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Dr. Erdal Bilgiç

1981 Manisalı doğumlu olan yazar Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 
mezunudur. Rusya Federasyonu’nda uzun yıllar özel sektörde yöneticilik 
yaptıktan sonra Rusya Hükümeti Bursu ile Saint Petersburg Devlet Üni-
versitesi Ekonomi Fakültesi Finans ve Kredi Kürsüsünde Yüksek Lisan-
sını tamamlamıştır. Doktorasını ‘’Rus Arşivleri Işığında 1923-1939 arası 
Türk-Sovyet Ekonomik İlişkileri’’ tezi ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü İktisat Tarihi Bilim Dalından almıştır. Tezi ile alakalı Mos-
kova’da bulunan arşivlerde yine Rusya Hükümeti Doktora Bursu ile çalışma 
imkânı bulan yazar ikinci doktora tezini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlke 
ve İnkılapları Enstitüsü’nde ‘’İki Savaş Arası Dönemde Türk-Alman Eko-
nomik İlişkileri’’ üzerine hazırlamaktadır. Sovyetler Birliği-Türkiye eko-
nomik ilişkileri hakkında makale, kitap bölümü ve bildiriler yayınlamaya 
devam eden yazar iyi derecede İngilizce, Rusça ve Almanca bilmektedir. 
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GİRİŞ

Türkiye ve Sovyetler Birliği ilişkilerini araştıranlar için iki savaş arası 
dönem her zaman ilgi çekici olmuştur. Bu dönem içinde iki ülke ilişkile-
ri hakkında üretilen metinler genelde uluslararası ilişkiler bağlamında ol-
maktadır. Kurtuluş Savaşı sırasında Sovyetler Birliği tarafından Türkiye’ye 
yapılan yardımları inceleyen kitaplar ve makalelerin yanında, 1930’lu yıl-
ların sonuna kadar gerçekleşen karşılıklı ziyaretler, imzalanan dostluk an-
laşmaları, sekiz milyon dolarlık kredi, kültürel çalışmalar ve sanat alanın-
da yapılan işbirliklerini içeren birçok metin kaleme alınmıştır. Halbuki iki 
ülke ekonomik ilişkileri ve dış ticaretin nasıl işlediği henüz derinlemesine 
incelenmemiştir. Ekonomik ilişkilerin nasıl başladığı, nasıl bir seyir izlediği 
ve şekillendiği bu kitabın ana konusudur. İki ülkenin dış ticaretlerini yö-
netirken yarattıkları iktisadi kurumlar çerçevesinde incelenecek olan eko-
nomik ilişkiler yukarıda bahsedilen inceleme alanlarına da katkı sağlaya-
caktır. Kurumların tarihini doğru bir şekilde ortaya koymak önemlidir. Bu 
bağlamda kitabın altını çizmeye çalıştığı konu Sovyet ekonomik kurumla-
rının erken cumhuriyet döneminde şu ana kadar anlatılmayan hikayesidir. 

Sovyet iktisadi kurumlarının Türkiye’deki ekonomik faaliyetlerini açı-
ğa çıkarırken kurumların kendi aralarında ve hiyerarşik yapılarında almış 
oldukları kararların iki ülke arasındaki dış ticarete nasıl etki ettiği kitabın 
bir diğer konusudur. Dünyanın değişen ekonomik koşulları, özellikle de iki 
dünya savaşı arasında birçok ülkenin dış ticaret politikalarında değişime 
gitmesine neden olan Dünya Buhranı gibi olayların, iki ülkenin sahip ol-
duğu iktisadi kurumları üzerinde nasıl etkilere yol açtığı incelenecektir. Bu 
bağlamda değişen iç ve dış iktisadi yapıların ticarete konu olan mal grup-
larına yaptığı etkiyi gözlemlemek ve değişimleri belirlemek kitabın bir di-
ğer amacıdır. İki ülke arasındaki dış ticaretin cumhuriyetin kurulmasından 
önce başladığını ispatlayan çalışma, ilk olarak hangi iktisadi kurumlar va-
sıtasıyla ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğünü de okuyucuya sunacaktır.

Türk-Sovyet dış ticaret faaliyetlerinin ne zaman, nasıl ve kimin inisiya-
tifi ile başladığı kitabın içinde yer alan önemli sorulardandır. İki savaş arası 
dönemde hangi iktisadi kurumlar üzerinden ticaret faaliyetlerinin yürütül-
düğü ve bu kurumların nasıl yönetildiğinin kitap içinde açığa çıkarılması 
Sovyetlerin iç işleyişini merak eden okuyucular için iyi bir kaynak olacaktır. 
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İktisadi kurumların organizasyonlarını nasıl düzenlediği, hangi ekonomik 
değişimlere nasıl cevap verdiği kitabın cevabını aradığı bir diğer sorudur. 
Sovyetler Birliğinin Türkiye’de faaliyette bulunan iktisadi kurumları üze-
rinden bir anlatı çabası içinde olan çalışmanın başka bir sorusu bu iktisadi 
kurumlar arası işleyişin nasıl gerçekleştiğidir. Sovyet iktisat kurumlarının 
Türk hükümeti ve makamlarıyla nasıl bir ilişki içerisinde olduğu ve bu bağ-
lamda devlet adamları ve sermaye çevreleri ile kurmuş olduğu bağlantıların 
açığa çıkması cumhuriyet iktisat tarihi açısından yeni bir katkıdır. Rus İm-
paratorluğundan miras kalan ticaret ağlarını devam ettirme gayesinde olan 
Sovyetler Birliğinin Türkiye coğrafyası algısının ticari olarak nasıl şekillen-
diğini ortaya çıkaracak olan kitap Doğu Anadolu’nun ticaret bağlantılarını 
açığa çıkarması bakımından önem arz etmektedir. Dünyanın ve her iki ül-
kenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşulların dış ticareti nasıl etkiledi-
ği ve dış ticarete konu olan malların muhtevasını nasıl değiştirdiği kitabın 
cevaplandırdığı bir diğer sorudur. Sovyet iktisadi kurumlarının iki savaş 
arası dönemde Türkiye ile olan dış ticaret ilişkilerinde ellerindeki fırsatı 
nasıl iyi kullanamadıkları ve neden daha iyi bir ekonomik ilişkiler silsilesi 
geliştiremediği sorusu belki de kitabın altını çizeceği en önemli konudur. 

Kitabın ana kaynaklarını Rusya Federasyonu Devlet Arşivinden ve Rus-
ya Devlet Ekonomi Arşivinden kullanılan belgeler oluşturmaktadır. Cum-
hurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinin Cumhuriyet Arşivi bölümünden sadece 
bir adet dosya kullanılmıştır. Bunun sebebi bahse konu olan arşiv içerisinde 
yer alan ve okuyuculara açık olan belgelerin bir iktisat tarihi anlatısı ortaya 
koyacak kadar çok ve derinlikli olmamasıdır. Belgeler genelde tek sayfalık 
nüshalardan oluşmakla beraber, çoğunlukla devlet yetkililerinin bir takım 
görevlendirilmeleri ile alakalıdır. Rusya Federasyonunun arşivlerinin Tür-
kiye ile alakalı kısımları 1945 yılına kadar okuyuculara açıktır. Rusya Fede-
rasyonu Devlet Arşivinin 374 ve 4015 nolu fonları Türkiye’nin 1920’li yıl-
larının ekonomik hayatını aydınlatıcı birçok belgeyi içermektedir. 1930’lu 
yılların yazılmasında Rusya Federasyonu Ekonomi Arşivinin birinci salo-
nunda araştırmacılara açık olan 413, 7297 ve 7590 numaralı fonlar cevap 
aradığımız birçok sorunun yanıtlanması için yardımcı olmuştur. Rusya’daki 
Ekonomi Arşivinin ikinci salonunda ise 413 numaralı fonun devam eden 
dosyaları bulunmaktadır. Rusya’da çalışılan üçüncü arşiv Sosyal ve Politik 
Arşiv’dir. Bu arşivden belge kullanılmamıştır, çünkü arşivin materyalleri-
nin içeriği genelde Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleşen yazışmalarıdır. 

Rusya Federasyonu Devlet Kütüphanesinde bulunan Türkiye ve 
Türk-Sovyet ilişkileri hakkındaki makale ve kitaplara ulaşılmıştır. Tarihçiler 
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arasında Leninka olarak da anılan kütüphanede 1920 ve 1930 yıllarda Tür-
kiye hakkında yazılan birçok eser bulunmaktadır. Bahsi geçen kitap ve ma-
kaleler kitap içerisinde çok kullanılmamıştır, çünkü kitap birincil kaynak 
kullanılabilecek Sovyetler Birliğinin ürettiği arşiv belgelerinden bir iktisadi 
kurumlar tarihi yazma iddiasındadır. Dolayısıyla kitabın içinde çoğunlukla 
Sovyet arşiv belgelerinden elde edilen ilk kaynaklara atıf yapılmıştır. Böyle 
bir yola başvurulmasının sebebi ise Türkiye, Rusya ve Sovyetler Birliği dö-
neminde iki ülke iktisadi ilişkileri hakkında yazılanların genelde yetersiz 
bazı çalışmalar etrafında dönmesi ve hemen hemen aynı kaynaklara atıf ya-
pılmasıdır. Dünya genelinde bazı devletler özellikle zamanın ruhuna uygun 
olarak ya da politik ilişkilerine yön vermek adına arşivlerinden bazı belge 
seçki baskıları yapmaktadırlar. Sovyetler Birliği de kendi arşivlerinden dış 
ilişkileri hakkında bir takım belge seçkileri sunan kitaplar yayınlamıştır. 
Türkiye’de, başta Stefanos Yerasimos olmak üzere bu kaynaklardan faydala-
narak hazırlanan Türk-Sovyet ilişkileri üzerine metinler mevcuttur. Ancak 
ülkelerin arşiv kaynakları sadece bu seçilen belge dizilerden ibaret değildir. 
Seçilen belgeler aynı zamanda genel bir ilişkiler bütünü vermeyebileceği 
gibi olayların bazı yönlerini gizleyebilir. Genel anlatının dışına çıkılabil-
mesi için bu metinlerin dışında kalan kaynaklara ulaşmak gerekmektedir. 
Kitabın okuyucusuna bir diğer vaadi şu ana kadar olan metinlerde ancak 
bir cümle olarak anılan iktisadi kurumların tarihinin ilk kaynaklara daya-
nılarak yazılacak olmasıdır.

Rus arşiv materyallerinin erken cumhuriyet dönemi ile alakalı en önemli 
özelliği bazı belgelerin Sovyet sermayeli anonim şirketler tarafından üre-
tilmiş olsa dahi bürokratik bir yazışmayı andırmasıdır. Çünkü 1927 ticaret 
anlaşmasına kadar Sovyetler Birliğinin Türkiye’de bulunan ekonomik ku-
rumlarının ki bunlar anonim şirketlerden oluşmaktadır, çalışanlarının bir-
çoğu devlet görevlisidir. Her ne kadar bu çalışanların büyük bir kısmı iyi 
eğitimli ve dil bilen insanlar olsa da, iyi bir tüccardan ziyade görevini yerine 
getirmeye çalışan devlet memurlarıdır. Belgelerin dilinde ön plana çıkan 
güdü kendi makamını ve geleceğini koruma hissidir. Kendine rakip olan ve 
olabilecek kurum ve kişiler bu raporların çoğunda satırlar arasına saklana-
rak da olsa ağır bir dille eleştirilmektedir. Bu eleştiriler Sovyet uzmanlarının 
zihniyet dünyasını ve zamanının Türkiye’si hakkında bazı okuma ve çıkarım 
yapma imkânlarını kısıtlamaktadır. Ancak her ne olursa olsun Sovyetler 
Birliğinin anonim şirketler üzerinden olsa da Türkiye ile olan dış ticaretini 
devam ettirmesi iki dünya savaşı arası dönemde bütünlüklü bir hikâye or-
taya konulmasını sağlayan eşsiz bir belgeler bütünü meydana getirmiştir. 
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Her şeyden önce Sovyet belgeleri birbirini takip eden dosya numaralarında 
kronolojik olarak okuyucuya sunulması kolay anlaşılır bir çerçeve oluştur-
ma imkânı vermektedir. 

Sovyet arşiv malzemeleri her ne kadar çok ve verimli olsa da belgelerin 
dilinin okuyucuları yanıltması ve belgeyi hazırlayanın zihin dünyasının ya-
nına çekmesi söz konusu olabilir. Ancak Sovyet uzmanlarının hazırladıkları 
dış ticaret faaliyetlerini içeren raporlarda herhangi bir sosyalizm propagan-
dası izine rastlamak zordur. Çünkü belgeyi hazırlayan zaten hali hazırda bir 
takım hedefleri içeren bazı planlama verilerini elinde bulundurmakta ve 
buna göre hareket etmektedir. Dolayısıyla kâr peşinde koşan bir tüccardan 
ziyade görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışan bir bürokrat, diplomat ve 
çalışanların elinden çıkan çoğu zamanda katı ve ruhsuz bir belge güruhu 
arasından sıyrılarak bir bütün oluşturmak araştırmacılara kalmaktadır.   

Arşiv kaynaklarını bir tezin içinde olabildiğince çok kullanmak araş-
tırmacının bazen belgeyi hazırlayanların zihin dünyasından yansıyanları 
kendi bulguları imiş gibi göstermesine yol açabilir. Bu durumda farklı dev-
letlerin çeşitli arşiv kaynaklarını karşılaştırmalı olarak kullanmanın faydası 
olabilir. Farklı dillerde hazırlanmış ikincil kaynaklara başvurmak ise belge-
lerin bazen sıkıcı ve boğucu olabilecek akışından araştırmacıyı kurtarabile-
cektir. Hatta çoğu zaman olayların ve bulguların teyit edilmesi bu yöntemle 
yapılabilir. Kitapta özellikle istatistiki bilgilere başvurulurken Türkiye ve 
Sovyetler Birliğinin arşiv malzemeleri kullanılırken aynı zamanda istatistik 
enstitülerince basılmış kaynaklara da yer verilmiştir. Çoğu zaman birbirini 
tutmayan ticaret verilerini içeren bu kaynaklardaki verilerin kullanılması-
nın amacı okuyuculara kesin bir bilgi vermekten ziyade dış ticaretin hangi 
şartlarda ve nasıl değiştiğini gösterebilmektir. 

Kitabın ortaya koyduğu ilk bulgu Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında-
ki ticaretin Cumhuriyetin ilanından önce başladığı olacaktır. İkinci olarak 
Türkiye’nin kapitülasyonlar uygulanacak algısını kıramayan Sovyet bürok-
ratlarının Türkiye içinde anonim şirketler kurarak dış ticareti canlandır-
mak istemesidir. Sovyetler Birliği anonim şirketler kurarken Türkiye ser-
mayesini de yanına çekmek istemiş ve ortaklık oluşturmak için çaba sarf 
etmiştir. Beyaz Ruslardan uzak durmak isteyen Sovyet bürokratlarının kar-
şılarına 1920’ler boyunca sürekli bu grubun çıkması tezin ortaya koyacağı 
bir diğer bulgudur. Rus İmparatorluğundan miras kalan ticaret ağları Sov-
yet bürokratlarını Türkiye’yi doğu ve batı olmak üzere iki coğrafya olarak 
algılamasına yol açmıştır. Bu bağlamda Doğu Anadolu’da faaliyet gösteren 
ticaret kurumu ile Batı Anadolu’daki dış ticaret operasyonlarını yöneten 
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Sovyet iktisadi kurumları birbirinden farklı yapılar olmuştur. Ancak bu ku-
rumların Sovyetler Birliği tarafından meydana getirilmiş olması aralarında 
anlaşmazlıkların ve rekabetin olmadığı manasına gelmez.

Sosyalizmin ve kapitalizmin iki zıt kutuptaki ekonomik doktrinler oldu-
ğu herkesçe malumdur. Sovyetler Birliği ekonomik sıkıntılarından dolayı 
en büyük ihracat kalemlerinden biri olan petrol ürünlerinin ihracatında ve 
pazarlanmasında kapitalist devletlerin ticaret ağlarına özellikle iki dünya 
savaşı arası dönemde şiddetle ihtiyaç duymuştur. Sovyet petrol ürünleri-
nin Türkiye ve Orta Doğu piyasalarında pazarlanırken kapitalist firmaların 
depolama alanlarını ve dağıtım ağlarını kullanmıştır. Hatta Amerikan ka-
pitalizmin bir dönem simgesi olan Standart Oil firması ile satış anlaşması 
yapılmış ve Sovyet petrollerinin önemli bir kısmı bu firma tarafından Orta 
Doğu’da pazarlanmıştır. 

Kitap erken cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin iktisat tarihini bir başka 
önemli devletin arşivlerinden okuma ve anlama çabasıdır. Bu manada Sov-
yet bürokratlarının Türkiye ekonomisi hakkındaki gözlemleri arşiv belge-
lerinden çıkarılacaktır. Sadece Türkiye’nin değil, Orta Doğu pazarlarında 
da yer almak isteyen Sovyet ticaret uzmanlarının çabalarının izlerini bu 
belgelerden bulmak oldukça kolaydır. Türkiye’deki tüccarların ve devlet 
adamlarının Sovyet bürokratları ve ekonomistleri ile karşı karşıya kaldı-
ğı anların izleri belgelerden sürülemese de iktisadi anlayışının genelinin 
Sovyet belgelerine aktarılması oldukça ilginçtir. Bu bağlamda Sovyet bel-
gelerinin dilinin 1927 ticaret anlaşması öncesi ve sonrası olarak ayrıldığı 
görülmektedir. Anlaşma öncesinde daha dağınık ve tekil söylem üzerine 
kurulu olan raporlar anlaşma sonrasında daha profesyonel kalemlerden ve 
gruplardan çıktığı anlaşılan metinlere dönüşmüştür. Daha detaylı analizle-
rin ve bilgilerin yer aldığı 1930’lu yıllara ait ticaret raporlarının birçok alt 
kurumun beraber hazırladığı metinler olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 
1927 sonrası için kitabın anlatısı da değişecek, belgelerin kurguladığı dile 
yakınlaşarak daha genel ve kısa olacaktır. 

Kitabın ilk kısmında Sovyetler Birliği ve Türkiye arasındaki ekonomik 
ilişkilerin mütareke döneminde hem İstanbul hem Ankara üzerinden baş-
ladığı anlatılacaktır. Halkların Dış Ticaret Bakanlığının Londra merkezli 
bazı ticaret kısıtlamalarını aşmak için kurduğu Arcos isimli anonim şirke-
tin bir ofisi de İstanbul’da açılmıştır. Aynı sıralarda ünlü Sovyet diplomatı 
Semyon Aralov Türkiye’ye hem büyükelçi hem de dış ticaretten sorumlu 
olarak atanmıştır. Ankara’da Sovyetlerin dış ticaret üzerinde devlet tekeli 
çerçevesinde işleyen Ticaret Delegasyonu kısa süre içinde Türk hükümeti 
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ile bazı sorunlar yaşayacaktır. Ticaretin durmasına neden olacak bu proble-
mi Sovyetler Arcos anonim şirketini kullanarak aşmıştır. Arcos’un kurulu-
şu, organizasyonu, işleyişi, Türkiye’de karşılaştığı zorluklar ve diğer Sovyet 
kurumları ile olan rekabeti bu kısmın içinde yer alacaktır. 

Kitabın ikinci kısmında 1924 yılında İstanbul’da kurulan Sovyet ano-
nim şirketi Russotürk’ün hikayesi anlatılacaktır. Russotürk Halkların Dış 
Ticaret Bakanlığının içerisine Türkiye sermayesini davet ederek kurduğu 
bir anonim şirkettir. Russotürk’ün faaliyetleri sadece Türkiye ile sınırlı kal-
mamıştır. Balkanlar ve Orta Doğu da Russotürk’ün dış ticaret faaliyetlerini 
yürüttüğü coğrafyalardır. İç savaştan kaçarak İstanbul’a gelen Beyaz Rusla-
rın içindeki sermayedarlar, Russotürk ile kurdukları Karadeniz şirketi ile 
birçok ortak iş yapmışlardır. Kuruma 1927 yılında imzalanan ticaret anlaş-
ması ile gerek kalmamıştır. Ancak hukuki varlığı bir süre daha devam etmiş 
ve nihayetinde kapatılmıştır. 

Kitabın üçüncü kısmında Sovyetlerin dış ticaretlerine yön verirken ne-
den Türkiye’yi batı ve doğu olarak iki ayrı coğrafik alan olarak algıladıkları 
anlatılmıştır. Kafkaslar Üzerinden Ticaret Yapan Kurum adı verilen tica-
ret kuruluşunun neden önce sadece Batı Anadolu ve özellikle İstanbul’da 
faaliyet gösterdiği, sonrasında zaman ilerledikçe asıl faaliyet alanı olan 
Doğu Anadolu’da nasıl görevini ifa ettiği kısmın bir diğer anlatı konusudur. 
Kurumun 1927 ticaret anlaşmasından sonra ve özellikle 1930’lu yıllarda 
görevine nasıl devam ettiği ve ne gibi değişikliklere gidildiği ayrıntısı ile 
incelenmiştir. Kurumun Türkiye açısından önemi 1930’lu yıllarda iki ülke 
arasındaki Türkiye’nin batısında Sovyetlerin lehine işleyen dış ticaret hac-
mini Doğu Anadolu’da yaptığı canlı hayvan alımları ile Türkiye’nin lehine 
çevirmesi olmuştur. Bölgede faaliyet gösteren kurum çalışanlarının neden 
sürekli olarak ajanlık faaliyeti yürüttüğü izlenimi verdikleri kısmın bir di-
ğer konusudur. Doğu Anadolu tüccarları ile Sovyetlerin iktisadi kurumları-
nın nasıl karşı karşıya geldikleri ve sonucunda problemlerini nasıl çözdük-
leri bir diğer anlatıdır.

Kitabın dördüncü kısmında Petrol Sendikasının Türkiye’deki faaliyetleri 
anlatılacaktır. 1920’lerin başında ithal edilmeye başlanan petrol ürünleri-
nin Türkiye pazarlarında neden etkin bir şekilde satılamadığı kısmın ana 
konusudur. Devamında batılı firmalar ve Petrol Sendikası arasında yaşanan 
rekabet anlatılacaktır. 1927 ticaret anlaşmasının kurumu nasıl etkilediğine 
değinildikten sonra, dünya bir buhrana giderken Petrol Sendikasının Tür-
kiye piyasalarında ürün satışı için ne gibi yöntemlere başvurduğu ayrıntılı 
şekilde verilecektir. 
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Beşinci ve son kısımda Arcos’un nasıl Ticaret Temsilciliğine dönüştü-
rüldüğü anlatılacaktır. Sovyetlerin dünyanın değişen şartlarına kendi eko-
nomilerini nasıl dönüştürdüklerine değinildikten sonra bu değişimlerin 
Türk-Sovyet dış ticaretine nasıl yansıdığı konu edilecektir. Yeni koşullar 
ile beraber Ticaret Temsilciliğinin sadece Türkiye’ye değil Orta Doğu’ya da 
yayılan ticareti kısmın bir diğer konusudur. Dünyanın değişen ekonomik 
koşullarına tepki veren yalnızca Sovyet tarafı değildir, Türkiye’nin yeni ik-
tisadi kurumları ile dış ticaretine nasıl müdahale ettiği bir diğer anlatı ola-
caktır.   



KISIM 1
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1. TÜRKİYE VE SOVYETLER BİRLİĞİ EKONOMİK 
İLİŞKİLERİNİN BAŞLANGICI

1920’ler boyunca Sovyetler Birliği ile Türkiye ilişkileri genelde «Kur-
tuluş Savaşı sırasında Türkiye’ye yapılan yardımlar» anlatısı çerçevesinde 
incelenmektedir. Henüz Türkiye yazınında Türk-Sovyet ilişkilerini iktisadi 
yönden inceleyen bir metin ortaya kapsamlı olarak konulmamıştır. İki ülke 
ekonomik ilişkileri mütareke dönemine kadar uzanmaktadır. Cumhuriye-
tin iktisadi tarihi incelenirken genel anlatıda başlangıç tarihi olan 1923 yılı 
Sovyetler ile olan ticari ilişkilerde bir milat değildir. Osmanlı ile Rus impa-
ratorlukları arasındaki ticaretin yürüdüğü Karadeniz limanları arasındaki 
dış ticaret akışının yeniden başlaması Sovyetlerin devrim sonrasında eko-
nomik olarak toparlanmaya çalıştığı dönemle aynı zamana denk gelmekte-
dir. İki ülke arasındaki dış ticaret Birinci Dünya Savaşında durma nokta-
sına gelmiş iken Karadeniz’de karşılıklı yer alan limanlar arasında özellikle 
yelkenli gemiler ile mal taşıyan tüccarlar sayesinde yeniden başlamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu ve ardından Türkiye’nin en önemli limanı olan 
İstanbul limanı sadece Rus İmparatorluğu için değil aynı zamanda Sovyet-
ler Birliği için de Anadolu ile yapılan ticaretin erken cumhuriyet dönemin-
de ana üssü olmuştur. Savaş komünizminin ve iç savaşın hemen ertesinde 
Sovyetler büyük bir kıtlığın içine düşmüştür. İstanbul limanı ise kıtlığın 
önüne geçmek için yabancı ülkelerden temin edilecek tahıl ürünlerinin en 
yakın merkezi olarak Sovyetlerin ana ithal mallarının temini vazifesini gör-
müştür. Ayrıca Sovyetler İstanbul limanını iki savaş arası dönemde Mısır, 
Suriye, Filistin gibi Yakın Doğu1 ülkelerine ve Balkanlara kendi ürünlerini 
gönderebilmek için transit bir liman olarak kullanmıştır.

Sovyet devriminin hemen ertesinde başlayan iç savaş ve yabancı ülke-
lerin yeni rejime uyguladığı ticari ve idari yaptırımlar ülkenin yüzleştiği 
iç ve dış dinamikleri değiştirmiştir. Bu dinamikler aynı zamanda Sovyet-
lerin ihracat ve ithalatını devam ettirebilmesi için dış ticaretini yürüten 
kurumların zaman içerisinde değişmesini zorunlu kılmıştır. Bir yanda dış 

1	 Sovyet	belgelerinde	Yakın	Doğu	tabiri	Orta	Doğu	tanımlamasının	yerine	kullanıl-
maktadır.	Coğrafik	tanım	olarak	Batı	Asya	ve	Kuzey	Afrika’da	yer	alan	ülkeler	bu	
tanımın	içine	girmektedir.	
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ticaret tekelini devletin elinde tutan Sovyetlerin diğer yanda ise imzaladığı 
anlaşmalar neticesinde ülkenin dış ticaret rejimini liberal iktisadın temel-
leri üzerine oturtan Türkiye’nin kanunları iki ülkenin dış ticaret ilişkileri-
ni yürütebilmek için uygun bir hukuki zemin bulmalarını zorlaştırmıştır. 
1920’lerin ortasında kadar Türk hükümetleri dış ticaret ilişkilerinde ithalat 
ve ihracata konu olan malları devlet tekeline alan bir yapıyı kapitülasyonla-
rın devamı olarak algılamıştır.

Sovyetler Birliği ise ülkenin biraz olsun iktisadi açıdan nefes alabilmesi 
için NEP’i2 uygulamaya koymuş ancak dış ticaret rejiminde devlet tekelin-
den vazgeçmemiştir. Bu bağlamda her iki ülkenin kanuni gerekliliklerini 
bozmadan ticaret ilişkilerinin yönetilmesi için merkezi Londra’da bulunan 
Arcos3 isimli Sovyet anonim şirketinin İstanbul’da 1922 yılında bir ofisi 
açılmıştır. Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye ile olan ticaretin devam 
etmesini sağlaması açısından Sovyetler Birliği tarafından Arcos anonim 
şirketinin bu ofisi kullanılmaya devam edilmiştir. İstanbul’da açılan Arcos 
Ofisi Sovyetlerin İngiliz ya da Osmanlı hükümeti ile yakınlık kurma isteği 
olarak ilk bakışta yorumlanabilir ancak asıl yapılmak istenen ana ticaret 
ağlarına, demiryollarına ve limanlara yakın olmaktır. Öte yandan Kurtuluş 
Savaşının sürdüğü zaman diliminde Ankara’da İstanbul’dan bağımsız bir 
hükümet vardır. Cumhuriyetin başkenti olacak bu şehirde Ticaret Delegas-
yonu4 adı altında başka bir Sovyet ticaret kurumu kurulmuştur. Aslında 
Ankara’daki Ticaret Delegasyonu ile Arcos aynı ortak amaca hizmet etmiş-
lerdir. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra ise İstanbul’da bulunan Arcos 
Ofisi Sovyetlerin ana ticaret aygıtı olarak iki ülke arasında bir ticaret anlaş-
ması imzalanana kadar çalışmaya devam edecektir. 

1920’lerde Sovyetler Birliği ile Türkiye ilişkileri hakkında yazılan genel 
literatürün aksine iki ülke arasındaki ilişkiler kesintisiz ve lineer bir şekil-
de ilerlememiştir. 1923 yılında ticaret anlaşması imzalanması için devam 
eden görüşmeler bir anda Türkiye tarafından kesilmiştir. Ardından Sovyet 

2	 Novoya	Ekonomiçeskaya	Politika,	Yeni	Ekonomi	Politikası,	Sovyetlerin	ekonomik	
olarak	toparlanması	için	1921-1928	arasında	uygulanan	devlet	kontrolündeki	serbest	
piyasa	ve	kapitalizm	manasına	gelir.	Dış	ticaret	devletin	elinde	tekel	olarak	kalmıştır.

3	 Arcos’un	açılımı	farklı	kaynaklarda	farklı	olarak	anılmaktadır.	Türkçesi	Bütün	Rus	
Kooperatifler	Şirketi	olarak	çevrilebilecek	olan	şirketin	genel	kullanımda	İngiliz	Rus	
Ortak	Ticaret	Şirketi	olarak	anıldığı	da	olmuştur.	

4	 Sovyetler	Birliğinin	dış	ticaret	tekelini	koruma	adına	yurt	dışında	açtığı	ülkenin	ihra-
cat	ve	ithalat	mallarıyla	ilgilenen	kuruluşudur.	İlerleyen	sayfalarda	Ticaret	Temsilci-
liği	olarak	anılacaktır.	
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mallarının Türkiye limanlarına girişi altı ay boyunca yasaklanmıştır. Eko-
nomik ve politik ilişkilerde istediği konularda hem fikir olunmadığında 
ticari ilişkileri kesmek genelde Sovyetlerin uyguladığı bir politika iken Tür-
kiye tarafından kendisine uygulandığında Sovyet yöneticileri aynı sertlik-
te karşılık vermemiştir. Aksine Halkların Dışişleri Bakanı Çiçerin5, bakan 
yardımcısı Karahan6, Halkların Dış Ticaret Bakanı Krasin7, Ankara’da bu-
lunan büyükelçi Semyon Aralov8 gibi sağduyuya sahip ve Türkiye ile olan 
ilişkilerin devamlı surette geliştirilmesini isteyen diplomat ve bürokratların 
iyi niyetli çalışmaları sayesinde tekrar dış ticaret işler hale getirilmiştir. Çi-
çerin’in altında imzası bulunan birçok belge Moskova’nın takip ettiği Türki-
ye siyasetinin ardında ne kadar tutarlı ve kendi içinde devamlılık arz eden 
bir Bolşevik dünya görüşünün yattığını net biçimde ortaya koymaktadır.9

1920’ler boyunca Sovyetlerin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan 
nedenlerden ötürü Türkiye ile dış ticaretine konu olan ürünlerin muhte-
vası değişiklik göstermiştir. Mütareke döneminde ticaret ilişkileri tekrar 
başladığında Sovyetlerin yaşadığı kıtlık ve ülke içi üretimde gerekli olan 
bazı ithalat mallarından, yedek parça ve makine aksamları gibi, dolayı 
Türkiye’den yapılan ithalat üst seviyelerde olmuştur. İlerleyen yıllarda ise 
Sovyetlerin tahıl üretimini toparlamasının ardından düşmeye başlamıştır. 
Bu durumda Arcos’un içinde örgütlenen Sovyetlerin ihraç ettiği ürünle-
ri Türkiye pazarlarına ulaştırmaktan, satmaktan ayrıca Sovyetlerin ihtiyaç 
duyduğu ithal ürünleri temin etmekten sorumlu olan iktisadi kurumların 
organizasyonunda ve isimlerinde yer yer değişikliğe gidilmiştir.

Sovyetlerin NEP döneminde özellikle Yakın Doğu ülkelerinden gele-
cek olan tüccarların ilgisini çekmek üzere düzenlediği Nijegorod10 ve Bakü 

5	 1918-1930	yılları	arasında	Sovyet	Dışişleri	Bakanı	olarak	görev	yapan	tarihçi,	diplo-
mat	ve	politikacıdır.	Detaylar	için	bakınız:

	 https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-gieorghii-chichierin
6	 Lev	Karahan,	Sovyet	diplomat	ve	bürokratı.	1934’ten	sonra	Türkiye’de	büyükelçilik	

yapmıştır.	Detaylar	için	bakınız:	
	 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/427109
7	 Leonid	Krasin,	Mühendis,	Sovyet	devlet	adamı	ve	Sovyetler	Birliği	ilk	ticaret	baka-

nı.	1918	yılında	Dış	Ticaret	Bakanı	olarak	atanmıştır.	Detaylar	için	bakınız:	Edward	
H.	Carr,	sayfa:	123	

8	 5	Ocak	1922	tarihinde	Türkiye’ye	elçi	olarak	atanan	Aralov	Türkiye’de	komünistleri	
örgütlediği	suçlamasından	dolayı	Nisan	1923’de	görevinden	ayrılmıştır.	

9	 Hirst	J.	Samuel,	‘’Georgiy	Çiçerin,	Sovyet	Dış	Politikası	ve	Türk	İhtilali’’,	Toplum-
sal	Tarih,	sayı	298,	(Ekim	2018),	s.	56-62.

10	 1922-1929	arası	süren	şehir	fuarıdır.	
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fuarlarına İstanbul ve Doğu Anadolu tüccarları ilgi duymuş ve bu fuarlar-
dan kazançlar elde etmişlerdir. Ancak Sovyetlerin beklentisi coğrafik olarak 
Doğu Anadolu tüccarlarından katılımın daha yoğun olacağı tahmini tutma-
mıştır. Bu sayede kısa süreliğine de olsa 1927 ticaret anlaşmasından önce iki 
ülke arasındaki dış ticaretin hacmi artmıştır. Sovyet bürokratları bu fuarlar 
için verilen gümrüksüz mal ithalatının Türkiye ile imzalanacak olan ticaret 
anlaşmasında bir koz olarak kullanılabileceğini düşünmüşlerdir.

Sovyetler Birliği ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 1927 yılında 
imzalanan ticaret anlaşmasına kadar her iki ülke bürokratlarının da iyi 
niyetlerine rağmen istenilen seviyelerde olmadığı Sovyet iktisadi kurum-
larının iç yazışmalardan anlaşılmaktadır. Bu durumun nedeni Sovyetlerin 
Türkiye’de örgütlenen ticaret kurumlarının arasındaki anlaşmazlıklar ve 
çalışanlarının11 yeteri kadar iyi donanımlı olmamasıdır. Sovyet ticaret ku-
rumları arasında yaşanan rekabetler, mal tedariklerinin istenilen zamanlar-
da ve miktarlarda yapılmaması başarısızlığının diğer sebepleridir.

1920’lerde Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında siyasi ilişkiler üst sevi-
yede olsa da iki ülke arasındaki ticaretin fazla gelişmediğini iddia eden ya-
zarlar vardır.12 SSCB’nin 1924-1929 arasında Türkiye’nin ithalatındaki payı 
%4 iken, ihracatındaki payı %3 olarak gerçekleşmiştir.13 İmparatorluklar 
döneminde ise bu payın ithalatta %7, ihracatta ise %4 olduğu göz önüne alı-
nırsa bu oranların fazla önemli olmadığı iddia edilmektedir.14 Öncelikle iki 
imparatorluk sonrası büyük güçlüklerle inşa edilmiş iki devletin arasındaki 
dış ticaret rakamlarının yüzdesini vererek önemli olmadığını iddia etmek 
anlamlı bir çıkarım olmayacaktır. Her şeyden önce iki ülkenin büyük bir 
yıkımdan sonra elinde kalan üretim araçları kapasiteleri aynı değildir. İki 
ülkede büyük savaştan sonra kendi topraklarında halklarının özgürlükleri 
için savaşmaya devam etmişlerdir. Dahası Sovyetler kurulduğunda dış tica-
ret rejimi de değişmiştir. Fazla önemli olmadığı ortaya çıkar iddiasında bu-
lunmak arka planda sürdürülebilir bir dış ticaret ilişkisi kurulmaya çalışıl-
madığı manasına gelmez. Kaldı ki ‘’fazla önemli olduğunun’’ ortaya çıkması 
için yüzdelik rakamların ne kadar olması gerektiği açıkçası bir tartışma 

11	 Birçoğu	Sovyetler	Birliğinden	görevli	olarak	gönderilen	bürokratlardır.	Sovyet	
ticaret	kurumlarının	içinde	Türkiye	içerisinden	işe	alınanlar	da	mevcuttur	ancak	bu	
çalışanların	kurumlar	arası	yazışma	yapma	gibi	bir	yetkisi	yoktur.		

12	 Yahta	S.	Tezel,	Cumhuriyet	Döneminin	İktisadi	Tarihi1923-1950,	3.	Baskı,	İstanbul:	
Tarih	Vakfı	Yurt	Yayınları,1994,	s.	166.

13	 Age.,	s.	166.
14	 Age.,	s.	166.


