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LANSERE ve TÜRKİYE 

Osmanlı hükümeti, Birinci Dünya Savaşı sırasında bir milyondan fazla insanı ölü ve 

yaralı olarak kaybettikten sonra, 1918 yılının 30 Ekim günü Müttefik devletler ile 

Mondros‟ta Agamemnon adlı İngiliz savaş gemisinde Müttefik devletleri ile ateşkes 

imzaladı. Mondros Ateşkesi gereğince, Osmanlı toprakları Müttefik devletleri 

kontrolüne geçti ve Boğazlar onların savaş gemilerine açıldı. 1918 yılının 18 Kasım 

günü, Müttefik devletlerinin gemileri İstanbul‟a gelip, tam meşhur Osmanlı 

Sultanlarının sarayı olan Dolmabahçe Sarayı karşısında demir attılar. 

Düşman gemilerinin İstanbul‟a gelmeleri, Türkler için ağır ve korkunç bir sarsıntı 

oldu. Fakat, aynı zamanda, bu sarsıntı Milli Kurtuluş hareketinin doğuşuna da neden 

oldu. 1920 yılının 16 Mart günü, Müttefik güçleri tarafından İstanbul‟u ele 

geçirmeleri ve Osmanlı Meclisinin de dağıtılmasından sonra, Ankara‟da olağanüstü 

yetkisi olan yeni bir meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkil edildi. Bu Meclis 

1920 yılının 23 Nisan günü kendini artık tek meşru hükümet olarak ilân etti. Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla Milli Kurtuluş hareketi de daha düzenli şeklini 

aldı. 

1921 yılının 16 Mart günü Moskova‟da Sovyet Rusya Hükümeti ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin Ankara Hükümeti temsilcileri tarafından Sovyet Rusya ve Türkiye 

arasında bir antlaşma imzalandı. Antlaşmanın giriş kısmında bu iki ülkenin 

hükümetleri, milletlerin kardeşlik prensiplerini ve halkların kendi mukadderatını tayin 

etme haklarına sahip olduğunu kabul ettiler. Ayrıca, emperyalizme karşı mücadelede 

aralarında dayanışma olduğunu, aralıksız ve samimi olan ilişkileri ve iki tarafın 

çıkarlarına dayanan kopmaz  samimi dostluğun kurulmasını istediklerini  belirttiler.1 

Bu antlaşma imzalandığı vakit, Sovyet Federatif Cumhuriyeti, yabancı işgalci 

kuvvetlere ve Sovyetlere karşıt iç güçlere karşı çok kanlı ve tahrip edici iç savaşlarda 

yeni yeni zafer kazanmıştı. Tahrip edici iş savaştan sonra, Sovyet hükümeti ülkenin 

yıkılmış ekonomisini yeniden kalkındırmaya başladı. Sovyet yöneticileri ülke 

ekonomisinin kalkındırılması belirli bir zaman alacağını elbette biliyorlardı. Bundan 

dolayı, Sovyet Cumhuriyetine karşı çıkabilecek muhtemel savaşların ve askeri 

saldırıların önünü ve sınırları güven altına almak gerekiyordu. Sovyet yöneticilerinin 

fikrine göre, bu önlemler ülke ekonomisini kalkındırılması ve güçlendirilmesi için 

gereken vakit kazandıracaktı. 

Fakat, Müttefik devletlerin askeri kuvvetlerinin İstanbul‟da, İngiliz deniz 

kuvvetlerinin de Karadeniz‟de kaldığı müddetçe, Sovyetler kendini güvende 

hissetmiyordu. Bundan dolayı, Sovyet hükümeti için Büyük Millet Meclisinin Ankara 

hükümeti büyük önem taşıyordu. Çünkü, Sovyet hükümeti, Ankara hükümetinin 

yabancı işgalci kuvvetlere karşı yürüttüğü mücadelesi ile Müttefik devletlerinin bu 

bölgedeki planlarını alt üst edeceğine ve böylece onların pozisyonlarını da 

zayıflatacağına inanıyorlardı. Böylelikle, Sovyet hükümeti Ankara hükümetinin aktif 

mücadelesini Sovyetlerin savunmasını güçlendiren ve çıkarlarını karşılayan bir güç 

olarak görüyordu. 

Bundan başka bir önemli faktör daha vardı. Sovyet hükümeti Ankara hükümetinin 

Türkiye‟sini „‟İnkılapçı Türkiye‟‟ diye adlandırıyordu. Çünkü, Türkiye, Doğu 

ülkelerinden ilk olarak „‟Batı emperyalizmine‟‟ karşı örgütlü şekilde bir mücadele 



başlatmıştı. Dolayısıyla, iki ülke arasında, her ikisinin de çıkarlarına dayanan ilişkiler 

oluşturuldu.  

Ankara‟da, 1922 yılının Ocak ayından 1923 yılının Nisan ayına kadar Sovyet 

Fevkalâde Salâhiyetli Murahhası görevini Semyön Aralov yaptı. Semyön Aralov 1922 

yılının Haziran‟ında meşhur Rus ressamı Yevgeniy Lansere‟yi Ankara‟ya davet etti. 

Yevgeniy Lansere, Türkiye‟de 1922 yılının Haziran‟ından itibaren Ekim ayına kadar 

kaldı. Bu aylar Ankara Hükümeti‟nin Türkiye‟si için çok önemli ve hatta kaderi tâyin 

edici önem taşıyorlardı. Çünkü 1922 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları Milli 

Mücadeleyi zafere taşıyan Büyük Taarruzdan önceki aylardı. 

Lansere ise Türkiye‟nin o günlerindeki hararetli havasına bizzat tanık olur. 

Gördüklerini hatıra defterine kaydeder ve o günlerin manzarasını, Anakara‟yı, Milli 

Mücadelenin içinde bulunan insanların resimlerini ve daha da önemlisi, Gazi Mustafa 

Kemal Paşa‟nın portresini yapar. Sovyet Rusya‟sına geri döndükten sonra Yevgeniy 

Lansere hatıralarını 1925 yılında Leningrad (bugün Sankt-Peterburg) şehrinde 

“Ankara‟da Bir Yaz” adıyla yayınlanmıştır. 

Bu bakımdan, Lansere‟nin hatıraları ve resim taslakları, Birinci Dünya Savaşından 

sonra, işgal kuvvetlerine karşı Türkiye‟de Milli Mücadelenin önderliğini yapan, Milli 

Mücadeleyi zafere getiren ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurucusu olan Gazi Mustafa 

Kemal Paşa ve onun dönemi ile yeni ve çok az araştırmacı tarafından bilinen değerli 

kaynaklardan birisidir. 

Lansere, Rusya İmparatorluğu‟nun, Sankt-Peterburg eyaletine bağlı, Pavlovsk 

şehrinde 23 Ağustos 1875 yılında dünyaya gelir. Lansere‟nin annesi Yekaterina 

Benua meşhur Benua ve Kavos ressam ve mimarlar ailesinden geliyordu. Anne 

tarafından Lansere‟nin büyük dedesi olan Albert Kavos, Peterburg‟taki Mariinskiy ve 

Moskova‟daki Bolshoy Tiyatrolarının meşhur mimarı idi.2  

Lansere 1892‟de Peterburg‟daki Sanat Okulu‟na girer. 1895‟te ise Paris‟te Juliyen 

Akademisi‟nde tahsiline devam eder.3 XIX. yüzyılın 90‟lı senelerinde Lansere önce 

tüm Rusya‟yı daha sonra da İngiltere, İtalya ve İsviçre‟yi gezer. 

Lansere‟nin Türkiye seyahati 1922 yılının Haziran ayında Batum şehrinden gemiyle 

yola çıkarak başlar. Seyahatin dördüncü gününde, Lansere İnebolu‟ya ulaşır. İstiklâl 

Savaşı yıllarında İnebolu, Millî Mücadele‟nin kapısı olarak bilinirdi. Özellikle, 

İnebolu üzerinden Anadolu‟ya yükler ve insanlar ulaştırılırdı. 

Lansere, hatıralarında İnebolu ile ilgili şunları yazar: “Şehirde bir tedirginlik havası 

vardı. Yunan filosunun gelmesinden korkuluyordu. Doğu kültürüne has yük taşıyıcısı 

kişiler acele ile denizden uzak olan yerlere çuval ve kasaları taşıyordu”. Ressamın 

dikkatini çeken başka bir olay, bütün şehirlilerin, düşmanın atışlarından zarar 

görmemeleri için sandalları saklama çabalarında bulunmasıydı. İnsanlar, sandalları 

sahilden çekip sokaklardan sürükleyerek, şehrin en uzak arazilerine dizerlerdi.”4 

Ressam bu manzaraları konakladığı otelin penceresinden görerek resim albümüne 

işlemişti. 

Geceyi İnebolu‟da geçiren ressam ertesi gün 8 Haziran‟da küçük bir Ford arabasına 

binerek Ankara yolunu tutar. Yolda gördüklerini şöyle anlatır: ”Mutlu, zengin, güzel 

bir ülke. Her yerde köyler görünmekte, yollar kalabalıktır. Arabamız manda veya 

küçük boylu öküzlerin çektiği araba katarlarını geçiyor. Yolda sık sık askerî kervanlar 

da görünmekte. Hayvanların arkalarına yerleştirilen sepetlerden silâh parçaları 

gözüküyor. Böyle bir kervanın başındaki yükün üzerinde hilâl resimli al bayrak 

dalgalanmaktadır.”5 

Lansere‟nin İnebolu-Ankara yolu iki gün sürer. Lansere şöyle yazar: ”Yolda hiç bir 

zaman hiç kimsenin kaba sözüyle veya sert bakışıyla, bağırmalarıyla, taşlamalarıyla 



karşılaşmadık. Bilâkis, her yerde açık, alçak gönüllü ve meraklı, içinde kara 

kıskançlığın ve kinin olmadığı bakışlarla karşılaşıyorduk.”6 

9 Haziran günü, Lansere, artık bütün dünyanın ilgisini çeken 1922 yılının Ankara‟sına 

ulaşmıştı. Ankara, Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yabancı işgal kuvvetlerine 

karşı yürütülen Milli Mücadelenin idare merkezi idi. Burada Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin Ankara Hükümeti bulunuyordu. Çok canlı bir şehir olan Ankara‟yı 

Lansere sanatına yansıttı. 

Resim taslaklarında, yün dokumacılarının çalışmasını, uzak yolları tutacak kervanlar 

için palanlar yapan ustaları, demircileri, silâh ustalarını, dokumacıları görmek 

mümkündür. Bunları gören Lansere: “Doğu‟nun tembel olduğunu anlatan söylentilere 

rağmen bu halkın sebatı ve çalışkanlığı beni son derece şaşırtmaktadır.” diye ifade 

eder. 

Temmuz ayında, Lansere, Sovyet Rusya Federasyonu Murahhası olan Semyön Aralov 

ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Paşa‟yı ziyaret eder. Ressam bu olayı şöyle anlatır: 

“Köşke ulaşmadan çok önce Paşanın şahsî korumasını yapan Karadenizlilerin 

oluşturduğu karakollarına ve süvari devriyelerine rastladık. Karadenizliler, 

Ankaralıların sevdikleri insanlardır. Tamamıyla siyah giysilerin içinde, kafaları siyah 

başlıklarla sarılı, üstleri mermilerle süslüdür ve bu görünüşleriyle herkesin beğenisini 

kazanıyorlar. Bizi Paşa‟nın yaverleri karşılıyor ve taze kumla döşenmiş yollardan 

geçiriyorlar. Ortasında bir fıskiyesi olan büyük bir kabul salonuna geçirip, geleneksel 

Türk kahvesini ikram ediyorlar. Duvarlarda ev sahibinin el yapımı ve foto resimleri 

mevcuttu ve aynı zamanda da Çanakkale Boğazı‟nın manzarasını gösteren büyük bir 

harita vardı. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Paşa, Cihan Savaşı sırasında buraların 

müdafaasını yapan bir kahramandır.” 

Lansere hatıralarında, Gazi Mustafa Kemal Paşa‟nın onları kabul ettiğinde sivil bir 

ceket giymiş, fakat askerî bir duruşa sahip olduğunu yazar ve şöyle devam eder: 

“Onun popülaritesi çok büyüktü. İzmir‟in kurtuluşuyla ilgili kutlama günleri sırasında 

şehrin çeşitli yerlerinde bulunan küçük zafer takılarının üstünde ikişer-üçer adet yan 

yana Gazi Mustafa Kemal Paşa‟nın portreleri yükselmekteydi.”7 

Lansere, Gazi Mustafa Kemal Paşa‟nın askerî üniformasıyla bir resmini de yapar. 

Ressam, Gazi Mustafa Kemal Paşa‟nın yüz ifadesini ve bakışlarını resmederek, onun 

büyük bir kumandan olduğunu göstermeyi başarmıştır. Bu resim Büyük Taarruzdan 

sadece birkaç gün önce yapılmıştır. Resimde Gazi Mustafa Kemal Paşa‟yı çok 

huzurlu ve aynı zamanda galibiyetten çok emin olduğunu görüyoruz. Resmin arka 

planında kahraman ve zaferi kazanmaya giden Türk askerlerini de görmek 

mümkündür. 

Ayrıca, Lansere Ankara‟da bir Türk askerinin resmini de yapmıştır. Lansere aynı 

zamanda o günlerde başka ünlü kişilerle de karşılaşmıştı. Örneğin günün birinde 

Lansere, bir şair ve Türkiye Büyük Millet Meclisi mebusu olan Tunalı Hilmi Bey‟e 

gider ve odasında duran ağır makineli tüfeği görür, bu kadar tedbirin de ne için 

gerekli olduğunu sorar. Tunalı Hilmi Bey, bir sene önce Yunanlıların Ankara‟ya çok 

yaklaştıklarından bir çok insanın üzüntülü olduğunu ve böyle zor gecelerin birinde 

zaferi yücelten bir şiir yazarak onu Mustafa Kemal Paşa‟ya gönderdiğini anlatır. 

Ertesi gün gerçekten de sıkı bir galibiyet kazanılır ve Mustafa Kemal Paşa Tunalı 

Bey‟e bu ağır makineli tüfeği hediye olarak gönderir.8 

Ankara‟da iken Lansere, meşhur kadın yazar Halide Edib‟in [Adıvar], Fatma 

Çavuşun, Ağaoğlu Ahmet Bey‟in ve bir Türk mücahidinin resimlerini de yapmıştır. 

26 Ağustos günü, Lansere hatıra günlüğünde, aniden cephede taarruzun başladığını, 

27 Ağustos günü Ankaralıların cephedeki ilk başarılardan bahsettiğini, Afyon 

alındıktan sonra, Ankara‟da 28 Ağustos günü, sabahtan sokaklarda, kahvehanelerde 



büyük canlılığın yaşandığını ve Türklerin çok sevinçli ve heyecanlı olduklarını, 

akşam ise ilk sokak gösterisinin yapıldığını yazar. Lansere günlüğünde, İzmir‟in Türk 

kuvvetleri tarafından geri alındığını ve bundan dolayı tüm Ankara‟da sevinçten ateş 

edildiğini yazar. Aynı gün, akşam üstü saat on ikiden sonra, Ankara‟da meşaleler 

yakılıp yürüyüş yapıldığını belirtir. 11 Eylül günü ise, meydanda, Gazi Mustafa 

Kemal Paşa portreli zafer takısı kurulur. Önce askerî tören yapılır ve törenden sonra 

insanlar sevinçten dans etmeye başlarlar.  

Rus ressamı Lansere Türkiye ziyaretinin sonucunda suluboya ve Çin mürekkebi ile 

yapılan yaklaşık 150 çalışmayı meydana getirmiştir.9 Türkiye‟nin o yıllarda sürdüğü 

müthiş Milli Mücadeleyi dikkatle takip eden Sovyet Cumhuriyeti Lansere‟nin yapmış 

olduğu çalışmalar sayesinde yeni, muzaffer, kahraman ve kendinden çok emin olan 

Türkiye‟yi yakından tanıma fırsatı bulmuştur. 
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