Fransa ve İngiltere’nin birçok metalibine Rusya tarafından muvafakat edilmek şartıyla, 

Fransa ve İngiltere metalibi anifeye ruy-ı rıza göstermişlerdir. Türkiye’ye taalluk eden İngiliz Fransız metalibi 

şunlar idi; İstanbul Rusya’ya gidecek veya oradan gelecek olan eşyayı ticariyenin transit muamelesi için serbest 

liman olmak üzere tanınacak; sefian-i ticariye boğazlarda serbest-i mürura malik olacak; Rusya, Fransa, İngiltere 

arasında akdolunacak mukavelat-ı mahsusa ile tayin edilmek şartıyla, Asya-i Suğra’da Fransa ve İngiltere için bazı 
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amele ve köylü meclisine gönderdiği bir telgrafa yer vererek artık gizli antlaşmalar ve 

diplomat entrikaların son bulduğunu; emperyalistlerle mücadele döneminin başladığını 

açıklıyordu.
49

 Gizli anlaşmaların açıklanması Osmanlı Devleti açısından bir bahar havası 

estirmişti. Ancak Rusya’daki hükümetin dışişleri bakanı Milyukov ve harbiye vekili Guçkov, 

boğazların Rusya’ya ait olduğunu ileri sürmeleriyle birlikte Osmanlı yönetimi, Rusya’nın 

tarihi emellerinin devam ettiğini görmüş ve Rus hükümetine olan sempatisi bu süreçte 

azalmıştır.
50

 

Osmanlı basını, 1917 yılı başından beri yaşanan gelişmeleri “Rusya’daki iç siyasi 

çekişmeler”, “sulh”, “Osmanlı-Rus” ilişkileri gibi dar çerçeveden izlemekle yetindi. Ancak 

Rusya’nın barış imzalayarak savaştan çekilmesinin ardından Bolşevik yönetim, ekonomik, 

sosyal, kültürel alanda kendi ideolojik hedeflerine uygun kararlar ve politikalar üretmeye 

başladıktan sonra Bolşeviklikler hakkındaki yorumlar, hemen değişti. Bolşevizm’in ne olduğu, 

Bolşeviklerin ne yapmak istediği ve Bolşeviklerin Türk ve Müslümanlara yönelik nasıl bir 

siyaset izleyeceği Osmanlı basınında, 1918 yılından itibaren tartışılmaya başlandı.
51

 

Bolşeviklerin ne yapmak istediklerini ve Bolşeviklik cereyanlarını yakından takip etmek 

isteyen Osmanlı yönetimi, Dâhiliye Nezareti bünyesinde Emniyet Umum Müdüriyetine bağlı 

bir şube dahi tahsis etmişti. Özellikle Rusya’dan gelen göçmenler içerisinde Bolşevikler 

olduğunu ve bunların propaganda yapmalarından çekinen Osmanlı yönetimi, bu şube 

vasıtasıyla takip etmek ve bunun tedbirini önceden almak istemiştir.
52

  

1918 yılından itibaren anti-Bolşevizm (anti-komünizm) düşünce ve eylemleri 

filizlenmeye başladı. Anti-Bolşevizm silahı, 1919 yılından itibaren dinsel temalarla takviye 

edilerek basında sıkça kullanıldı.
53

 Osmanlı basını içinde Alemdar ve Peyam-ı Sabah başta 

olmak üzere bir kısım İstanbul gazetelerinin, Bolşeviklik ve Sosyalizm hakkında yaptıkları 

yorumlarda aşağılayıcı ve saldırgan bir dil kullandıkları göze çarpmaktadır. Bu söylemlerle 

kaleme alınan haberlerin kaynağı çoğu kez ant-komünist Batı gazetelerinin haberlerine veya 

anti-Bolşevik kişi ve kuruluşlardan edinilen bilgilere dayanmaktaydı.
54

   

Osmanlı basınında Bolşevizm tehlikesini ilk kaleme alanlardan birisi olan Ziya Gökalp, 

iki tehlikenin bu ülkeye büyük zararlar verdiğini savunmuştur. Bunlardan Kara Tehlike’nin 

Tanzimat’tan evvelki hayata dönmeyi isteyen zihniyeti; Kızıl Tehlike’nin ise medeniyet ve 

harsı yıkmaya çalışan zihniyeti temsil ettiğini açıklamıştır. Gökalp bu iki tehlike karşısında 

                                                                                                                                                                        
haklar kabul ve tasdik edilecek; makamat-ı mübareke müstakil bir müsellem devletin taht-ı hamiyetine tevdi’ 

olunacak; …İngiltere ve Rusya arasında münakid i’tilafname mucibince bitaraf ilan edilen İran mıntıkası nüfuzuna 

tabi’ edilecek; İngiltere’nin bu mutallibi, Rusya tarafından atideki kuyud ile kabul olunmuştur…” “Bütün Hırslar ve 

Rezaletler Meydana Çıktı”, İkdam, 30 Kasım 1917, s. 1. 
49 “Lenin Hükümeti Gittikçe Kuvvetleniyor”, Tanin, 28 Kasım 1917, s. 1. 
50 Gündüz, agm, s. 9. 
51 Osmanlı basınında, sosyalizmi, Marksizmin, Bolşevizmin, tarih, siyaset bilimi ve ekonomi-politik gibi bir 

çerçevede entelektüel ve kuramsal bakış açısıyla değerlendirmekten ziyade kısa yorumlarla izah edilmeye çalışıldı. 

Kocabaşoğlu-Berge, age, s. 176. 
52 BOA, Dahiliye Nezâreti, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Muhasebe Kalemi, (DH.EUM.MH), 206/72, 23 B 

1338/12 Nisan 1920. 
53 Bazı tarihçiler komünizm cereyanının Osmanlı Devletinin ilk yıllarından itibaren var olduğunu iddia ederler. Bu 

tarihçilerden biri olan İsmail Hami Danişmend; bu cereyanı Fetret Dönemine kadar götürmüştür. Danişmend, bu 

düşüncesini şu şekilde açıklar: “…Fetret devrinde şehzade (Süleyman), (İsâ), (Musâ) ve Mehmet Çelebiler saltanat 

müdahalesine giriştikleri zaman da bir komünizm cereyanı zuhur etmiş ve bu cereyan bir müddet sonra (Çelebi-

Sultan Mehmet) devrinde hem Anadolu’da, hem Rumeli’nde bir komünist ihtilali şeklini aldığı için tenkit 

edilmiştir…” Bkz. İsmail Hami Danişmend, “Osmanlıların İlk Devrindeki Komünizm Hareketleri”, Türk Yurdu, C. 

IV, S. 322, (Nisan 1966), s. 8. 
54 Kocabaşoğlu-Berge, age, s. 277. 
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ister Tanzimatçı olsun isterse milletçi olsun birleşmeleri ve mücadele etmeleri gerektiğini aynı 

yazısında dile getiriyordu.
55

 Bolşevik tehlikesi, Dünya basının da gündemindeydi ve çoğu 

zaman İngiliz propagandasıyla şekillenen bir seyir izledi. Osmanlı yönetimi ve basını, 1918 

yılından itibaren keskin bir şekilde Bolşevik tehlikesine vurgu yapmasa da ihtiyatlı bir seyir ve 

politika izledi. Bu anlamda Bolşevik fikirlerin yayılmasını sağlayan ve bu yolla halkın tabii 

halini değiştiren kişi ve kuruluşlar, yakın takibe alındı. Yine bu kişilerin haklarında tahkikat 

yapılması için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçe idare amirliklerine birer telgraf 

dahi çekildi.
56

 Ayrıca Rusya’nın milliyetçilik döneminde Balkanlarda güttüğü Pan politikası 

benzerinin bu sefer Bolşevikler vasıtasıyla ihtilalin getirdiği ideolojiyle hareket etmelerinden 

endişe edildiği için Osmanlı Hariciye Nezaretinin de yakından takibindeydi.
57

 Balkanlardaki 

Bolşeviklik propagandalarının önüne geçmek için gerekli istihbaratı toplayan Osmanlı 

Dahiliye Nezareti, İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerdeki Bolşevik teşkilatlanması ve 

bu teşkilatlanmanın liderleri hakkında bilgiler toplamaya başlamıştı. Verilen bilgiye göre; 

İçlerinde bazı İttihatçıların olduğu ve bunların yakın takibe alınarak çalışma yerleri ve 

yöntemleri hakkında istihbarat toplandığı açıklanıyordu.
58

  

İşgal sırasında İngilizlerin de Osmanlı Devletindeki Bolşevik propagandalarını yakından 

takip ettiği ve konuyla ilgili çalışmalar başlattığı bilinmektedir. Örneğin, İstanbul ve Edirne 

vilayetlerindeki Rum ve Ermenilere Bolşeviklere karşı mücadele etmek üzere 300 lira maaş 

bağladığı edinilen bilgiler arasındadır. Ayrıca İngilizlerin, İstanbul ve Ukrayna sefareti 

personelini Bolşeviklik propagandası yapmasından dolayı tevkif etmiş olması, İhtilalin 

yayılmasını önlemeye yönelik attığı önemli adımlar arasındadır.
59

 Bu da gösteriyor ki, İhtilalin 

getirdiği fikirler, Avrupa’nın güvenliği ve geleceği açısından tehlikeli bulunarak İngilizler 

tarafından önlenmeye çalışılmıştır.   

Osmanlı basını, Bolşevikler hakkında bilgiler verirken İhtilalin sola kaydığı yönündeki 

çoğu açıklamalarını Avrupa basınına dayandırarak yapmıştır. Rusya’daki ihtilalin “sol”a 

kayması ve sınıfsal özeliğini somut olarak açıklayan gazetelerden biri de İkdam gazetesiydi. 

Gazete, İhtilalin nasıl bir ideolojiye sahip olduğunu imzasız haber ve yorumlar yayınlayarak 

ortaya koymaya çalıştı. Artık İhtilalin getirdiği fikirler, 1918 yılından itibaren Rusya dışına 

çıkarak Marksizm ve Sosyalizm yorumları yapılmaya ve birçok platformda tartışılmaya 

başlandı.
60

 Bu konuda belki de en rahat yorumlar, kıta Avrupa’sındaki sosyalistlerden 

gelmekteydi. Onlar, Marksizm’in bakış açısıyla olaya eğiliyorlar, Rus İhtilalini önünde 

sonunda işçi veya köylü sınıfının başı çekerek proleter-sosyalist devrime varılacağına 

inanmışlardı.
61

 Bu tür tartışmalar, 1919 yılında Milli Mücadele’nin başlaması ve Sovyetlerin 

Ankara hükümetine giderek artan ilgisi sonrasında farklı boyutta ele alındı ve yorumlandı.  

                                                           
55 Age, s. 176-179. 
56 BOA, Dahiliye Nezâreti, Şifre Kalemi (DH.ŞFR), 97/261/1, 21 C 1337/24 Mart 1919.  
57 Osmanlı Hariciye Nezareti, Bolşevikliğin Romanya ve Sırbistan’a sirayetlerinden endişe edildiğini Sadrazama 

bildirerek konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınması için Sadaretin icazeti istenmiştir. BOA, (HR.SYS), 

4615/346064/ H.17.05.1338/7 Şubat 1920.  
58 Dâhiliye Nezaretinin valilikler kanalıyla edindiği istihbarat bilgilerinin bazılarında ilginç detaylar bulmak 

mümkündür. Bunların birinde; İstanbul’da Bolşevik teşkilatını idare eden Doktor Ali Rıza Bey ile ilgilidir. Ali Rıza 

Bey’in ikametgah adresi tespit edilmemesine rağmen, sıkı devam ettiği Manastır kıraathanesi uzun süre gözetim 

altında tutularak faaliyetleri incelenmiş, bununla ilgili istihbarat raporu düzenlenmiştir. BOA, Dahiliye Nezâreti, 

Kalem-i Mahsûs Müdüriyeti, BOA, (DH.KMS), 52/4/35, H. 03.01.1338/ 26 Eylül 1919.  
59 BOA, DH.KMS, 52/4/35, H. 03.01.1338/ 26 Eylül 1919. 
60 Rahmi Çiçek, “Bolşevikler ve Bakü Kongresi Hakkında Hafız Mehmed Bey’in Beyanatı”, Toplumsal Tarih, C. 

XI, S: 61, (Ocak 1999), s. 39. 
61 Kocabaşoğlu-Berge, age, s. 49. 
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Sonuç 

20. yüzyılın en önemli olaylarından biri hiç şüphesiz Bolşevik İhtilali’dir. İhtilalin 

nedenlerini 19. yüzyılda Rusya’da ortaya çıkan fikir akımlarında aramak gerekmektedir. 

Mevcut Çarlık rejimine olan hoşnutsuzluk ve güvensizlik Rusya’da yeni siyasi akımların 

oluşmasına zemin hazırladı. Çarlık düzenine karşı olan bu akımlar, siyasal düzeni 

değiştirmenin yolunun sosyal yapıda meydana gelebilecek değişimde buldular.
62

 Ancak 

İhtilalin çıkmasının temel nedeni ekonomikti. Müttefiklerle birlikte savaşa giren Rusya, 

yıllardır ekonomik sıkıntılarla boğuşmak zorunda kalmıştır. Ülkedeki İngiliz ve Fransız 

sermayedarları ülkenin enerji ve maden yataklarını kontrol etmekteydiler. Çarlık rejiminin bu 

devletlerden aldığı güçle halka uyguladığı baskılar, sık sık ayaklanmalar ve grevlerle 

sonuçlandı. İhtilal öncesi hoşnutsuzluk genel bir hal almıştı. I. Dünya Savaşının yarattığı siyasi 

belirsizlik ve ekonomik kaos, Rusya’da bir ihtilalin çıkmasını kaçınılmaz kıldı. 

Savaşın başından beri Rusya’daki askeri ve siyasi durumu yakından takip eden Osmanlı 

basını, Rusya’da bir şeylerin ters gittiğini biliyor fakat anlam veremiyordu. Dönemin şartları 

gereği basın, savaşlarla ilgili haberlere daha fazla, siyasi haberlere ise çok az ağırlık veriyordu. 

Zaten Osmanlı basını müttefik olduğu Almanya ve Avusturya ajanslarına dayanarak 

Rusya’daki durumu sansürlü şekilde kamuoyu ile paylaşıyordu. Dolayısıyla Osmanlı basını, 

ihtilali körlerin fili tanımlaması gibi bir süre izledi. Ancak Mart 1917 tarihinden itibaren ihtilal 

ile ilgili gerçek haber ve yorumlar yapılmaya başladı. 1917 yılı boyunca basın, ihtilalin 

getirdiği düşüncelerden ziyade Osmanlı Devleti için sağlayacağı avantajlar üzerinde durdu. 

İhtilalden sonra adı sıkça duyulan Komünizm, Sosyalizm ve Bolşevizm kavramları, 1917 

yılının sonlarından itibaren Osmanlı basınında sıkça yer aldı. Sovyet ve Bolşevik tabirini ilk 

olarak kullanan Tasvir-i Efkâr gazetesi oldu ve bunu diğer İstanbul gazeteleri izledi. Bu yıl 

içinde İhtilale sebep olan iç ve dış güçler, Osmanlı basınında çok yönlü sorgulandı. Özellikle 

İngiliz entrikalarının bir sonucu olabileceği değerlendirmeleri çok yapıldı. Ancak 1918 

yılından itibaren İhtilalin getirdiği fikirler, Osmanlı Devleti ile birlikte Avrupa devletlerini 

tedirgin etti. Rusya’nın gizli antlaşmaları ifşa etmeleri ve ardından sulh antlaşmasıyla savaştan 

çekilmesi, müttefiki olan devletleri, özellikle İngilizleri hayli kızdırdı. Bu süreçte Osmanlı 

Devleti ve basın, Rusya bölgesindeki Türklerle yakından ilgiliydi. Ancak bu uzun sürmedi. 

Buradaki Türklerin yardım çağrıları tam olarak karşılık bulamadı. 1918 yılı sonlarında ise 

İhtilalin getirdiği siyasi fikirler, çok yönlü ele alındı ve bazen sosyalizm ile İslamiyet’i 

özdeşleştiren yorumlar yapıldı. Ancak bütün bu yorumların siyasi olduğu geçen sürede daha 

iyi anlaşıldı.  
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