BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞİ SONLARİNDA KAFKASYA'DA
İNGİLİZ FAALİYETLERİ
K. TUNCER ÇAĞLAYAN*
Dünya üzerinde stratejik açıdan çok önemli bir coğrafya üzerinde bulunan Kafkasya tarih boyunca çevresindeki büyük devletlerin sürekli ve yakın
ilgisini üzerinde hissetmişdr. Doğuda Hazar Denizi'nden batıda Karadeniz'e
uzanan, kuzeyde Rusya ile güneybatıda Türkiye ve güneyde İran'a dayanan
bu bölge kaçınılmaz olarak Rusya, İran ve Osmanlı Devleti'nin mücadele sahası olmuştur. Bölgenin eşsiz coğrafi konumu çevresindeki güçlerce rakiplerinin nüfuz sahası nı daraltma projelerinde geçit olarak telakki edilmiştir.
Hakikaten tarihi gelişmelere bakıldığı nda görülecektir ki eğer bölge Türk
hakimiyetine geçmişse daha kuzeye Türk ilerleyişini kolaylaştı rmış; İran hakimiyetinde ise İran'ın Anadolu'ya ve kuzey Kafkasya'ya yönelik genişleme
gayrederini mümkün kılmış; Rus hakimiyetinde ise İran üzerinde Rusya'nın
nüfuz kurması na ve Osmanlı'nı n aleyhine genişlemesine ve böylece sıcak
denizlere yaklaşmasma imkan vermiştir.
Bölgedeki güçlerin hakimiyet mücadelesine sahne olan Kafkasya coğrafyası bu mücadele sebebiyle sı k sı k el değiştirmiş ve üzerinde yaşayan topluluklann uzun süreli bağı msız devlet kurmalanna imkan tanı mamıştır. Fakat
1917-1921 arası dönemde dramatik ve mühim gelişmeler olmuştur. Bilindiği
gibi Birinci Dünya Savaşı'nın şiddetle devam ettiği 1917'de Rusya'da iki ihtilal
oldu. Bu ihtilaller Rusya'nın kendi bünyesinde köklü tesirler meydana getirmekle beraber uluslararası münasebetlerdeki tesirleri daha büyük olmuştur.
1915 Çanakkale mağlubiyeti ve 1916 Kut-al-Amara'da 12.000'in üzerindeki bir ordusunu Türklere esir vermekle beraber 1917'de İngiltere'nin
Ortadoğu'daki savaş planları başarılı olmaktaydı. Mesela, Mısı r'ı İngiltere
Osmanlı ordusuna karşı savunmakla kalmamış Filistin'e doğru karşı taarruzunda da başarılı olmuştu. Mart 1917'de Bağdat uzun bir mücadeleden sonra
Osmanlı'dan alınmıştı. Bu arada Osmanlı Devleti'nin İslam Dünyası endaki
nüfuzunu kı rmak ve Türk ordusunu arkadan vurmak için İngiltere tarafı ndan 1916'da teşvik ve tertip edilen Arap İsyaııı 1917'de kuvvet kazanmış,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü öğretim Üyesi.

488

K. TUNCER ÇAĞLAYAN

Osmanlı ordusunun İngiliz ordusu karşısında gerilemesinde önemli bir rol
oynamaktaydı. İngiliz koloni imparatorluğunun en kıymetli parçası olan
Hindistan, ittifak devletlerinin tehdidinden çok uzaktı. Tarafsızlığını savaşın
başında ilan eden Iran, İngiltere açısından herhangi bir tehlike oluşturmuyordu. Zaten 1907 Rus-İngiliz antlaşmasına göre Tahran'ı da ihtiva eden kuzey İran Rus kontrolünde, Hindistan'a sınır olan güney doğu ise İngiliz kontrolünde idi. Halkın ekseriyeti Türk-Alman ittifakına meyil göstermesine
rağmen Emir'in tarafsız politika izlemesi sebebiyle Afganistan da İngiltere
için bir tehdit unsuru değildi.
Şubat 1917'de aristokrasinin yıkıldığı ilk inkılap Rusya'nın savaştaki rolünü azaltmış ve Rusya savunma amaçlı savaş stratejisini uygulamaya koymuştu. Fakat Lenin liderliğindeki Bolşevilder, ikinci inkılabı Ekim 1917'de
gerçekleştirdiklerinde Rusya'nın takip ettiği savunma amaçlı da olsa savaş
stratejisini terkedip Almanya ve müttefikleri ile derhal barış yapmak istediler.
Tabii bu istek gerek Rus İmparatorluğu'nun bütün bölgelerinde ve gerekse
savaşa iştirak eden bütün devletler üzerinde mühim tesirlere yol açmıştır. Bu
tesirlerin Kafkasya üzerindeki boyutları, bölgede İngiltere ve müttefiklerine
karşı Almanya ve Osmanlı Devleti'nin tehdit oluşturması ve bu tehdidi bertaraf etmek için İngiltere'nin aldığı tedbirler ile bu tedbirlerin neticeleri bu
makalenin inceleme konuları olacaktır.
1. Rus İhtilali ve Kafkasya'da Durum
1917 başlarında Ortadoğu'da askeri ortam İngiltere'yi tatmin eder bir
durumda idi. Fakat Rusya'daki sosyo-ekonomik çöküntü İngiltere ve müttefikleri için darbe mahiyetinde olan ve Çarlık rejimini sona erdiren Şubat
1917 ihtilali ile Ekim 1917 Bolşevik ihtilalidir. Şubat ihtilali neticesinde Prens
Lvov ve Kerensky liderliğinde kurulan geçici hükümetin çalışmaları içerde ve
dışarda merakla bekleniyordu. Bu çalışmanın ilgi sahası olan dış politika ve
daha çok savaşa dair hükümetin takip edeceği siyaset savaşan kampların en
çok tedirgin oldukları husustu.
Bilindiği üzere Rusya'nın geniş coğrafyası ve sayıca büyük ordusuyla itilaf
devletlerinin Almanya ve müttefiklerine karşı yaptığı mücadeleye çok büyük
katkısı olmuştu. Bu katkmın kesilmesinden endişelenen İngiltere ve Fransa
yeni Rus hükümetinin savaşa devamında kararlılığını ilan etmesiyle rahat bir
nefes aldı. Petrograd'daki İngiliz Büyükelçisi Buchanan'a göre yeni hükümetin dış politikası oldukça tatminkar idi. Bu münasebetle yeni hükümet
ve re.
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jimin desteklenmesi ve böylece Rusya'daki pasifist grubun (Bolşeviklerin) tesirinin azaltılı p ordudaki disiplinin güçlendirilmesi sağlanmallydı 1.
Yeni hükümet ilk anda tatmin edici bulunmakla beraber hükümetin icraatlanm engelleyen bir kuruluş vardı. Bu kuruluş ihtilal esnasında kurulan
işçiler ve askerler Sovyeti (Meclisi) idi. Sovyet şeklen hükümet olmamakla
beraber fiilen hükümetin fonksiyonlarının çoğunu üzerinde toplamıştı.
Özellikle askerler ve işçiler üzerinde büyük tesiri olduğundan ordunun disiplinini koruyarak savaşa devam edip etmemesi ve işçilerin de sanayide çalışıp
çalışmamalan Sovyet tarafı ndan kontrol ediliyordu. Bu durum kaçınılmaz
olarak iktidarda iki başlılığı ortaya çıkarmış, hükümetin savaşa devamı sıkıntılı bir hal almıştı2.
Teoride savaşa devam kararı almakla beraber genel olarak uzun süren
savaşın özel olarak da yeni rejimin getirdiği sıkıntılar (ordunun disiplinini
büyük ölçüde kaybetmesi, silah fabrikaları ndaki işçilerin sosyal durumlarının
iyileştirilene kadar çalışmayı reddetmesi, Finlandiya ve Polonya'ya otonomi
sözü verilmesiyle başlayan ayrılıkçı hareketler gibi) pratikte Rusya'yı savaştan
aktif veya taarruz eden bir güç olmaktan çıkarmış, savunmaya yönelik mücadele verir hale getirmiş ti. Bununla beraber, halen Almanya ve müttefikleri
Rus cephesinde büyük bir güç bulundurdukları ndan Rusya'nın savunma
amaçlı da olsa savaş içerisinde yer alması İngiltere ve Fransa için büyük
ehemmiyet arz ediyordu.
Ekim 1917'de Kerensky Hükümeti Bolş eviklerce yı kı lı p Kızılordu
Petrograd ve Moskova'ya hakim olunca Rusya'nın İngiltere ve Fransa için arz
ettiği durum vahim hale geldi. Lenin'in liderliğindeki Bolşevik partisi derhal
savaşa son verip barış imzalamak için hazı r olduklanm ilân etti. Ekim ihtilali
I FO 371/2996/80675/W/38, Sir George Buchanan'dan, Petrograd, Dışişleri Bakanlığına,
1 Nisan 1917. Bu telgrafta İngiltere'nin Moskova Konsolosu Lindley'in raporu aktardmışur. FO
İngiliz dışişleri bakanlığının baş hafleri olup (foreign office) bakanlığa ait bir belgenin arşivde
tasniflenmesinde kullanılır.
2 Sovyet'in ordu üzerindeki tesiriııiıı çok menü olduğu İngiliz istihbaraunca sık sık rapor
edilmiştir. Çoğunluğunu Bolşeviklerin oluşturduğu bu Sovyet grup evvela savaşa karşı olduğunu
ilan etmiş ve dünyanın bütün işçilerini savaş karşıtı tavır almaya davet etmişdir. Fakat Alman işçilerinin ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılaınadaki sadakatini görünce, Almanya savaştan çekilinceye
kadar savaşa devam kararı almıştı r. Bununla beraber Rus ordusunda ve sanayisinde pasifıst propagandalannı artırarak devam etmiştir. Rus ordusunun disipliııiııi bozan faaliyederinden bir
örnek askerlere iistlerini geleneksel selamlanyla selamlaınamaları talimaudır. Bu husustaki bilgi
için bir önceki dipnotta verilen rapora bakma.

490

K. TUNCER ÇAĞLAYAN

bu sebepten itilaf devletlerinin savaştaki mücadelesine çok büyük zararları
beraberinde getirmiş oldu.
İtilaf devletlerinin aksine Almanya ve müttefikleri Bolşevik ihtilalinde
azami derecede karlı çıktılar. Bolşevik Rusya 3 Mart 1918'de Brest-Litovsk
Barış andaşmasını imzalayarak savaştan resmen çekildi. Ruslar bu antlaşma
ile Riga körfezinden Brest-Litovsk şehrine uzanan bir hattın batısmı kaybettikleri gibi 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda ele geçirdikleri Kars,
Ardahan ve Batum'u da Osmanlı Devleti'ne bıraktılar3. Almanya bu andaşma
ile doğu cephesinde istihdam ettiği askerlerini batı cephesine kaydırabileceği
gibi Rusya'da esir olan bir milyonu aşan askerlerini de tekrar istihdam etme
imkanına kavuşmuştur. Bu diğer bir ifade ile Batı Cephesi'nin, yani
Fransa'nın, Almanya'ya teslimi demek olabilirdi. Ayrıca Rusya'nın kıymetli
madenleri, zirai mahsulleri de Almanya tarafından kullanılabilirdi.
Rusya'daki bu gelişmelerin tesiri Rus İmparatorluğu'nun diğer bölgelerinde olduğu gibi Kafkasya bölgesinde de kuvvetli oldu. Kafkas cephesi savaşın başladığı tarihten itibaren İngiltere açısından fazla önemi haiz olmayan
bir cephe idi4. Bilindiği gibi Enver Paşa'nın bizzat komuta ettiği Türk ordusunun savaşın ilk aylarında yaptığı taarruzu Ruslar geri püskürtmekle kalmamış, karşı taarruzla Van, Trabzon, Erzurum ve Erzincan'ı işgal etmişlerdi.
Doğu Anadolu'da bu yayılmalan neticesi ile Ruslar Irak'ta bulunan İngiliz
ordusuyla işbirliği yapmanın planlarını yapıyordus. Fakat bu planı Rus ihtilali
bozduğu gibi Rus ordusunun işgal ettiği Türk topraklarının kontrolü de zorlaştı. Mesela Kafkas cephesinde istihdam edilen Türk ordusunun Ingilizlerin
henüz ele geçirdiği Bağdat istikametinde konuşlandınlması mûmkündü.
Bahsedildiği üzere Rus ordusu bilhassa Bolşevik teşkilatlann faaliyetleri ile
moral ve disiplinini kaybetmişti. Bu arada Kafkasya'daki Rus ordusunun üst
rütbeli subayları eski rejime sadakat gerekçesiyle değiştirilmiş, bu değişiklik,
bozulan ordu disiplinini daha da artırmıştı. Bu bozulmanın kaçınılmaz so3 Brest-Litovsk barışı hakkında geniş bilgi için bakımı J. W. Wheele-Bennett, Brest-Litovsk:
The Forgotten Peace, March 1918, Londra, 1938. Ayrıca Selami Kılıç, Brest-Litovsk
Miizakereleri ve Barışı , Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Atatürk ilkeleri veinkırap Tarihi
Enstitüsü, Erzurum, 1994 ve Y. Hikmet Bayur, Türk inkilâbl Tarihi, Türk Tarih Kurumu

Yayınları, Ankara, cilt III, kısım!, s.103-141'de de geniş bilgi bulunabilir.
4 W. E. Ailen ve P. Muratoff, Caucasian Battlefields, Cambridge: Cambridge University
Press, 1953, s.385-6. Bu eserin Türkçe terciimesi 1966'da Ankara'da 1828-1921 Türk-Kafkas
Harpleri'nin Tarihi başlığı ile basılmıştır.
5 Aynı Eser, 5.442-4.
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nucu ise orduda savaşa devam hususunda büyük bir isteksizliğin meydana
gelmesi olmuştu'. Ordudaki bu bozulmaya Rııs başkenti Petrograd'daki gibi
çift otoritenin Kafkasya'da teşekkül etmesi yardı mcı oldu. Kerensky hükümetinin Kafkasya Valiliği (Viceroy) yerine tayin ettiği Rus üyeler yanısı ra bölgedeki önemli milli grupları n temsilcilerinden oluşan Transkafkasya
Komisyonu iyi niyetlerle çeşitli reformlara başlamış fakat otoritesi Kafkasya
Sovyeti tarafı ndan sarsılmıştı. Asker ve işçiler üzerinde nüfuz sahibi olan
Sovyet; ordunun itaat edeceği otoritede şaşkınlığa ve tabii asli fonksiyonunu
yerine getirmede de zaaf göstermesine sebep olmuştur7. Ayrıca Kerensky hükümetinin savaşa devam kararı nın yanı sı ra Kafkas cephesi hakkı nda net bir
karar almaması bu cephedeki müplıemliği artı ran bir unsurdu. Nihayetinde
daha Bolşevik ihtilali olmadan önce Rus Kafkas ordusu dağılmaya başlamıştı.
Albay Marsh raporıında bu durumu engellemek için Sovyet idari Kurulu ile
gizlice irtibat kurulup Rus ordusunun çekilmesini önleyici tedbirler alınmasını dahi teklif etmiştirs.
Ekim 1917'de Bolşevik ihtilali ile Ruslar'ı n Kafkas ordusunun dağılması
hız kazandı. Rus ordusu dağılmasa bile zaten Bolşevikler barış yapma isteklerinde kararlı idiler. Barış yapılması halinde Kafkas cephesi fiili savaş cephesi
olmaktan çı kacak ve muhtemelen İngiltere için bölge büyük tehditlerin zeminini oluşturacaktı.
2. Kafkasya'nın Ehemmiyeti
1917 sonları nda Kafkasya coğrafyası iktisadi ve stratejik açıdan büyük
önem arz ediyordu. Iktisadi özellikleri incelendiğinde görülecektir ki bu
bölge madenleri ve zirai ürünleri ile savaşan taraflar için büyük imkanlar
sunmuştur. Bilhassa Almanya'nı n sı kı ntısı na çektiği petrol, magnezyum, bakı r, kömür, tahıl, tütün, pamuk ve çay ile yün gibi hayvani ürünler bölgede
bol miktarda mevcut idi. İngiliz belgelerine bakıldığı nda sadece işletilen pet6 CAB (İ ngiliz kabinesine ait belge) 24/14/G.T. 874. Albay F. G. Marsh'ın, Kafl:Asya İ ngiliz
Askeri ajam, Tiflis'ten Londra'ya yazdığı 27 Nisaıı 1917 tarihli raporu.
7 CAB 24/32/G.T. 2674, Kafkasya hakkı nda Savaş Kabinesi için (İ ngiliz Hükümetine)
Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Bilgi Bürosu'lıca hazırlanan 17 Kası m 1917 tarihli Memorandum.
Ayrıca Transkafkasya Komisyonu'nun faaliyetleri hakkı nda bakı nız FO 371/2996/97376/W/38,
7 Nisan 1917, P. Stevens'dan, Baturn'da İ ngiliz Konsolosu, A. J. Balfor'a, İ ngiliz Dışişleri Bakanı,
ve FO 371/2997/ 210733/W/38, Stevens'dan Balfor'a, 16 Ekim 1917.
8 CAB 24/14/G.T. 874, Albay F. G. Marsh'ı n, Kafkasya İ ngiliz Askeri ajam, Tiflis'ten
Londra'ya yazdığı 27 Nisan 1917 tarihli raporu.
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rol miktarı bölgenin savaşan taraflar için çok mühim olduğunu göstermektedir:
Bakü

7,136 ,000 ton

Grozni

1,408,000 ton

Çekelen Adası

176,000 ton

Maykop

128,000 ton".

Bu petrolün % 75'i Volga nehri üzerinden gemilerle kuzeye nakledilirken arta kalanı Baku'den Batum'a ve Grozni'den Mohaçkala'ya (Petrovsk)
boru hatları ve demiryolu ile taşı nmaktaydı").
Demiryolları önemli merkezleri birbirine bağladığı ndan bölgenin ekonomik zenginliklerine ulaşılmasını n kolay olması Kafkasya'nı n önemini daha
da artırmaktaydı 'l. Karadeniz ve Hazar Denizi üzerindeki limanlar da bu ulaşım ağım bölge dışı na yayan çı kış kapıları olarak Kafkasya'yı çevre coğrafyası
ile bağlıyordu. Bu ulaşım ağları sayesinde Almanya'nı n bölgeye hakim olması
ve bölgenin zenginliklerini tasarruf etme ihtimali İngiliz devlet adamları nı
korkutmaktaydı. Almanya'nı n Kafkas petrolünün sadece yarısı nı kullanması
halinde mevcut petrol gücünü üç kat artıracağı tahmin edilmekte idi 12 .
Stratejik açıdan Kafkasya'nın ehemmiyeti en az ekonomik ehemmiyeti
kadar büyüktü. Bolşevik ihtilalinden önce İngiltere Osmanlı Devleti'nin
Ortadoğu'daki toprakları nı Kafkasya ve kuzey Irak'ta bulunan Rus ordularını n işbirliği ile ele geçirip İstanbul'u teslime mecbur bırakmayı plânlamış tı .
Fakat Rusya'daki siyasi gelişmeler bu işbirliğini imkansız kılmakla kalmamış
Osmanlı Devleti'ne karşı Ortadoğu'dan yapı lması planlanan taarruzda
ingiltere'yi yalnız bırakmıştı ".
9 FO 371/3301/107255/W/38, Genelkurmay'm İ ngiliz Hükümetine sunduğu Kafkasya ır
Almanya için Klymeti başlı klı ve 6 Haziran 1918 tarihli rapor.
1() WO (İ ngiliz Savaş Bakanlığı 'na ait belge) 329/2506/M.1.2.6. 2794, Askeri İstihbaraun
hazırladığı Kafkasya'da Petrol hakkında Memorandum, 24 Ocak 1918. Boru hatları nı n yı llı k
toplam taşıma kapasitesi 2 milyon ton olarak rapor edilmiştir.
11 Aynı Belge. Mesela Baku'den Tiflis, Batum ve Poti'ye ve yine Baku'den Mohaçkala,
Grozni, Vladikafkas ve Rostov'a, Kars'dan Erivan ve Tiflis'e demiryolu hatları vardı.
12 FO 371/3334/114499/W/38, 23 Haziran 1918, Rusya'dan düşmana petrol imkanı üzerine memorandum, hazırlayan R. R. Tweed, Baku Rus Petrol Şirketi Genel Müdürü.
1:4 Allen and Muratoff, Caucasian Battlelields, a.g.e., s.385.
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Ayrıca Kafkasya'da Rusya'ya karşı istihdam edilen Türk askeri, gücünün
büyük bir kısmı Bağdat'ı Mart 1917'de eline geçiren İngiliz ordusuna karşı
taarruza geçirilebilir; İngilizler'in o ana dek Ortadoğu'da elde ettikleri galibiyederi ters yüz edilebilir; Arap isyanının akışını da değiştirebilirdil 4. Fakat
İstanbul Hükümeti'nin Kafkasya cephesindeki ordusunu Kafkasya'da operasyonlar için tutması İngiltere'nin korkulanm bertaraf edecektir.
Kafkasya'nın batı yönünden İran ve Orta Asya'ya köprü olması bölgenin
önemini bir kez daha artıran bir husus idi. Bilindiği gibi İran ve Afganistan
savaşta tarafsız olduklarını ilân etmişlerdi. Fakat bir Türk-Alman ordusunun
Hazar Denizi'ne ulaşması halinde İran'ın ve akabinde Afganistan'ın TürkAlman cephesine geçmesi kuvvede muhtemeldi. Tarafsızlıklarını korusalar
dahi Türk-Alman ordusunun İran ve Afganistan'ı kolayca aşarak Hindistan'ı
tehdit etmeleri mümkündü. Mevcut olan demiryolu ağı ile Almanya'nın ve
Osmanlı Devleti'nin Orta Asya ve Afganistan'a asker sevk etmesi de zor olmayan bir çalışma olabilirdi. Diğer bir ifade ile, bir istihbarat raporunun belirttiği gibi Hindistan ittifak devlederince ciddi şekilde tehdit edilebilirdi'5.
Bir başka rapor, bu tehlikeleri zikrettikten sonra İngiliz Hükümeti'ne
Ortadoğu'daki İngiliz ordusunun faaliyet merkezinin Mezopotamya'dan
Kafkasya'ya kaydırılmasını teklif ediyordu'". Hindistan Bakanlığı'na sunulan
başka bir raporda Almanya'nın Hindistan üzerine uzun zamandır plânlar
yaptığı ifade ediliyordu. Almanlar'ın yaptığı bazı faaliyetlerden de bahsediliyor, örnek olarak tanınmış Hint aynlıkçılarmın İngiliz idaresine karşı
Almanlarca desteklendiği ve Afgan Emiri'ni de kendi saflarında tarafsızlığını
bozmaya iknaya çalıştıkları bildiriliyordu'''.
Il Nassibian, A, Britain and the Armenian Question, 191.5-1923, Londra:Croom Helm,
1984, s.94; Swettenham, Allied Intervention in Russia, 1918-1919, Londra:George Ailen and
Urnin Yaymevi, 1967, s.42-3.
15 CAB 24/52/G.T. 4509, 18 Mayıs 1918, Dışişleri Bakanlığı Siyasi İstihbarat Dairesi'nce
hükümete sunulan Kafkasya'ya dair rapor. Ayrıca bakma C. H. Ellis, The Transcaspian Episode,
1918-1919, Londra:Hutchinson, 1963, s.17.
FO 371/3300/49453/W/38, Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Bürosu'nun Kafkasya üzerine
18 Mart 1918 tarihli raporu.
IOR: (İngiliz Hindistan Bakanlığı'na ait belge) L/P8cS/18/c.173, 18 Mayıs 1918 tarihli
Hindistan Bakanlığı Siyasi İstihbarat Dairesi'nce hazırlanmış İran konulu rapor. Gelen değişik
istihbarat raporlarına göre 70 kişilik bir Alman ajan grubu Afganistan'da faaliyette bulunmaktaydı. Bunun için bakı nız FO 371/3003/13425/W/38, 25 Mayıs 1917. Ayrıca balunız FO
371/3296/8818/W/44, 15 Ocak 1918, Rumbold'dan, Berne. Dışişlerine, ve FO
371/3296/1919/W/44, 1 Ocak 1918, Sir H. Rumbold'dan Dışişleri Bakanlığına.
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Türk-Alman tehdidinin yanı sı ra Bolşevik propagandası İngiltere'nin çekindiği diğer bir husustu. Hatta aynı rapor bu tehlikenin Türk-Alman tehdidinden daha büyük olduğunu ifade ediyordu. Rusya'nı n Bolşevik ihtilalini
müteakiben savaştan çekilmesi sadece Kafkas cephesini değil İngiltere ile
1907 antlaşması na göre nüfüzu altı na giren Kuzey İran'ı da boşaltması
Almanya ve Osmanlı Devleti'nin önünü açmıştı. İngiliz devlet adamları bu
boşluğun nasıl doldurulacağı nı n üzerinde kafa yormaktaydı. Rusya'nı n otoritesinin yı kıldığı Kafkasya ve kuzey Iran'da Türk ve Alman alanları nı n aktif
şekilde çalıştıkları, başarılı oldukları takdirde güney batı İran'dan elde edilen
petrol kaynakları nı n tehlikeye düşeceği istihbaratı n raporları nda yer almaktaydı '8.
Dışişleri Bakanı Balfour'un Lord Reading'e, (İ ngiltere'nin Amerika
Birleşik Devletleri'ndeki Büyükelçisi) çektiği telgraf İngiltere açısı ndan durumun vehametini ortaya koyuyordu.:
... Şüphesiz Almanya Rusya'da sebep olduğu istikrarsızlığı
Ortadoğu ve Ortadoğu üzerinden Hindistan'da da meydana
getirerek bizi zayı flatmak istemektedir. Bunu Türk-Alman
ordusu destekli Pan-Slavist veya Pan-Turanist propagandayı
kullanarak yapmayı arzulamaktadı r. Halihazı rda İ ran,
Türkistan ve Afganistan'da ajanları bu amaç için çalışmaktadı r.
Türkler şu anda Batum'ıl ele geçirdiler (ve) eğer Kars'ı
alı rlarsa, ki mümkün görünüyor, Kafkasya'nı n hakimi olacaklar
ve Orta Asya ile Hindistan'a giden yol onlar için açı k olacak. Bu
hareket engellenmediği takdirde geniş boyutlarda tesirleri
olacaktır...19.
İ ngiliz Genelkurmayı 'mn hükümete sunduğu bir raporda ise
Almanya'nı n Mezopotamya'da üstünlük kurma mücadelesini Bağdat'ı n
İ ngiltere tarafı ndan alı ndığı an kaybettiği, bu kaybı nı telafi için ise dikkatini
Orta Asya'ya çevirdiği iddia ediliyordu20. Bu iddiaya göre Almanlar hali hazı rda Tuna nehrini tamamen kontrollerine aldı kları için Karadeniz'e hakim
oldukları, Orta Asya'nı n önündeki geçit Kafkasya'r alarak Berlin-Bağdat
18 IOR: L/P&S/18/c.173, 18 Mayıs 1918 tarihli Hindistan Bakanlığı Siyasi İstihbarat
Dairesi'me hazı rlanmış İ ran konulu rapor.
FO 371/3327/69398/W/38, 20 Nisan 1918, Balfour'dan Lord Reading'e, Washington.
CAB 24/54/G.T. 4883, 8 Haziran 1918, İ ngiliz Genelkıı rmayı 'mn Kafkasya üzerine bir

raporu.
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demiryolu projesi yerine Berlin-Buhara demiryolu projesini uygulamaya geçeceklerdi21. Bu projeyi gerçekleştirmesini engellemek için herhangi bir askeri gücün olmaması Almanya'nı n şansı nı artı rdığı na da inanıllyordu". Bu
raporlar değerlendirildiğinde Kafkasya'nı n haiz olduğu stratejik önem net
olarak görülmektedir.
Kafkasya'nı n iktisadi ve stratejik konumu İngiltere ve Almanya için olduğu kadar Osmanlı Devleti için de önemliydi. Böyle olmakla birlikte
Kafkasya'nı n Osmanlı Devleti açısı ndan kıymetini artı ran bir özelliği daha
vardı: Bilindiği gibi Enver Paşa Kafkaslar ve Orta Asya'daki Türk topluluklarını Rus hegemonyası ndan kurtarmak düşüncesine sahipti. Bu fikrin gerçekleştirilmesinde Kafkasya büyük önemi haizdi. Enver Paşa'nın bu düşüncesini
Pan-Turanizm olarak isimlendiren İngiltere, onun Rusya'da ihtilâ1 neticesi
meydana gelen boşluktan istifade ederek Orta Asya ve Hindistan sı nı rlanna
kadar uzanan bölgede İngiliz menfaatlerine zarar vermesinden de çekiniyordu. Nitekim bir raporda Rusya'nı n çökmesi ile Enver Paşa'nı n bu siyaseti
uygulama safhası na koyma fı rsatı ele geçirdiği, 1917'de kaybedilen İrak ve
Filistin gibi arap topraklarını n kaybı nı tazmin etmek için Türklerin meskun
olduğu Kafkaslar ve Orta Asya'ya yöneldiği ifade edilmiştir". Bu rapora göre
Almanya kendi kontrolü altı ndaki bir Türk imparatorluğunun Alman menfaaderine uygun olduğunu düşünerek bu devlete destek veriyordu. Sebep
olarak Orta Asya'nın Mezopotamya'dan daha fazla zenginliklere sahip olması
ve hatta tabii kaynaklar bakı mı ndan Amerika ve Kanada'nı n toplamı ndan
daha zengin olduğu gösterilmiştir. Bu münasebetle Almanya'nın İslam dostu
olarak kendini ilan etmesinden sonra açı kça Pan-Turanizm'e sempati duyması da İngilizler'ce doğuda yeni Alman politikası olarak değerlendirilmiştir21.

Aynı Rapor.
FO 371/3329/74918/W/38, 28 Nisan 1918, Hindistan Valisi'nden Hindistan
Bakanlığı 'na yazılmış bir telgrafin Dışişleri Bakanlığı 'na gönderilmiş bir sureti.
23 FO 371/3060/220908/W/44, 19 Kasım 1917 Sir H. Rumbold'un Berne'den Dışişleri'ne
gönderdiği Turancılık Hareketi üzerine bir memorandum.
21 Aynı belge. Ayrıca Pan-Turanist hareket hakkı nda İngiliz hassasiyeti üzerinde şu iki rapora da bakı labilir: FO 371/3060/226241/W/44, 28 Kası m 1917, Arnold J. Toynbee'nin PanTuranist hareket üzerine raporu; IOR:L/P8cS/18/C.181, 18 Mayıs 1918, Kaşgar'dan istihbaratçı
2t

22

subay Yüzbaşı P.T. Etherton'nun Pan-Turanist hareket üzerine raporu.
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3. Ingiliz Hükümeti'nin Tedbirleri
Almanya ve Osmanlı Devleti'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya dair projelerini gerçekleştirmesini engellemek gayesiyle İngiliz devlet adamları başlıca üç
plan geliştirdiler:2:"
Rus askerlerini maddi ve manevi açı dan destekleyerek cephelerde
kalmalarını sağlamak;
Kuzeyden gelebilecek bir Alman ve Bolşevik saldırısına ve güneyden
gelebilecek bir Türk taarruzuna karşı koyabilecek güçte olacak Romanya,
Ukrayna, Don, Kuban ve Terek bölgeleri ile Azerbaycan, Ermenistan ve
Gürcistan'dan oluş an Transkafkasya Federasyonu'nun dahil olacağı bir
Güney Bloku oluşturmak;
Gürcü ve Ermenileri destekleyip teşkilatlandırarak Osmanlı-Alman
ilerleyişine karşı kullanmak. Şimdi bu planları n başarı derecelerini sırayla
görelim.
3.1. Cephedeki Mevcut Rus Askerlerinin istihdamı
Daha öncede bahsedildiği üzere Rus İhtilali Rus ordusu üzerinde yıkıcı
tesirler meydana getirmiş, 1917 sonlarına kadar itilaf devletlerinin menfaatlerine azami hizmeti geçmiş olan ordu, moralini, disiplinini ve savaşa devam
hususunda kararlılığını kaybetmişti. Kafkasya'daki Rus ordusunun Bolşevik
propagandanın tesiri ile Ekim İhtilali'nden önce cephede askeri operasyonlarını durdurduğu ve bu propaganda devam ettiği müddetçe askerin tekrar
silaha sarılmasının zor olacağı rapor edilmişti. Ordu içersindeki bu menfi
propaganda faaliyetleri Petrograd'daki geçici hükümet tarafından durdurulmak istenmiş fakat başarısızlı kla sonuçlanmıştır2". İngiliz Hükümetine
Cephedeki Rus askerlerinin dağılmasını engelleme teklifi Batum'daki İngiliz
Konsolosu'ndan gelmişti. Konsolos Stevens, 17 Kasım 1917 tarihli telgrafinda Rus askerlerinin yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını n karşı lanması gerekti25 Bolşevik İ htilâli'nden sonra Kafkasya'da gelişen askeri ve siyasi olaylar hakkında geniş
malumat için bakı nız Bayur, age, cilt Il!, kısı m IV, s.165-254 ve Erol Kurkçüoğlu, 1918-1920
Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Basılmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Atatürk ilkeleri ve
inlulâp Tarihi Enstitüsü, Erzurum, 1994.
FO 371/3012/226679/W/38, Sir G. Buchanaddan, Petrograd, Dışişlerine,
Batum'daki Konsul P. Stevens'dan 22 Ekim 1917 tarihli telgraf. Ayrıca bakı nı z G.
Lenczowski, Russia and the West in Iran, 1918-1948, New York:Cornell Üniversitesi Yayı nı , 1949,
s.15-16.
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ğini, bu yapılmadığı takdirde cephenin Türklere düşeceğini ifade etmişti27.
Ancak Rus askerlerinin hı zla cepheden çekilmesi bu teklifin uygulanma şansını ortadan kaldırmıştı r. Hatta 200 bin civarı nda Rus askeri Bolşevikler ile
ittifak devletleri Brest-Litovsk Barış Andlaşması nı imzalamadan önce
Kafkasya cephesini terk etmişti. Sadece bir kısı m Rus askeri kuzey İran'da
varlığı nı devam ettirmekte fakat ilk fırsatta Rusya'ya dönmenin gayreti içersindeydi28.
3.2. Güney Kuşağı Projesi
Bolşevik İhtilaWnin tahriplerini asgariye indirmek için düşünülen plânlardan bir tanesi olan Güney Kuşağı projesi ihtilali takip eden günlerde
Bolşevikler'in hakim olduğu merkezi Rusya haricinde kalan Don, Terek,
Kuban, Ukrayna ve Kafkasya'daki mahalli idarelerin Bolşevikler'i tanı maması
neticesinde gelişmiş tir. Söz konusu mahalli idareler fiilen bütün yönetimi
üzerlerine alarak pratikte bağımsız hükümetler şeklinde ortaya çıktılar'. Bu
gelişme İ ngiliz Dışiş leri'nde bu ülkelerin bir araya getirilerek ve hatta
Romanya'yı da bu ittifaka dahil ederek bir kuşak oluşturmak ve bu kuşakla
hem Bolşevikler'i güneyden çembere almak, hem Almanlar'a karşı kullanmak ve hem de Kafkaslar'da muhtemel bir Türk ilerleyişini engellemek hedefienmişti. Diğer bir ifade ile bir taraftan Rusya'nı n zirai ürünler açısı ndan
hayat kaynağı olan bölgeyi Bolşevikler'in tehdidinden kurtarmanın yanı sı ra
Almanya ve Osmanlı Devleti'nin ordularını halen doğu cephesinde tutmaları
hedefienmişti30. Dışişleri Bakanı Balfour'un Rusya'daki İngiliz büyükelçisi
Buchanan'a gönderdiği aşağı daki telgraf bu projeye verilen önemin derecesini ortaya koymaktadı r:
27 FO 371/3012/225901/W/38, Sir G. Buchanan'dan, Petrograd, Dışişlerine, Stevens'dan
17 Kası m 1917 tarihli telgraf.
28 FO 371/3012/226679/W/38, Sir G. Buchanan'dan, Petrograd, Dışişlerine, Batum'daki
Konsul P. Stevens'dan 22 Ekim 1917 tarihli telgraf.
29 FO 371/3018/233460/W/38, C. Nabokoffdan, Bolşeviklerin yı ktığı Rus hükümetinin
Londra'daki temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı na, 9 Aralı k 1917. Nabokoff mektubunda İ ngiltere'nin
Bolşeviklerin çevresinde kurulan hükümetlere Bolşevik rejiminin İ ngiltere tarafından tanı nmayacağı nı bildirmesini istiyordu. Fakat İ ngiliz idaresi henüz bu siyasetin gerekliliğine inanmamıştı. Halen Bolşeviklerin Almanlar ı n isteklerinin sertliği karşısı nda savaşa devam edebileceklerini ümit ediyor, bu yapı ldığı takdirde Bolşevik rejimi tanımamak için bir sebep görınfıyordu.
Bakı nız aynı belgerle Dışişleri Bakanı yardımcıları Lord Harrington ve Lord R. Cecil'in tutanakları.
:4() FO 371/3018/238609/W/38, Gizli memorandum: G.T. 2937. Bu memorandum Dışişleri
Bakanlığı 'nca hükümet üyeleri için hazı rlanmış olup 17 Aralı k 1917 tarihlidir.
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Savaş Kabinesi Rusya'daki durumu bu sabah görüştü ve şu
karara vardı: bütün gayretlerimiz Rusya'nı n Almanya ile ayrı
barış andaşması imzalaması nı engelleme yönünde yoğunlaşmakur. Bunu yapmanı n yolu bize dostlukta sadık kalan General
Kaledin ve General Alexenioff gibi grupları desteklemektir.
Bolşevik, Menşevik ve Sosyalist Devrimciler'den meydana gelecek bir hükümetin bir fayda getireceğine inanmıyoruz. Bu hem
Bolşevik kontrolünde bir hükümet olacak hem de sadece teorisyenlerden, konuşanlardan meydana gelen bir hükümet olacaktı r. Diğer taraftan eğer Kafkasya'r, Don-Terek-Kuban 'I,
Ukrayna'r ve Romanya'r bir güney bloku olarak birleştirebilirsek bölgede istikrarlı bir hükümet kurulabilir ve bölgenin petrolü, kömürü ve mısı rı ile bütün Rusya kontrol altına alı nabilir.
Bu miinasebetle, bu politikanı n gerçekleştirilmesi için yapı lması gerekenleri yapmakta yetki sahibisin...31.
Bu belgenin de ifade ettiği gibi Güney Blok'ıı bir taraftan Bolşevikleri
kuşatı rken diğer tarafdan da Alman ve Türk orduları nı n Rus cephesinden
diğer cephelere kaydı rı lması nı engelleyecekti. Bu projenin gerçekleşmesi
için İngiltere müttefikleri ile beraber şu kararları aldı:
Mali destek vererek Ukrayna Rada'sı nı n (Meclisi)
Almanlar karşısı nda çekilmekte olan Romanya ordusunun
Ukrayna'r üs olarak kullanması na ikna etmek ve bu arada
Ukrayna'r kuvvetle muhtemel Bolşevik ve Alman tecavüzlerine
karşı kuvvetlendirmek. Bu görevi Fransızlar iistlenecekti.
Fransızlar'ı n'da katkısı yla İ ngiltere tarafı ndan kuzey
Kafkasya toprakları nda Novocherkask'ta merkezlerini kuralı
Rus Kazakları 'lla maddi yardı m sağlanarak onları bloka dahil
etmek.
Tiflis'te bir İ ngiliz misyon merkezi kurarak bu merkez
vası tasıyla bölgedeki bütün toplumları n bu bloka desteklerini
sağlamak.
3 I FO 371/3018/229192/W/38, Dışişleri'nden Sir G. Buchanan'a, Petrograd, 3 Aralı k
1917. Ayrıca bakı nı z FO 371/3018/242595/W/38, Gizli memorandıı m: G.T. 3068, Askeri
İstihbarat Başkanı 'ndan hükümete, 24 Aralı k 1917.
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4. Sibirya Demiryolladnda kontrolü ele geçirerek Vladivostok' tan Güney Blok'una uzanan irtibat hattı kurmak".
Görüldüğü gibi çok miktarda sermaye ve gayret isteyen bu projenin gerçekleşmesinin önünde bir takı m ciddi engeller mevcuttu. Bunları n başında
Brest-Litovsk'da devam eden barış görüşmelerinin nasıl neticeleneceği idi.
Almanlar zaten Romanya ve Ukrayna'yı istedikleri an işgal edecek pozisyonda
idi. İkinci olarak Karadeniz'deki Rus donanması güçlü Alman gemilerinin
kontrolünde olduğundan kurulması planlanan bir blokun Karadeniz'den
tehdit edileceği aşikardı. Üçüncüsü, anti-bolşevik General Kaledin ve
General Alexieff Rus Kazaklar!' nı n başında duruma hakim görünmelerinin
yanı nda Bolşevikler'de Kazaklar'ı n arası na sı zarak tesir sahibi olmaya
başlamışlardı r. Diğer bir ifade ile Kazaklar'ın güvenirliliği şüpheli idi. Bu
arada Gürcü ve Ermeniler'in durumu da çok sağlam değildi. Düzenli ve
kuvvetli orduları olmadığı gibi araları ndaki tarihi düşmanlı k ve bölgede yer
alan Türk taraftarı büyük miktardaki müslüman halk Güney Blok'ıl
Projesi'nin başarı yüzdesini düşürmeye namzet görünüyordu. Son olarak da
Sibirya Demiryolları 'nı n kontrol altına alınması projesi büyük oranda Japon
askerinin demiryolu güzergahını işgal etmesini gerektirdiğinden savaşa yeni
katılan Amerika buna sıcak bakmıyordu. Amerika'nın korkusu Japonlar'ı n
işgal ettikleri bölgeden savaş sonrası çekilmeyecekleri ihtimali idi.
Bu gibi meseleler bu projenin hayata geçirilmesinin geciktirilmesine sebep oldu. Bu gecikme esnasında Almanlar ve Bolşevik Ruslar Brest-Litovsk'da
Şubat 1918'de anlaşmazlığa düşünce Almanya, Romanya ve Ukrayna'yı, yaptığı askeri hareketle kontrolüne aldı. Böylece projenin en önemli parçaları
kaybedilmiş oldu. Diğer taraftan Türk ordusu da ilerleyişine başlamış
Ruslar'ı n işgal ettiği Doğu Anadolu ve Karadeniz vilayetlerini kıı rtardı ktan
sonra Kafkas topraklarına yönelmişti. Böylece Güney bloku projesi daha uygulamaya geçirilemeden başarısızlıkla son bulmuş oldu. İngiltere'nin elinde
32

FO 371/3283/4022/W/38, 7 Ocak 1918, Güney-doğu Rusya ile ilgili Dışişleri Bakanlığı

tutanaktan. özellikle 3. şık Dışişleri yetkilerince İngiltere açısından önemli bulundu. Mesela üst
düzey yetkililerden olan G. R. Clerk'in tutanağı ilginçtir:

Bu misyonun başarısı şu an için hayati önem arz eden re derhal gerçekleşmesi gereken bir
projedir. Biz ancak kınTedi bir Ermeni kordonu ile Türkleri ve tiiirderi yerlerinde tutabilir.
Mezopotamya'daki giiçIerimizin durumunu koruyabilir; hah 'daki düşman tesirinin artmasını
engelleyebilir re Türkiye'den Orta Asya'ya kadar Alınan menfaaderi için çalışan İngiliz aleyhtarı
Turancıhk hareketinin ,yaygmlaşmasını (kııvvetleınnesini) durchırabiliıiz.
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Dışişleri yetkililerinden R. G. Clerk'in ifadesi ile tek bir proje kalmıştı ki o da
Ermeniler'in ve Gürciller'in Kafkas cephesinde istihdam edilmesi idi.
3.3. Ermeni ve Gürcü Kuwederinin Kullanılması
Rus askerlerinin yeniden yapılanı p güç olarak kullanı lması mümkün
olmayı nca İngiliz devlet adamları tehlikeyi önlemek için başka formüller peşine düştüler33. Bu arada bir gizli istihbarat raporu Gürcü ve Ermenilerin
Türk ordusuna karşı müdafaa kararı aldığı, Ermeni ve Gürcü seçilmiş birliklerin bu iş için istihdam edilmesi ve azami işbirliğinin bu hususta sağlanması na karar verildiğini bildirdi". Dışişleri Bakanlığı uzmanları bu raporun
mahiyetindeki bilgiyi Kafkasya, İran, Orta Asya ve nihayet Hindistan'a kadar
uzanabilecek tehlike çemberini sarmak için kolay bir çözüm olarak gördüler.
Bu çözümü destekleyici teklifler İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Sir
George Buchanan'dan da geldi. O'nun görüşü Rusya'nı n çevresindeki gayriRus milletlerin itilaf devletlerince istihdam edilmesi idi. Cahil Rus askerinin
savaşa devam için ikna edilmesi güç olduğundan geçici Rus hükümeti
imparatorluğun sı nı rları nda yaşayan diğer milletlerin ittifak Devletleri'ne
karşı savaşmaları na destek çıkmalı idi. Mesela Ermenilerin memleketlerini
son kişiye kadar müdafaa edeceklerinden Buchanan'ı n şüphesi yoktıı35. O'na
gönderilen bir telgraftan Dışişleri Bakanlığı 'nı n bu projeyi kabul ettiği anlaşılmaktadı r. Bu telgraftaki bilgilere göre, bu plânla hayatta kalan Ermeniler
kortınacağı gibi Mezopotamya'daki İngiliz birliklerinin zor duruma düşmesi
engellenecek ve daha önemlisi Ermenilerle Gürcüler arası nda oluşturulacak
bu birlik Balkanlar'dan Çin'e kadar uzanan bölgeyi ihtiva eden Turanist tehlikeye karşı konulmuş güçlü bir bariyer oluşturacaktı3".

33 Kafkas Rus ordusuna iştirak eden İ ngiliz askeri misyonunun üyesi olan Üsteğmen Gracey
bir çözüm teklifinde bulunmuş, lakin bu teklif Londra'da uygulanabilir bulunmamışdır. Bu çözüm Kürt ve Ermeniler arasında bir ittifak kurdurup İngiliz subayları nezaretinde Türklere karşı
istihdam etmekdi. Uygulanamaz bulunuşunun sebebi ise Kürdlerin, Ermenileri sürekli kadetmeleri idi. Meclis Dışişleri Bakanı Müsteşarı ve Ambargo'dan sorumlu Devlet Bakanı olalı Lord
Robert Cecil'in bu husustaki tutanağı oldukça ilginçti: "Ermeniler ve Kürtler Türklere karşı bilahare kendileriyle savaşmak kaydıyle rahatlıkla beraber mücadele edebilirler." Bu bilgi için babluz FO 371/3012/226679/W/38, Sir G. Buchanan'dan, Petrograd, Dışişlerine, 6 Kası m 1917.
31 FO 371/3008/221189/W/38, Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Enformasyon Bürosu'nun
19 Kası m 1917 tarihli Kafkasya konulu memorandumu.
35 FO 371/3012/218506/W/38, Buchanan'dan Dışişleri Bakanlığı na, 15 Kasım 1917.
3(1 FO 371/3018/245628/W/38, Dışişleri Bakanlığı 'ndan Bı tchanan'a, Petrograd, 3 Aralı k
1917.
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Askeri İstihbarat Daire Başkanı'na göre bu projede Ermenilere daha büyük bir rol verilecekti. Çünkü Ermeniler hem daha sadık ve güvenilir olarak
rapor edilmekteydi hem de onları n menfaatleri bu projenin gerçekleşmesinde çok daha fazlaydı. Bu açıdan canla başla mücadele vereceklerine şüphe
yoktu". Bu arada Kafkasya'daki ordunun milliyet faktörüne göre yeniden yapılanmasını Rus Hükümeti (Bolşevik İhtilali öncesi) prensip olarak kabul
etmekle beraber Ermeni ve Gürcü askerlerin sayısı yetersizdi. 150 bin civarındaki Ermeni askerinin sadece 35 bini Kafkas cephesinde idi. Bu sebeple
Rus Genelkurmayı'nda görevlendirilen İngiliz Askeri Heyeti'ne Rus makamlarına diğer cephelerdeki Ermenilerin Kafkasya'ya nakli için baskı yapma talimatı verildi38.
İngiliz Dışişleri ve Savaş Bakarılıkları39, kurmayı tasarladıkları Ermeni ordusunu sadece Kafkasya'da değil Mezopotamya ile Iran'da da kullanmayı düşünüyorlardı. Bu düşüncenin gerçekleşmesi Ermeni güçlerin ve Petrograd
Ermeni Komitesi'nin reddi üzerine mümkün olmadı. Askeri istihbarat
Dairesi Başkanı General Sir G. MacDonough'un tavsiyesiyle Dışişleri
Paris'teki Milli Ermeni Delegasyonu Başkanı Boghos Nubar Paşa aracılığı ile
meseleyi halletti. Buna göre Ermeni güçler sadece Kafkas cephesinde çarpışacaklardı "). Bunu kabul eden Dışişleri, Tahran ve Batum'daki temsilciliklerine Ermeni ve Gürcü otoriteleri Ruslardan silah, mühimmat ve nakliye vasıtaları almaları için bilgilendirmesi talimatı verdi. İlaveten Ermeni ve Gürcü
37 FO 371/3016/209437/W/38, Askeri İstihbarat Başkanlığı'ndan Dışişleri Bakanlığı'na, 2
Kasım 1917.
38 FO 371/3016/204952/W/38, Dışişleri Bakanlığı 'ndan Sir C. Spring Rice,
Washington'da İngiliz Büyükelçisi, 25 Ekim 1917. Bu telgrafta İngiliz Hükümeti elçisinden
Ermeni güçlerinin teşkilatlandınlıp eğitilmesinde Amerika'nın mali ve askeri yardımını aramasını istiyordu. Ayrıca bakınız FO 371/3016/219307/W/38, Kafkasya İngiliz Askeri Misyonundan
bu arayışı menfi soLondra Askeri İstihbarat Başkanlığına, 14 Kasım 1917. Fakat İngiltere'
nuçlanacak ve İngiliz Hükümeti Ermenilere yardı m işinde yalnız kalacaktır. Bakma FO
371/3016/215402/W/38, Spring Rice'dan Dışişlerine, 10 Kasım 1917.
39 Zamanın Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour ve Savaş Bakanı ise Lord Kitchener'dı.
1" FO 371/3016/208687/W/38, Askeri İstihbarat Başkanlığı'ndan Dışişlerine, 31 Ekim
1917. Boghos Nubar Kafkasya, Iran ve Mezopotamya'nın Ermenistan'ın geleceğini tayin edecek
bir bütün olduğunu kabul ediyordu. Lakin Rus ve Türk askerleri savaşmar bırakuklarmdan ve
eğer Bolşevikler toprak ilhak etmeme prensiplerini uyguladıkları takdirde Ruslrın işgal ettikleri
doğu Anadolu toprakları Türklere geri dönebilirdi. Bunu engellemek için silahlı her Ermeninin
Kafkas cephesinde Doğu Anadolu'da tutulması gerekmekteydi. Bakı nı z FO
371/3016/218746/W/38, Lord Bertie'den, Paris'te İngiliz Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na, 15
Kasım 1917.
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güçlerin organize ve eğitimi için İngiliz subaylar gönderileceğini de bildirdi".
Bu proje İngiliz tedirginliklerini giderecek başarı potansiyeline sahip
olmakla beraber gerçekleştirilmesinde bazı sı kı ntılar meydana geldi.
Bunlardan ilki silah alımı ve diğer işler için lazım olan paranı n bölgeye gönderilmesi idi. Bu meselenin halli için bölgedeki İngiliz temsilciliğinin bono
satması ve dışarıdan kuriyerle para gönderilmesine karar verildi'''. Karara binen Aralı k 1997'de 1 milyon ruble Türkiye Ermeni Komitesi'ne, 3 milyon
ruble Ermeni ve Gürcü güçlerine ve 2,808,000 ruble Ocak ayı 1918 ortalarında Tahran'dan Tiflis'e gönderildi'".
Ermeni ve Gürcüleri kullanma stratejisinin ikinci sı kı ntısı ise bölgede
oluşturulacak kuvvetlerin ıneydana getirilmesi ve eğitilmesi için gerekli olan
subaylan bölgeye kaydırmaktı . Evvela bir askeri heyeti göndermek için uygun
bir yol yoktu. Bilindiği gibi Karadeniz Türk-Alman kontrolünde idi.
Doğudan Sibirya'dan trenle gönderilse Bolşeviklerin kontrolünde olan bölgelerden geçmek mümkün olmayacağı gibi bu yolculuk çok uzun zaman alacaktı. Tek yol Bağdat'tan Enzeli'ye kadar karayoluyla, Enzeli'den Bakü'ye
deniz yoluyla ve Bakü'den Tiflis'e demiryoluyla mümkün olabilecekti ki bu
yaklaşı k iki bin kilometrelik bir yoldu. Yolun uzunluğu ve kötü şartları nı n
yanı sı ra yol güzergahı ndaki müslüman halk, (Şahsevenler aşireti gibi,)
İngiltere'ye sempati ile bakmıyorlardı ll.
FO 371/3016/230983/W/38, Dışişleri bakanı Balfour'dan (uluslararası bir toplantı için
Paris'te), Dışişleri Bakanlığı'na, 5 Arahk 1917. Boghos Nubar'da bu arada İngiliz yetkililerle yaptığı görüfişmelerde Ruslann elindeki bütün silahların satın alınması gerektiğini söylüyordu. Aksi
takdirde bu silahları Kürd ve Tatarlann (Azerilerin) satın alacağını ifade ediyordu. Bakınız FO
371/3018/236459/W/38, Sir C. Marling'e, Tahran, 16 Aralık 1917 ve FO 371/3018/237859/W
/38, Dışişleri Bakanlığı'ndan P. Stevens'a, Batum, 13 Aralık 1917.
12 FO 371/3283/4022/W/38, Güney doğu Rusya ile ilgili Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin
görüşlerinin tutanaktan, 17 Ocak 1918.
13 FO 371/3284/75611/W/38, Ermenilere yapılan yardıma dair Savaş Bakanlığı'
Dışişleri Bakanlığı na sunduğu 30 Nisan 1918 tarihli Memorandum. Ayrıca bakınız FO
371/3657/37175/W/58, 8 Mart 1919, Yüzbaşı A. R. McDonell'in Kafkasya'daki faaliyetleri hakkındaki raporu.
" FO 371/3284/75611/W/38, 30 Nisan 1918 tarihli Savaş Bakanlığı 'nı n Dışişleri
Bakanlığı'na sunduğu Ermenilere yapı lan yardı mlara dair rapor. Ayrıca bakı nız
IOR:L/P&S/18/C.173, 24 Şubat 1918 tarihli Hindistan Bakanlığı Siyasi Şubesi'nce hazırlanmış
İran'a dair memorandum.
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Yol meselesi ile beraber Kafkasya'nı n siyasi durumu da bit misyon için
pek cazip değildi. Daha önce ifade edildiği gibi Bolşevik İlıtilaWnin tesirleri
bu bölgede de yı kı cı olmuş, meydana gelen otorite boşhığunıı doldurmak
için Kası m 1917 de Gürciiler, Ermeniler ve Azeriler bir federal hükümet
kurmuşlardı . Bu birliğe rağmen üç grup arasında menfaatlerinin farklı ve çauşı r olması münasebetiyle derin bir huzursuzluk vardı. Mesela İngiliz Savaş
Bakanlığı 'nı n bir memorandumunda Kafkasya İ ngiliz Askeri Heyeti Şefi
Albay Pike bu milli grupları n bitmez tükenmez entrikaları ndan hareket sahası nı n daraldığı nı şöyle şikayet ediyordu:
... tek başarı ümidi bölgedeki Ermenileri, Gürcüleri ve
Azerileri Türklere karşı ortak cephede birleştirmede yatmaktaydı. Bu birliği temin etmede milli meclisleri ve liderleri vasıtasıyla her şey yapı ldı fakat sonuçsuz kaldı. Azeriler açı kça Türk
taraflısı olurken Gürcülerde buna sempatik tavı r aldı lar.
Sadece Ermeniler samimi idi fakat Andronik (Ermeni
Generali) kendisi nihayetinde hainlerle kuşauldığı nı ilan etti
Ayrıca Ermenilerin şımarı k tavrı ve çoğu İngiliz yardı mı nı n Ermenilere
gitmesi Giircülerin ve Azerilerin Ingiltere'ye karşı menfi bir tutuma girmelerine sebep olmaktaydı1". Bu arada Gürcü liderler İngiliz desteği ile Türklere
ve Almanlar'a karşı toprak bütünlüklerini koruyabileceklerine henüz tam
kanaat getirmemişlerdi. Dahası Alman koruması altı na girerek toprak bütünlüklerini daha iyi koruyabilecekleri düşüncesi kuvvetli idi. Bölgede Gürciiler
için ciddi tehdit Türkler'di ve Türkleri durdurabilecek yegane güç ise
Osmanlı Devleti'nin müttefiki Almanya idi17.
Şartlar bu çerçeveden pek müspet görülmemekle beraber İ ngiliz
Hükümeti projeyi gerçekleştirmek için 14 Ocak 1918 tarihinde Tümgeneral
L. Dunsterville emrinde 150 subay ve 300 astsubaydan oluşacak bir heyet

FO 371/3284/75611/W/38, 30 Nisan 1918 tarihli Savaş Bakanlığı 'nı n Dışişleri
Bakanlığı 'na sunduğu Ermenilere yapı lan yardı mlara dair rapor.General Andronik Doğu
Anadolu'da Türk halkı nı n katledilmesinde rol alan Ermeni kuvvetlerinin komutanı idi.
FO 371/3657/37175/W/58, 8 Mart 1919 tarihli Yüzbaşı McDonell'in raporu.
Azerbaycan Komitesi 1918 başları nda Azerbaycan toprakları nda ve demiryolları nda seyahat
eden bütün Ingilizlerin tutuklanması na dair karar almıştı.
Lenczowski, Rııssia and the West in ıraıı. , a.g.e., s.17-18.
Ayrıca bakı nız Swettenham„4/lied hıtervention in Russia„ a.g.e., s.4, ve Arslanian,
"Dunstenille's Adventures"„ a.g.ın., s.201.
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kurma kararı verdi 18. Fakat bu heyet yoldaki zorluklar ve bilhassa Enzeli'de
yönetime sahip olan Bolşevikler'in sert tavrı münasebetiyle Enzeli'den 20
Şubat 1918 tarihinde geriye döndü "'. Bu sebeple mahalli kuvvetleri organize
edip eğiterek Türk ve Alman ilerleyişini engelleme projesi başarısızlı kla sonuçlanmış oldu. Gerçi General Dunsterville başarılı olup Tiflis'e varsaydı bile
çok geç olacaktı. Çünkü Türk ordusu ilerleyişine 13 Şubat'ta başlamış 24
Şubat'ta Trabzon'u, 12 Mart'ta Erzurum'u geri almış ve ilerleyişini 3 koldan
devam ettirmekte idi. Zaten Transkafkasya Meclisi 23 Şubat'taki toplantısı nda Osmanlı Devleti ile barış yapma kararı almıştır'". 14 Mart 1918 tarihinde
Trabzon'da başlayan barış görüşmeleri kesintilerle devam etmiş, 4 Haziran
1918'de Batum'da barışı n imzalanmasıyla sonuçlanmıştı r. Bu antlaşma ile
Osmanlı Devleti taleplerini Gürcistan ve Ermenistan'a kabul ettirmiş
Azerbaycan ve Dağıstan ile de birer dostluk ve yardımlaşma antlaşmaları imzalanmıştı r51. Bu sı rada Gürcistan 26 Mayıs 1918 de bağımsızlığı nı ilin etti.
Bunu Almanya'nın Gürcistan'ı koruması altı na aldığma dair deklarasyon takip etti. Azerbaycan ve Emenistan da iki gün sonra bağımsızlıkları nı açı klayarak Transkafkasya Federasyonu'nun sonunu ilân etmiş oldularr'2.
Bu gelişmelerin kaçınılmaz neticesi İngiltere'nin son ümidi olan projesinin de rafa kaldı rılması nı gerektirmesiydi. Çünkü bu gelişmeler karşısı nda
Kafkasya büyük oranda Türk-Alman kontrolüne girmiş oldu. Nihayetinde
Türk ordusu Bakü'yü de 16 Eylül 1918 de İngiliz desteğindeki savunmayı
aşarak zapt edince İngiltere'de panik derecesine ulaşan korkulara sebep
oldu. Hazar Denizi'ne ulaşan, bir taraftan Dağıstan'dan kuzeye doğru ve di18 FO 371/3657/37175/W/58, 8 Mart 1919 tarihli Yüzbaşı McDonell'in raporu. Ayrıca habluz Ellis, The Transcaspian Episode, a.g.e., s.20-21.
19 L. C. Dunsterville, The Adrentures of Dunsterforce, London: Edward Arnold, 1920, s.47.
General Dunsterville bu eserinde misyonunu gerçekleştirmek için yaptığı faaliyetleri, karşılaştığı
sı kmuları ve uyguladığı çözüm çareleriııi detaylı bir şekilde anlatmaktadı r.
FO 371/3283/34110/W/38, 23 Şubat 1918, Lord Reading'den, Washington, Dışişleri
Bakanlığı 'na, Tiflis'teki Amerikan Kosolos'un 12 Şubat 1918 tarihli telgrafıııııı bir özeti.
51 Trabzon ve Batum görşmeleri hakkı nda geniş bilgi için bakı nız Enis Şahin, Trabzon ve
Battın] Konferanslar], Basılmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Atatürk ilkeleri veinkı lâp
Tarihi Enstitüsü, Erzurum, 1994. Ayrıca Erol Kürkçüoğlu, adı geçen tez, s.91-99,105-106,126133.
52 Brinkley„ a.g.e., 5.39, Carr„ a.g.e., s.342-3, Lang„ a.g.e., 5.207-8. Almanya nıüttefiki
Osmanlı Devleti'nin Kafkasya'ya daha fazla nüfuz etmesini arzulamadığı ndan Gürcistan ile Poti
anlaşması nı imzaladı ve bu imzayı müteakip Gürcistan istiklaliııi ilan etti. Transkafkasya
Federasyonu fiilen bağı msız hareket etmekle beraber halen resmen Rusya ile bağı nı devam ettirtnekteydi. Federasyonun dağılması Kafkasya'da üç resmen bağı msız cumhuriyetin meydana
gelmesi ile sonuçlanmıştır.
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ğer taraftan Tebriz'e yönelik ilerleyiş ini sürdüren Türk ordusunu durdurmak
için İngiliz sivil ve askeri erkanı yeni stratejiyi Bağdat-Enzeli hattı nı n müdafaası ile Hazar Denizi'nin kontrolü olarak tayin ettiler53. Bu kontrolün merkezleri Enzeli ile Krasnovodsk (Türkmenbaşı ) şehirleri olacaktı. İçinde bulunulan durumun tehlike boyutunu İngiliz Kabinesi'nin Şark Komisyonu'nun
üyelerinden olan General Smuts şu sözlerle ifade ediyordu:
Savaşı n diğer cephelerinde düşmanı (Türk-Alman) yerinde
tuttuğumuz ve hatta geriye püskürttüğümüz halde Kafkasya,
Hazar Bölgesi ve kuzey-batı İran'da ilerlemesi devam etmektedir. Bu durum özellikle İngiltere'yi ve İngiltere'nin gelecekte
Asya'daki durumunu çok yakı ndan ilgilendirmektedir. Eğer
düşman merkezi İran ve Afganistan'a gelecek yaz ulaşı rsa
Hindistan sınırları nda gelişecek durum Selanik ve Filistin'den
Orta Asya'ya kadar olan coğrafyada askeri varlığı mızı felce uğratacakur5 '.
Bakü'nün düşmesinin ardı ndan İngiltere'yi tedirgin eden bir husus'ta
Iran ve Afganistan'daki kamuoyunun İngiltere ve müttefikleri aleyhine
Osmanlı-Alman ittifakı na dahil olma yönünde değiş mesiydi. Bu eğilim halk
arası nda zaten Bakü'nün düş mesinden önce de kuvvetli idi. Fakat Bakü'yle
beraber iki ülkenin yönetimleri de bundan etkilenmiş, İngiliz diplomasisi bu
tesiri kı rmamn yolları üzerinde projeler geliştirmeye başlamıştı55. Bu tesirin
ehemmiyetine dair İngiltere'nin İran'daki temsilcisi Dışişlerine çektiği telgrafında şu sözleri sarf ediyordu:

Bakü'nün düşmesi ve güçlerimizin Zinjan hattma geri çekilmesi Tahran'da ve diğer yerlerde kamuoyu üzerinde yı kıcı
tesirlere sebep oldu. İngiliz aleyhtarı taraflar bunu fı rsat bilerek
ülkemiz aleyhine şiddetli propagandalara başladı lar. Tabii İran
hükümeti ve diğer müesseselerle de menfi tesirlere sebep oldu.
Buradaki güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre
eğer kuzey-batı Iran'da bir darbe daha alı rsak şimdiki ılı mlı
hükümet, anti-İngiliz, Alman-Türk ittifakı na İran'ı sokacak bir
53

CAB 27/24/E.C. Şark Komitesinin 32. toplantısı nı n tutanaktan, 18 Eylül 1918.
Belge. Tümgeneral J. C. Smuts'un Komisyona sunduğu Orta Doğuda askeri du-

51 Aynı

rumla ilgili memorandum.
CAB 27/24/E.C. Şark Komitesinin 33. toplantısı nı n tutanaktan, 26 Eylül 1918, Ekili,
(E.C. 1658).
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hükümetle değiştirilecek. Eğer Türkler Kazvin'den bizi atar ve
Tahran'ı işgal ederse bütün İran Türkiye'nin yanı nda savaşa gireceği hemen hemen kesin olacak.
Durum İngiltere'nin aleyhine bu safhaya ulaş tığı nda Suriye ve
Filistin'deki gelişmeler İngiltere'nin yardımı na koştu. Filistin ve Suriye'deki
Türk müdafaası İngiliz General Allenby tarafından kı rılmış ve Türk ordusu
Eylül'ün sonları nda Anadolu'ya doğru geri çekilmeye başlamıştı. Bu gelişme
Kafkasya'daki Osmanlı orduları nı!' operasyonları nı etkilemiştir. Mesela
Tebriz'i zapt etmek için hareket halinde olan 10. Osmanlı Kafkas Fı rkası
Istanbul'a dönme emriyle operasyonu terketmiştir". Bulgaristan'ı n da 29
Eylül'de savaştan çekilmesi ile Osmanlı Devleti'nin savaşa devamı imkansızlaşmış ve bilindiği gibi 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi ile Osmanlı
Devleti de savaştan mağlub olarak çekilmiştir. Türk ordusunun KafIcaslar'da
ve komşu bölgelerde İngiliz emperyalizmine karşı oluşturduğu tehlike böylece son bulmuş oldu.
Sonuç
1917 yılında İngiltere'nin savaş içindeki planları arzu ettiği şekilde gerçekleşirken hesapta olmayan Rusya'daki siyasi gelişmeler bu planları altüst
etmiştir. 1915'te Çanakkale'de başaramadığını Rusya ile beraber doğudan ve
güneyden yapmak isteyen İngiltere Bolşevik İhtilali ile planlarını uygulamada
zaafa düşmüş, Osmanlı Devleti'ne tararruz halinden müdafaa pozisyonuna
geçmek zorunda kalmıştır. Bilindiği gibi İngiltere 1917 Martı 'nda büyük kayıplardan sonra ele geçirdiği Bağdat'dan sonra Osmanlı 'mn Ortadoğu toprakları nda savaşın sonuna kadar ciddi bir toprak veya şehir ele geçirememiş,
Rusları n çekilmesiyle rahatlayan Osmanlı Kafkas orduları nı!' güneye yönelme korkusunu derinden hissetmiştir. Bu yönelmeyi engellemek için değişik projeler iiretmiş ancak bu projeler başarısı z olmuştur. Osmanlı
Hükümeti'nin Alman Genelkurmayı 'm da dinlemeyerek Kafkas orduları nı
Kafkasya istikametinde istihdam etmeleri İngiltere'nin Irak'taki durumunu
korumasma sebep olmuştur. Lakin bu defa Kafkasya'nı n kendisi ve Kafkasya
üzerinden Orta Asya ve Hindistan'a doğru yapı labilecek ciddi bir tehdit
meydana gelmiş, Kafkasya önünde düşmanı durduramaymca kuzey-batı Iran
.>11 Aynı dosyada Sir Percy Cox'un Tahran'dan 23 Eylül 1918 tarihli uzun telgrafı .
CAB 27/24/E.C. Şark Komitesinin 33. toplanusı nı n tutanakları , 26 Eylül 1918. Bakı nız
Genelkurmayı n memorandumu.
57
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ve Hazar Denizi'nde durdurma stratejisi uygulanmaya konulmuştur. Diğer
bir ifade ile İngiliz savunma cephesi sürekli doğuya doğru geri çekilmiştir.
Türk ordusu Iran ve Afganistan'ı yanı na çekmek ve Orta Asya'ya yönelik bir
hareketi gerçekleştirmek için büyük bir fı rsat eline geçirmişti. Lakin savaşı n
diğer ceplıelerindeki gelişmeler bu fırsatı n müspet netice vermesini engellemiştir. İngiltere'de 1917 ortaları ndan itibaren tecrübe ettiği savaşı n sonuna
doğru panik özellikleri gösteren tedirginliğinden böylece kurtulmuştur.
Fakat bu tehlikeyi önlemek için düşündüğü ve uygulamaya koyduğu bütün
tedbirler başarısızlı kla sonuçlanmışur. 1917 sonları ndan itibaren Türkleri
Kafkasya'da yavaşlatan İngilizler'in aldığı karşı tedbirleri değil fakat
Almanya'nı n müttefikinin ihtirasları ndan çekinmesi, Baku petrollerine doğrudan kendisinin sahip olmak istemesi ve son olarak da Osmanlı 'mn enerjisini daha önemli gördüğü güney cephesinde yani Filistin'de ve Irak'ta kullanması gerektiğine dair sebeplerle Osmanlı Hükümeti'M Kafkasya'da engellemesidir. Bu anlaşmazlı k İ ngiltere'nin işine yaramışur. Aksi takdirde Türk
ilerleyişi çok daha önce Bakü'ye ve Tebriz'e ulaşıp bütün İran'ı kendi tarafı na alabilecek bu da İngiltere'nin telafisi zor kayı plara uğraması na sebep
olabilecekti.
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