RAYMOND LAcorrE. La Russie SovUtique et la question d'Oriend, Les Editions
internationales, 1946. Be~~harita 235 sayfa.

Türk Tarih Kurumu kitapl~~~~, konu bak~m~ndan çok önemli bir eser daha
kazanm~~~bulunmaktad~r. Hiç ~üphesiz "Sovyet Rusya ve Do~u Problemi" bugün,
yaln~z Türkiye'yi ve Orta Do~uyu de~il ,bütün dünyam~z~~ilgilendiren bir "Ana
mesele" halindedir. Yazar, "Rus Çarl~~~" n~n ve onun yerini alan "K~z~l Emperyalizm'"in, en az, "Do~u meselesi" nin ba~lang~çtan 1946 sonlar~na kadar, daha
çok, Türkiye, Iran, Kafkasya, Afganistan ve Hinsistan üzerindeki geli~melerini,
milletleraras~~diplomasi çerçevesi içinede, gözümüzün önüne sermi~~bulunmaktad~r.
Eser, iki kuma aynlm~~t~r. Birinci k~s~mda, "Rusya ve Türkiye", ikinci k~s~mda
"Rusya ve Iran" münacebetleri ele al~nm~~t~r. Sonunda "neticeler" gözden geçirilmektedir.
Birinci k~sm~n bölümleri ~unlard~r: Türkiye üzerindeki Rus politikas~n~n de~i~mezli~i; birinci dünya sava~~na kadar Bo~azlar meselesi; Birinci Dünya sava~~nda
Rusya; Büyük devletler ve Bo~azlar meselesi; Lozan antla~mas~n~~n imzas~ndan ~ o
Nisan 1936 Türk notasma kadar Bo~azlar meselesi. ~ o Nisan 1936 Türk notas~~ve
Monteux konferans~~haz~rl~~~; Montreux konferans~ ; Rus-Türk problemi; II. dünya
harbinde Türkiye; 1945 Sovyet zaferinden sonra Kafkas problemi; Bo~azlar probleminin son safhalan; Rusya'n~n resmen, Bo~azlar problemini ortaya atmas~~(17
A~ustos 1946); Amerika, Ingiltere ve Türkiye'nin Sovyet isteklerini reddetmeleri;
Türk cevab~~kesin bir red mahiyetindedir.
"Rusya ve Iran" münasebetlerine ayr~lm~~~olan ikinci k~sm~n bölümleri de
a~a~~dakilerdir: Orta Asya'da Rus bask~s~ ; Hindistan'a do~ru ilerleyi~; Ingiliz
duvar~; harptenberi Rusya ve /ran; Güvenlik Konseyine yap~lan ilk Iran ~ikayeti;
Iran'dan müttefik askerlerinin geri al~nmas~ ; Güvenlik Konseyine yeni ~ikayet;
Azerbaycan olaylar~; Kavam hükümetinin durumu; Rusya ve Iran petrolleri; Güney
Iran'da Rus ilerlemesi; Haziran, A~ustos ve Eylül 1946 olaylar~ ; Rusya ve Kürt
meselesi.
"Neticeler" k~sm~nda da, Afganistan meselesi, Irak'ta, Sovyet aksiyonu; Do~uda ve M~s~r'da Sovyet aksiyonu; Rusya Azerbaycan'da ikinci oyunu kaybetti
mi? Bahisleri incelenmektedir.
onsözde (S.~~1-41) R. Lacoste, Sovyet Rusya'n~n, "Do~u problemi" anlay~~~n~~ ~u suretle özetlemektedir:
"- Tarih boyunca Rus politikas~n~n iki büyük amac~ , Avrupa ve Asya"ya haim olmak
için Istanbul'u ve Hindistan'~~ele geçirmek olmu~tur. Üç yüz y~ldan beri Ruzs bask~s~, üç yönde
geligni~tir: Kafkasya, Iran ve Orta Asya ile Sibit~ya. Ister çarl~k, isterse Sovyet olsun, Rusya,
daima, bütün Rus tarihcilerinin belirttikleri gibi, dünya imparatorlu~u hülyan pe~indedir.
Büyük Petro, :716 da, Hiva seferini haz~rlarken Hint istilds~n~~dü~ünüyordu. Rus genel
kurmay~, Rusya'n~n, Kafkasya'dan Iran körfezine ve Do~u Anadolu'dan Akdeniz'e inmesini
haz~rlam~~t~r. Stalin ve onun yerine geçenler de, hep bu politikay~~gütmektedirler. Amaçlar,
hiç de~i~:nen:i~tir. Birinci dünya Izarbinde, Rusya, Almanya taraf~ndan ezildikten sonra müttefikler, Almanya'y~~yendikleri için durum kar~~mam~~t~. ikinci dünya harbinden sonra
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ise, dünya i~leri evvelkinden süsbütün farkln~~bir hal alm~~t~r. 1944 de, Romanya ve Bulgaristan'a hakim olan Sovyet Rusya, ayn~~ y~l~n Ekim ay~ndan itibaren, Iran ve Türkiye üzerinde
bask~~yaparak Hindistan istilas~~pe~inde, s~cak denizlere do~riu Iran körfezine ve Akdeniz'e
inmiye çal~~maktad~r. Türkiye'yi zay~ flatmak ve ku~atmaktan maksad~~ da, Istanbul'u ele
geçirmek ve Ingiltere ve Fransa'n~n at~lm~~~bulunduklar~~ Orta Do~u memleketlerinin kontrolünü ele geçirmektir. Rus politikas~, Iran'~~nüfuz bölgelerine ay~ran 1907 Ingiliz-Rus anla~masiyle, Istanbul'u ve Do~u Anadolu'yu da Rusya'ya veren 1915 anla~masint gerçekle~tirmiye
çal~~maktad~r. Polonya'y~~ve Balkanlar, Sovyetlere teslim eden Roosevelt ve Churchill için
tarihin verece~i hüküm sert olacakt~r. Halbuki, biraz daha sert ve ak~ll~~davranmakla Rusya'y~,
Avrupa için daha az tehlikeli hudurtlar üzerinde tutmak mümkündü. 1945 Kas~m~ndan itibaren, Ingilizler ve Amerikal~lar, kendilerini toplam~ya çal~~arak Tahran, ralta ve Potsdam'daki
yat~~t~rma politikasina son vermi~lerdir. 1945 sonbahar~ndaki Londra konferans~, Anglo-Sakson
sertle~mesini art~rmaktan ba~ka bir ~ey yapmad~. 1945 Aral~k ay~nda giri~ilen uzla~ma denemesi
de bo~a ç~kt~.
Rusya, II. dünya harbinden çok ~eyler kazanm~~t~r: iki rakibi Almanya ve Japonya
ezilmi~lerdir. Uzak Do~u'da, k~rk y~l önce kaybettiklerini tekrar elde etti~i gibi, Bat~da küçük
Balt~k devletlerini de k~z~l imparatorlu~una kalm~~~bulunmaktad~r. Do~u Avrupa ve Balkanlar, Sayet i~galinde veya hakimiyetindedir.
Sovyet Rusya'n~n toprak ihtiraslar~, Çarl~k Emperyalizmine bir dönö~ten, tuttu~u yol
da Lenin ve Trotsk-y'nin aç~klad~klar~~dünya ihtilalini gerçekle~tirmekten ba~a bir ~ey de~ildir.
Bütün dünya, muazzam bir k~ z~l emperyalizmle yüz yüze gelmi~~bulunmaktad~r. Komünizm,
iktidar~~ele geçirmekten ve dünyaya hakim olmaktan asla vaz geçmemi~/ir. Bat~-Do~u uçurumu
doldundmad~kca bar~~, 1919 da oldu~u gibi, çok zaydt~r. Bu durumda Amerika, kendi kabu
~una çekilmek politikas~n~~ b~rak~p Avrupa ve dünya politikasiyle ilgilenmek yolundad~r. AngloSaksonlar, "Roosevelt' in Talta'daki tavizlerini" esefle kar~~lamaktad~rlar. Bu tavizler, Passifik'in Do~u k~y~lar~n~~bir Rus gölü haline sokmak gibi bir netice vermi~~bulunmaktad~r.
Balt~k kenar~ndaki Stetin'den Karadeniz'e kadar uzanan Do~u Avrupa'ya hakim olmakla yetinmiyen Sovyetler, bütün Bat~~Avrupa'y~~ele geçirmek ve Bo~azlar~~kontrolleri alt~na almakla
da Do~u Akdeniz'de yerle~mek maksad~m götmektedirler. I~te bunun içindir ki Ingiltere ve
Amerika Moskova'ya yeni tavizlerde bulunamaz."
Sovyetlerin Almanya i~lerindeki politikalar~n~~yazar ~u suretle anlatmakta~ r:
"- Lenin, daha 1917 de alman proletaryas~m, Rusya'n~n ve dünya ihtirdlinin en güvenilir
müttefiki say~yordu. Do~u Almanya, ~imdiden Sovyetle~tirilmi~tir. Rusya, Bat~~Almanya'y~~
da istila için, Do~u'yu çekici bir kutup olarak kullanmaktad~r. Alman-Rus ittifak~~yeni bir
~ey de~ildir. Tarih boyunca bunun misalleri pek çoktur. Ingiltere ve Amerika bu birle~meyi
önlemek için ellerinden gelen her ~eyi yapmaktad~rlar."
Yazar, XIX. yüzy~l Ingiliz ve Rus tarihcilerinin, Rus politikas~n~n bugünkü
geli~mesini daha o vakit gördüklerini anlatmakta~d~r. O vakit, gelecekteki Rus
politikas~n~n ana hatlar~~hakk~nda yap~lan tahminler ~u idi:
"- E~er, yolu kapat~lmazsa, Rusya, yaln~z, Türkiye, Iran ve Afganistan'~n ve Hindistan'~n kontrolünü elde etmekle kalmaz. Bütün Avrupa devletlerini peyk yapt~ktan sonra Fransay~~
da istila eder. runanistan, Istanbul ve Bo~azlar Rus federasyonunun içindedirler."
Bugün, XIX. yüzy~l yazarlar~n~n tahminleri bir gerçek olmu~tur. Ingiltere
ve Amerika, Sovyet politikas~n~, hiç olmazsa yar~~yolda durdurmak ve k~z~l tehlikeyi
önlemek için ciddi tedbirler almaktan ba~ka çare görmemektedirler. Moskova'n~n
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"Kapitalist memleketlerde s~n~f kavgas~~ ve ihtilâl ç~karmak, komünist olm~yan
memleketleri zaptetmek" politikas~n~~güttü~ünü, bugün, bütün dünya anlam~~t~r.
Sovyet politikas~n~n, ilk günden, II. dünya sava~~~sonuna kadar tuttu~u yolu,
yazar a~a~~da gösterilen ~ekilde tesbit etmektedir.: "1920 den 1933 y~l~na kadar zay~f
oldu~unu çok iyi bilen Sovyetler, bar~~severlik komedyas~~ oynam~~lardtr. Kremlin, Türkiye,
Almanya, Litvanya, Polonya, Iran, Afganistan, Finlandiya, Letonya, Estonya ile, bunun
için, 1925-1932 de dostluk paktlar~~imzalam~~~ve Geneve'de, 1928 de bütün dünyaya sile~hszzlanma teklifinde bulunmu~tur.
Bugün, bu paktlar~n hiç birisi yoktur.
1934 den 1939 a kadar ikili Alman-Japon taarruzundan korkan Moskova, Almanya'yz,
Polonya, Fransa ve Ingiltere'ye sald~ rn~tya te~vik etmi~tir. Bu uzun harpten, Bat~'n~n kuvvetten
dü~ece~ini ve komünizmin kolayca yay~labilece~ini hesaplam~~hr. Harp patlay~nca, Sovyet Rusya,
dostluk paktlar~m y~rtarak Finlandiya'n~n bir k~sm~n~, Balt~k devletlerini, Polonya'n~n yar~s~n~, k~z~l imparatorlu~una katt~~~~gibi Romanya'dan Besarabya'y ve Bukovina'y~~da kopard~~.
21 Haziran 1941 de, Hitler'in Rusya'ya sald~rmas~ndan bir kaç hafta evvel Berlin'e
giden Molotov, Almanya'ya, Ingiltere ve müttefiklerine kar~~~bir ittifak teklifinde bulunmu~tur. Bu ittifak~n kar~~l~~~~olarak Moskova: K~z~l i~galindeki Polonya'y~, Baltuk devletlerini,
Besarabya'y~, Bukovina'yz, Bo~azlar~n kont rolünü, ~rak ve Iran'da bildi~i gibi hareket yetkisini,
bütün Suudi Arabistan'da Sovyetlere üstün bir durum tan~nmas~n~~ istedi.
Stalin, dünya anahtarlar~'na göz dikmi~ti, Buralart, kendisi elde etmek isteyen. Hitler,
Sovyet tekliflerini kabul etmemi~tir.
II. Dünya sava~~~sonunda, Sovyet Rusya'n~n tak~nd~~~~durumunu yazar, ~ u
suretle anlatmaktad~r :
"- 1945 de, Almanya ve Japonya ezilince, Stalin- Churchill-Roosevelt aras~ndaki üçlü
balay~~ çarçabuk nihayet bulmu~tur. Avrupan~n dördüncü, üçünü, Kuzey Kore'yi, kuriPleri,
Mançuri'yi i~gal eden Kremlin, sald~r~lar~n~~art~rmakta hiç bir engel görmez. Maskeyi atan
Moskova, Iran, Türkiye, Yunanistan, Almanya, Fransa, Italya ve Ispanya'y~~istilâya çal~~~r
ve her yerde stratejik üsler ve dayan~na noktalar~~arar. Fakat, üstün kuvvetler kar~~s~nda, duraklar. Bat~~dünyas~~ ya~tyabilmek için kuvvetlenmek, dayatmak ve birle~mek zorunda oldu~unu
anlam~~t~r."
Islav ta~mas~~ Yunanistan ve Türkiye kap~lar~nda durdurulmu~tur. Yazar,
~una inanmaktad~ r :
"- Ingiltere ve Amerika'n~n dayatma politikas~nda sebat etmeleri ~artiyle yeni bir sikild~~
çarp~~manzn önüne geçilebilir. Fakat, dünya her halde, uzun müddet, silâhlt bir bar~~~ya~amak
zorunda kalacakt~r. Ingiltere ve Amerika'n~n s~k~~ittifak~~bugün, Avrupa'y~~ve medeniyeti kurtarabilir."
Eserde, çarl~k ve Sovyet Rus politikas~n~n ana hatlar~, önsözde, yukar~da belirtildi~i gibi, geni~~çizgilerle gözümüzün önüne serildikten sonra, Sovyetler diplomasisinin "Güney'deki s~cak denizlere, Akdeniz'e ve iran körfezine" kavu~mak
için güttü~ü taktik, teker teker ele al~nmaktad~r. Stalin de, Büyük Petro gibi, "pencereler politikas~"n~~gütmekte ve zaten büyük olan imparatorlu~unu geni~letmekten ziyade kom~u devletleri kontrol veyahut tehdit alt~nda bulunduracak ve yeni
istilâlar için elveri~li ç~k~~~üsleri olabilecek stratejik noktalar elde etmek istemektedir.
Ankara, ~ubat 1958
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