RUS IMPARATORIÇESI ALEKSANDRA
FEDOROVNA'NIN MEKTUPLARINDA I. DÜNYA SAVA~I
ve TÜRKIYE
Doç. Dr. LEMAN ERGENÇ
1884 y~l~nda tahta geçen Çar Nikola II. 1895 y~l~ nda Kraliçe Viktorya'n~ n torunu, Alman as~ll~~ Alis ile evlenmi~tir. Ortodoks mezhebini kabul
eden Çariçe, Aleksandra Fedorovna ad~ n~~ alm~~t~r. 19435 Rus-Japon Sava~~ nda yenilen Çar Nikola II. Me~ rutiyet ilan etmek zorunda kalm~~t~r. S~ rbistan'~ n Avusturya-Macaristan imparatorlu~u taraf~ ndan yutulmas~ n~~ engellemek için de I. Dünya Sava~~'na girmi~tir. Sava~~süresince Aleksandra
Fedorovna, Çara 400 kadar ~ngilizce mektup yazm~~t~ r. Bu mektuplar, Çann uzun süre saraydan ayr~lm~~~olmas~~ nedeniyle, Haziran 1914 ile 17
Aral~ k 1916 tarihleri aras~nda yaz~lm~~t~ r. Mektuplar~n 17 Aral~k 1916 tarihinde kesilmesi, o dönemde bir hayli etkinli~i olan Grigoriy Rasputin'in
öldürülmesi ve Çann bunun üzerine acil olarak Tsarsko Selo'ya gelmesindendir. ~ubat 1917 tarihinde Çar tekrar cepheye döner. Ancak bu s~ ralarda Petersburg'da devrim hareketleri ba~lam~~t~r.
Aleksandra Fedorovna'n~ n bu mektuplar~ , Çar ailesinin öldürülmesinden sonra Ekaterinburg'ta (Sverdlovsk) üzerinde N.A. harfleri olan oymal~~
kara sand~ kta, Alman Imparatoru Wilhelm'in Çar Nikola II. ye yazd~~~~
mektuplarla birlikte bulunmu~tur. Bu mektuplar~ n hangi yolla Almanya'ya gitti~i bilinmemektedir. Ancak 1922 y~l~ nda Berlin'de Rusçaya çevrilerek "Imparatoriçe Aleksandra Fedorovna'n~ n imparator Nikola II ye
Mektuplar~" ad~yla yay~ nlanm~~t~ r.
Mektuplar edebi bir dil ve düzgün üslupla yaz~lm~~t~ r. Yaz ve k~~~
mevsimlerine ait güzel tabiat tasvirleri vard~ r. Mektup türünde yaz~lm~~~
bir edebi eser say~labilir. Bu mektuplar~ n edebi de~eri yan~nda siyasi önemi daha büyüktür. Mektuplar, o devirde Rus saray~~ ve bürokratik ba~kent
Petersburg hakk~nda dola~an y~~~ nla efsaneye, söylentilere ve dedikodulara
aç~ kl~ k getirmi~tir. Bunun yan~ nda mektuplarda sava~, Rusya'n~ n iç durumu, ~ ngiltere, Fransa, Balkan devletleri ve Türkiye hakk~ nda dü~ünceler
yer almaktad~ r. Bu makalede, özellikle Çariçenin Türkiye hakk~ ndaki
dü~ünceleri tümüyle ele al~ narak aç~ klamalarda bulunulacakt~r.

582

LEMAN ERGENÇ

~mparatoriçenin Çara gönderdi~i ilk mektup 27 Nisan 1914 tarihinde
K~ nm'da bulunan Livadiya'dand~ r, sonraki mektuplar~n ço~u ise Petersburg yak~ nlar~ nda bulunan Tsarsko Selo (Pu~kin)'dan yaz~lm~~t~r. A.Fedorovna burada kal~ rken askeri hastaneleri her gün ziyaret eder ve yaral~~ askerlerin, subaylar~ n morallerini yükseltmeye çal~~~r, ameliyatlara hem~ire
olarak girer ve bu görevini büyük bir istekle yerine getirir. imparatoriçe
kalbinden rahats~z olmas~na ra~men, kendisini iyi hissetti~i zamanlar i~ini
ihmal etmez. Bu arada yaral~~ askerlerin ta~~nmas~n~ , cepheye yiyecek, giyecek ve her türlü yard~m~ n gönderilmesini kendi denetimindeki trenlerle
sa~lar. Bakanlar~ n ve yüksek rütbeli subaylar~ n raporlanyla ilgilenir ve k~zlar~n~~da askeri depolarda çal~~t~ nr.Sava~~n getirdi~i ac~lardan A.Fedorovna
tedirgin ve üzgündür. Bu hususta ~öyle der:
"Bu u~ursuz sava~~ne zaman bitecek! Wilhelm'in ve onun anti-Rus
kli~inin sava~~~ba~latmas~ yla memleketi yok olmaya götürdülderini zaman
zaman dü~ündüklerinde çok ac~~ ve umutsuzluklarla dolu anlar ya~ad~ klar~n~~ zannederim. Y~ llarca, bütün bu küçük devletler sava~~n getirdiklerinden
ac~~ çekmeye devam edeceklerdir. Küçük memleketimizi babam~ n ve Erni'nin her yönden p~r~l p~r~ l hale getirebilmeleri için ne kadar çaba sarfettiklerini dü~ündü~üm zaman içim kan a~l~ yor." (Bk.s. ~~3)
Bu sava~~n, insanlar~n ruhlann~~ kirletmesinin aksine temizlemesinin
gerekti~ine inan~r. Dü~ üncelerinin sonucu olarak rahiplere, Rus askerlerinin ya~mac~l~ k yapmamas~~ için ikna etme görevinin verilmesini tavsiye
eder ve:
"Rus askerlerinin ad~~ ileride tüm ülkelerde korkuyla, sayg~yla, hayranl~ kla an~lmas~ n~~ isteriz," demektedir. (Bk.s: 14)
~ mparatoriçenin mektuplar~ndan, kendisinin Tanr~ya büyük sevgi ve
inanç besledi~ini, dini vecibelerini yerine getirdi~i görülmektedir. Ayn~~
mektupta ~öyle devam etmektedir:
"Bizim Karadeniz donanmas~~ ne durumda?" (Bk.s.29)
"Gönderdi~iniz iyi haberler için Tannya ~ükürler olsun. Avusturya ordusu Sana nehrinden itibaren cepheden geri çekiliyormu~. Türkiye hakk~ nda güzel haberler var m~?" (Bk.s.2 ~ )
~ mparatoriçe, Rasputin'den K~r~m valisi Lavrinovski'nin en iyi Tatarlar~~ Türkiye'ye gönderdi~ini, herkese kar~~~kötü davrand~~~ n~~ ö~renmi~~ve
Grigoriy Yefimoviç Rasputin: Kendisine sefih anlam~ na gelen Rasputin ad~~köylüler
taraf~ ndan verilmi~tir. Din adam~d~ r. I. Dünya Sava~~nda yönetimde daha büyük denetim
kuran Çariçe taraf~ ndan ba~dan~~man yap~lm~~t~ r.
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Çardan K~r~m'~ n selameti için Knâzeviç'in vali olarak atanmas~n~~ istemi~tir. Mektubunda:
"Görüldü~ü gibi, vali Tatarlara kar~~~bir hayli zalimce davran~yor,
özellikle ~imdi Türkiye ile sava~tayken böyle davranmas~n~n zaman~~ de~il.
Lütfen benim bu i~e kar~~mama k~zma ve telgrafla "destekliyorum" veya
'ne yaz~ k' sözleriyle cevap ver." (Bk.s.24)' "Allaha ~ükürler olsun ki, Türkiye ile i~ler iyi gidiyor. Donanmam~z~n ba~ar~l~~ olmas~ n~~ ne kadar çok isterim." demektedir. (Bk.s.25)
Alman as~ll~~ ~mparatoriçe, sava~~n kötülü~ünden, vah~etinden ve Almanlar~ n korkunç kay~ plar vermesinden çok ac~~ duydu~unu, ordu komutan~~ Erni ve birçok tan~d~klar~~ akl~na geldi~inde kalbinin s~zlad~~~n~~ belirtir.
Yalta'ya bir Alman gemisinin ate~~açt~~~n~~ duyunca çok sinirlendi~ini
ve onu hemen bat~rmak istedi~ini söyler.
A. Fedorovna, sakin ve mutlu günlerin gelmesini çok istedi~ini, ancak
ilk önce birçok konuda bar~~~ n sa~lanmas~~ gerekti~ini belirtir.
~ mparatoriçe mektuplannda, Rus generallerinin askerlerine sert ve
zalim, adil olmayan davran~~larda bulunduklar~ n~~ belirterek bu durumun
istisna olabilece~ine inanmak istedi~ini ifade eder. O, genç subaylar~ n
ölümüne çok üzülür ve:
"Niye onlara verebilece~im s~cakl~~~~ve sevgiyi vermeye çal~~m~yay~m,
onlar öylesine ac~~ çekiyorlar ve ahlâken tertemiz insanlar ki," demektedir.
(Bk.s.75)
Bir mektubunda Çariçe, ölen subaylar~ n sava~tan sonra Kafkasya'ya
gömülmelerini askerlerce karara ba~land~~~n~~ bildirir:
"Subay~n ~imdi cenazesi kald~ r~l~yor, burada b~rak~l~p b~ rak~lm~yaca~~n~~ bilmiyorum. Askeriye, sava~tan sonra bütün subaylar~ n cesetlerinin Kafkasya'ya gömülmesi niyetindedir ve mezar yerlerini bile seçmi~lerdir."
(Bk.s.76)
4 Nisan 1915 tarihinden sonra A.Fedorovna'n~ n e~ine yazd~~~~mektuplarda daha çok memleketin iç sorunlar~~ ele al~n~r, bu konularda neler yap~lmas~~ gerekti~ini bildirerek tavsiyelerde bulunur. ~mparatoriçe, e~ini ordu komutan~~ Knâz Nikolay Nikolayeviç için defalarca uyar~ r ve onun Ça-
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r~ n i~lerine kan~mas~ n~~ ele~ tirir, bu durumun kendisini çok sinirlendirdi~ini belirtir ve ~öyle der:
"Affet beni sevgilim, sen de biliyorsun ki, çok fazla iyisin ve yumu~aks~ n, ama güçlü bir yüksek ses ve sert bir bak~~~harikalar yarat~ r. K~ymetlim, ordu ba~komutanl~~~ n~~ üzerine almak için kararl~~ ve kendinden emin
ol, harekete geç ve korkma. Sen hiçbir zaman lüzumsuz ~eyler yapmazs~ n." (Bk.s.84)
Imparatoriçe mektuplannda, iç ve d~~~konularda Rasputin'in fikir ve
tavsiyelerini e~ine bildirir. Aileyi çok seven "Dostun" f~ kirlerine inanmas~~
gerekti~ini yazar. Birçok bakan, Duma (Parlamento) üyeleri, ordu komutan~~ Knaz Nikolay Nikolayeviç Rasputin'e kar~~d~ rlar, onun hakk~ nda birçok olumsuz söylentiler yayar ve ona suikast yapmay~~ dü~ünürler.
Rasputin Istanbul'da iken Imparatoriçe'ye mektup gönderir. O da,
e~ine 5 Nisan 1915'te yazd~~~~mektubunda Istanbul hakk~ nda ~unlar~~
söyler:
"Dostumuz'un Istanbul'da iken yazd~~~~mektubu tekrar okudum ve
izlenimlerini ilginç buldum. Ayasofya'da yeniden ayin yap~ld~~~~gün ne
muhte~ em bir gün olacak! Ancak Müslümanlara ait olan hiçbir ~eyin y~Icilmamas~~ için emir ver. Dini vecibelerini yerine getirmeleri için tüm imkanlann~~ kullans~ nlar. Allaha ~ükür, biz H~ ristiyan~z, barbar de~iliz. Böyle
bir anda orada olmay~~ ne kadar çok isterdim! Her yerde Türkler taraf~ ndan kullan~lmakta veya y~ k~ lm~~~ne kadar kiliseler vard~ r. Yunanl~ lann dine lay~ kiyle hizmet etmemelerine ra~men, ne tuhaf ki, öylesine muhte~em
mabetleri var. Ümit ederim ki, bundan sonra Ortodoks kilisesi lay~ kiyle
hizmet eder ve tekrar ann~ r. Bu sava~~ n, belki de milletimizin ve kilise camisa~ n~ n ahlaki yönden yeniden düzelmesini sa~lamada çok büyük rolü
olur. Bunun olabilmesi için senin tüm emirlerini yerine getirecek ve pek
çok görevlerinde sana yard~ m edecek insanlar bulmak gerek." (Bk.s.87)
Ruslar~ n Ayasofya'da ayin yapma emellerinin çok eski tarihlere dayand~~~~bilinen gerçeklerdir. Imparatoriçe'nin de e~ine yazd~~~~bu sat~ rlarda Istanbul'u sanki k~ sa zamanda fetih edecekleri umuduyla dolu oldu~u
görülür. Belki de bu umutlar~n~~ art~ran Ingiliz ve Frans~z donanmas~ n~ n
1915'te Çanakkale'ye kar~~~haz~ rlad~ klar~~ hücum ve bunun sonucunda Istanbul'un çok k~sa sürede Ruslar~ n eline geçece~i dü~üncesidir.
Imparatoriçe, Nisan 1915 tarihli mektuplar~ nda baz~~ önemli haberleri
verirken ayn~~ zamanda sava~~ n getirdiklerini ve sava~ tan sonraki günlerin
nas~l olmas~~ gerekti~ini ~öyle belirtir:
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"Her tarafta ku~lar ötüyor, tüm tabiat canlan~ yor ve Tanr~~ bütün
güzelliklerini ortaya koyuyor. Bu an, sava~~ n getirdi~i ac~ lar~~ ve kan
dökmeleri insana daha çok hissettiriyor. Nas~ l ki, k~~tan sonra yaz gelirse,
sava~tan sonra da bar~~~ve sükunet dünyada yerini bulacak, nefret yok
olacak ve bizim sevgili vatan~ m~z da kendi güzelli~ine kavu~acakt~r. Bu
durum, ruhlar~ n ve mant~~~ n ar~ nmas~ n~ n ba~lang~c~~ olacakt~ r, ancak onlar~n dosdo~ru yolda gitmelerinin sa~lanmas~~ gerekmektedir. Ne kadar
çok i~~var, herkes elele vererek, birbirine mani olmadan, yard~m ederek,
~ahsi ba~ar~~ ve ~öhret için de~il, büyük davan~ n gerçekle~mesi için cesurca
çal~~mal~d~ r." (Bk.s.93)
~ mparatoriçe'nin ii Nisan 1915'te yazd~~~~mektubunda Slav devletleri
hakk~ ndaki dü~ünceleri de ~öyledir:
"Tanr~ , Slav devletlerini eski anas~~ Rusya ile tarihi ve dini anlamda
takdis edip birle~tirsin. Her ~ey zaman~nda oluyor, eskiden bunu yapamazd~ k, ama ~imdi onlar~~ idaremizde tutabilmek için yeterince güçlüyüz.
Bununla beraber, içte daha güçlü olmal~y~z ve her hususta birle~ti~imiz
takdirde onlan daha büyük bir otoriteyle idare edebiliriz." (Bles.95)
Mektuplardan anla~~ld~~ma göre A.Fedorovna iç ve d~~~sorunlarda
Çar Nikola II.y~~ yönlendirmek istemektedir.
17 Nisan 1915 tarihli mektubunda Çariçe, Alman ordusu komutan~~
Erni'den 2 mektup ald~~~ n~~ ve Erni'nin, Çar Nikola'y~~ en iyi anlayan~ n ~mparatoriçe oldu~unu belirtti~ini yazm~~t~r. Alman ordu komutan~~ yazd~~~~
mektubunda, iki ~~ ktan birinin seçilmesi ve bu nedenle Stokholm'a emin
bir ki~iyi gönderdi~ini, anla~mak için bir köprü kurulmas~~ gerekti~ini belirtir. ~mparatoriçe ise, bu ki~iye mektup yazd~~~n~ , Çar Nikola'n~ n Petersburg'a dönmedi~ini ve onu beklemesi gerekmedi~ini, herkesin bar~~~istedi~ini, ama zaman~ n henüz gelmedi~ini belirtmi~~oldu~unu bildirir.
~ mparatoriçe, Rus halk~ n~n yetenekli, fakat tembel ve giri~imsiz oldu~unu belirterek e~inden kesin emirler vermesini ve kendi devletini korumas~~ için ene~jik olmas~~ gerekti~ini yazar. Bu arada, Rusya ve ~mparaton~ n menfaatlerini kalbinde ta~~d~~~~gerekçesiyle 'Dostun' tavsiyelerine uymas~ n~~ ister ve ~öyle der:
"Ah, can~ m, kar~~ nda tirtir titremelerini sa~la. Lay~ kiyle sevmiyorlar,
hiç olmazsa, seni k~ rmas~ nlar ve sana kötülük yapmaktan çekinsinler,
üzmesinler. Sen her zaman çok iyisin ve bu iyili~inden istifade ediyorlar.
2

Hernest- imparotoriçe'nin erkek karde~i.
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Sevgilim, hiç olmazsa bana bir defac~ k inan, böyle devam etmez. Ben sana gerçe~i söylüyorum. Seni gerçekten seven herkes, senin daha kararl~~ olmani ve memnuniyetsizli~ini daha sert bir ~ekilde göstermeni can~~
gönülden istiyor. Bu ~ekilde i~ler iyi yürümez. E~er, senin bakanlar~ n senden korksayd~lar, her ~ey çok daha iyi olurdu." (Bk.s.147)
24 haziran 1915 tarihli mektubunda, Çar Nikola'n~ n Yüksek Ba~kanl~ k Karargah~ na dan~~madan baz~~ bölgelerdeki ordular~~ denetlemeye gitmesini tavsiye eder ve:
"Imparator can~ n~ n istedi~ini yapabilir. Sen hiçbir zaman bu imkan~n~~
kullanm~yorsun. Kendi kararlar~ n ve kendi iraden oldu~unu, Knâz Nikolay Nikolayeviç'in ve karargah~ n~ n seni yönetmedi~ini göstermen laz~ m."
(Bk.s. ~ 51)
"...Askerlerin, Yüksek Ba~kanl~ k Karargah~ n~ n de~il, seni görmesi gerekir. Onlara sen gereklisin, onlar seni istiyor, sen de onlar~," demektedir.
Bk.s.152)
Çar Nikola, e~inin tavsiyesinden sonra ordular~ n~ n ba~komutanl~~~ n~~
üzerine al~r. Bu konuda, Çariçe yazd~~~~mektupta ~öyle der:
"Sen hakimiyetini gösterdin. Mutlakiyetçi oldu~unu ispatlad~ n. Rusya'n~ n ba~ka bir idare ~ekliyle yönetilmesi mümkün de~ildir
Bu,
Yüksek Komutanl~~a kar~~~kazand~~~ n bir sava~t~r. Bu, senin çarl~~~ n devrinde ~öhretli bir yer alacak ve bugünler, Rus tarihinde bir destan olacakt~ r." (Bk.s. 1 58)
Yüksek Ba~komutanl~ k Karargah~ nda her ~eyin normal, ordu komutan~~ Knaz Nikolay Nikolayeviç'in Kaficasya'ya atanmas~n~ n da iyi oldu~unu
belirten Çariçe, ~mparatora hapishanelerdeki tutuklular~n cepheye gönderilmesini, Duma'n~ n kapat~ lmas~ n~~ tavsiye eder. Çar Nikola II. de tutumunu tasvip etmedi~i Duma'y~~ bir müddet için kapat~ r. Duma'n~ n iste~ine
uyularak Alman as~ll~lar~n i~lerine son verilmesi imparatoriçe'yi k~zd~r~r ve
bunun do~ru olmad~~~ n~, daha sonra ~ mparatorun ba~~ na büyük i~ler açaca~~n~~ ve bu nedenle derhal emir verip bu i~e son verilmesini ister. Yine
bu mektubunda, her ~eyin Avrupa'dan getirildi~ini ve sava~tan sonra fabrikalar~ n çok çal~~mas~~ gerekti~ini, ülkenin d~~ar~ya ba~~ml~~ olmas~ n~ n iyi
olmad~~~ n~~ belirtir. Sava~~zaman~ nda fabrikalar~ n iyi çal~~mas~~ için denetleyiciler göndermesini tavsiye eder. ~ç sorunlar~n Çar Nikola'y~~ çok yordu~unu, Duma önünde sorumlu bir içi~leri bakan~ na gerek duyulmad~~~ ndan da söz eder. Çünkü dü~üncesine göre:
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"Biz bu seviyeye gelmi~~de~iliz. Bu, Rusya için mahvedici bir ~ey
olur. Biz Avrupal~~ devlet de~iliz, böyle olmaya da cesaretimiz yok. Halk~m~z buna haz~ r de~il. Allaha ~ükür ki, ~mparatorumuz mutlakiyetçidir."
(Bk.s.2o5)
11.9.1915 tarihli mektubunda A.Fedorovna, iç durumun kar~~~ k,
hükümetin çürümü~~oldu~unu, Çar~ n emirleri do~rultusunda gitmeyip
aleyhinde çal~~t~ klar~n~ , gazetelerde imparator ailesi hakk~nda dedikodular
ve söylentiler yaz~ld~~~ n~~ bildirir. Bu konu üzerine ~öyle demektedir:
"Senin demir iradeni ve demir yumru~unu hepsinin hissetmesi gerekir. Bu güne kadar hükümdarl~~~n yumu~ak oldu, ~imdi ise iktidar~n, sertlik hükümdarl~~~~olmal~d~ r. Sen Rusya'n~ n hükümdar~~ ve sahibisin. Ulu
Tanr~~ seni tahta oturtmu~~ve onlar~ n senin bilgeli~in ve sertli~in önünde
e~ilmeleri gerekir." (Bk.s.2 3)
Daha sonra, bütün i~e yaramayan bakanlar~~görevden koymas~ n~, yenilerini tayin etmesini yazar. Sinot'ta da durumun kar~~~ k oldu~unu, Rasputin ve Imparatoriçe aleyhinde dedikodular, söylentiler oldu~unu, Sinot
ba~kan~~ Samarin'e gününü göstermesi gerekti~ini belirtir.
Frans~zlar~ n, Ingilizlerin en sonunda sava~ta ba~ar~~ gösterdiklerini,
böyle devam etmelerini diledi~ini ve Eylül ay~ nda verdikleri vaatlere uygun olarak davranmalar~n~~ arzu etti~ini, Rus askerlerinin de ne büyük
gayretle çarp~~t~ klar~n~~ ifade eder.
Almanlar~ n yapt~ klar~~ i~lerin çok büyük oldu~unu, her ~eylerin ne kadar intizaml~~ ve güzel organize edildi~ini, kendi generallerinin ise Japonya
ile sava~~yapmalar~ na ra~men haz~ rl~ kl~~ olmad~ klar~ n~~ belirtir. Alman generallerinin uzun zaman sava~ta bulunmad~klar~~ halde çok iyi olduklar~ n~,
e~er Rus mekanizmas~~ Almanlar~nki gibi iyi çal~~sayd~~ ve yollar~~ da onlar~ nki gibi iyi olsayd~, sava~~n çoktan bitebilece~ini ileri sürmü~tür. Bu hususta da ~öyle demektedir:
"Almanlardan, halk~ m~z için yararl~~ olan ne kadar çok ~ey ö~renebiliriz, di~er özelliklerinden ise nefretle yüz çevirmek gerekiyor."(Bk.s.238)
imparatoriçe, yeni kurulacak hükümetin sava~tan sonraki duruma haz~ rl~k yapmas~~ gere~inden söz eder ve fikir yürütür. Ona göre; sava~tan
sonra fabrikalar~ n bir ço~unun kapanaca~~, i~sizlik olaca~~, sava~tan dönen
askerlerin büyük sorunlar yarataca~~~ve bu nedenle bütün bu sorunlara
çözümler önceden dü~ ünülmesi gerekti~idir.
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6 Ekim 1915'te Bulgaristan'~ n Almanya'n~ n yan~ nda sava~a girmesi
üzerine Çariçe, Bulgaristan hakk~nda ~öyle demektedir:
"Bu alçak Bulgaristan, ~ imdi güneyden bize kar~~~sald~ racak. Belki de
sen onlar~ n sadece S~ rbistan ve sonra da Yunanistan'a hücum edeceklerini
dü~ünüyorsun. Onlar~ n yapaca~~~alçakça bir~ey olacakt~ r." (Bk.s.269)
Ocak 1916 y~l~ nda yazd~~~~mektuplannda" `Dostumuzun' dedi~i gibi,
zafer zor da olsa (çünkü dü~ man güçlüdür), kesin bizim olacakt~ r." demektedir. (Bk.s.357)
Sonuç olarak, Imparatoriçe Aleksandra Fedorovna, Haziran 1914 ile
17 Aral~ k 1916 tarihleri aras~nda e~i Çar Nikola II. ye dörtyüz kadar mektup yazm~~t~ r. Bu mektuplar, o devirde Rusya'n~ n iç ve d~~~sorunlar~ na
~~~ k tutmas~, Rus saray~ , bürokratik ba~ kent Petersburg hakk~ nda dola~an
y~~~ nla efsane, söylentilere ve dedikodulara aç~ kl~ k getirmesi bak~m~ndan
çok önemlidir. Çariçenin sava~~süresince e~ ine tam destek verdi~i ve onu
birçok hususlarda uyard~~~ n~, ayr~ ca da dini bütün bir ki~ i oldu~unu
görüyoruz. A.Fedorovna, G.Rasputin'in görü~~ve dü~üncelerine geni~~yer
vermi~tir. Çariçe, yurtiçi konulanyla ve yaral~~ askerlerle u~ra~ t~~~~kadar,
yund~~~~ konular~ na da fazla ilgi duymu~ tur. özellikle, ordunun komuta
kademelerinde genarallerin ve mahalli idarecilerin sevk ve idaresinde tutum ve davran~~lar~ n~~ çok dikkatli takip ederek de~i~tirilmelerini e~inden
uygun bir uslupla istemi~ tir. Çariçenin birçok devlet hakk~ nda görü~lerini
belirtirken Türkiye hakk~ nda görü~leri, dü~ ünceleri ve istekleri tam anlam~yla Ruslar~ n Türkiye üzerine emellerine paralel bir do~rultuda oldu~unu görüyoruz. Isteklerinin gerçekle~mesi için arzulad~~~~her ~ey sonuçsuz
kalm~~t~ r.
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