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1.
Napolyon sava~lar~n~n sona erdi~i 1815 y~l~~ ba~lang~c~na do~ru,
Rusya art~ k Avrupa'daki büyük devletlerden birisi olmak s~fat~n~~ kazanm~~~bulunuyordu. 1914'de, yani Birinci Dünya Sava~~~arifesinde
ise büyük bir dünya devleti haline gelmi~ti. 1815-1914 aras~nda kendisinde daimi kalacak ~ekilde Avrupa'da toprak kazanc~nda bulunm~yan Rusya'n~n 1914 y~l~ndaki bat~~ s~n~rlar~~ ~~8 ~~5'dekinin ayn~s~~ idi.
Bu durum ise, Rusya'n~n XVIII inci yüzy~lda Avrupa'da kaydetti~i
büyük toprak kazançlar~~yan~nda, 1815 ila ~~856 aras~nda daha ba~ka
fetihlerde bulunaca~~~yolunda Avrupa k~tas~n~n birçok kö~elerinde
yay~lan söylentilerle ba~da~m~yordu. Rusya'n~n XIX uncu yüzy~lda
Avrupa'daki geni~lemesini durd~~rmas~n~n sebebleri biraz kar~~~kt~r.
Böyle de olsa, bunlar~, di~er Avrupa devletlerinin muhalefeti, Rusya'n~n d~~~politikas~n~~yönetenlerden baz~~ ki~iler aras~nda Imparatorlu~un topraklar~n~n kâfi derecede büyük oldu~u fikrinin uyanmas~~
ve Avrupa'da daha fazla toprak kazanmaya kalk~~mamn tehlikeler
do~uraca~~~sonucuna var~lm~~~bulunmas~~olarak s~ralamak mümkündür. Her nekadar Rusya, Avrupa'daki geni~lemesini ~ 815'den sonra
durdurduysa da, Avrupa meselelerinde büyük söz sahibiydi. 1815 ilâ
~~856 y~llar~~aras~ndaki Rusya'n~n bu rolü, baz~~çevreler tarafindan tam
mânas~~ile a~~r basmasa bile oldukça etkili diye yorumlan~yorsa da,
asl~nda Rusya'n~n bu rolü kendi bak~m~ndan kudretinin zirvesine ula~m~~t~. ~~856'dan sonra ise Rusya bu konudaki kudretini biraz kaybetti.
* Bu Konferanslar Dil ve Tarih Co~rafya Fakültesinde, 30 Mart ve ~~ Nisan
1965 tarihlerinde verilmi~tir.
** Profesör G. H. Bolsover, Londra t/niversitesi, Slav Memleketleri ve Do~u
Avrupay~~ Tetkik Ensitüsü müdürü olup, XIX ve XX yüzy~l Rus diplomasisi tarihi hakk~ndaki yaz~lar~~ile tan~nm~~ t~r.
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Fakat devletin Avrupa meselelerindeki nüfuzu XVIII inci yüzy~la
k~yasla daha devaml~~ve daha büyük ölçüde kendisini gösterdi.
Öte yandan 1815 ila 1914 aras~nda Rusya Avrupa d~~~nda olmak
üzere Kafkaslar'da, Orta-Asya'da ve Uzak-Do~u'da büyük topraklar
elde etti. I~te bu geni~lemesiyle bir Avrupa devletinden Dünya devleti
durumuna yükselmi~ti. Çar Nikola'n~n hükümdarl~~~n~n ilk devrelerinde Kafkaslardan Iran ve Osmanl~~Imparatorlu~u'nun kesin olarak
ç~kart~lmas~~sa~lanm~~t~. Buna ra~men Kafkas halk~~ve bölgesi üzerinde tam bir hakimiyetin kurulmas~~aradan ancak otuz y~l geçtikten
sonra mümkün olabilmi~ti. 1878 e gelince, Osmanl~~Imparatorlu~u'nu
Batum ve Kars vilayetini vermeye zorliyan Rusya, Kafkaslardaki
sm~rlanm güneye do~ru daha çok geni~letmi~~oluyordu. Orta-Asyadaki Rus nüfuzunun Orenburg'tan Aral gölüne ve Irti~~nehrinden
Balka~~gölüne do~ru geni~leten fetihlerin haz~rl~klar~~Birinci Nikola'mn çarh~~~s~ras~nda yap~lm~~t~. Bu fetihler Rusya'n~n Orta-Asya'daki
s~n~rlar~n~~geni~~bir cephe üzerinden 1860 y~hnda ba~hyarak, ~~87o'de
Amu-Derya'mn yukar~~bölgesine, ~ 88o'de Atrek ve Mu~raba, ~~89o'da
Pamirlere kadar uzatm~~t~. öte yandan ~ 87~~'de Çin'in Kulca bölgesi
ele geçirilmi~~ve Rusya ancak 1881'de bu topraklar~n büyük bir k~sm~n~~tekrar Çin'e vermi~ti. Uzak-Do~u'da ise, Çin 1858'de Amur
bölgesini vermeye raz~~edilmi~~ve ~ 86o'da Ussuri bölgesini de Rusya'ya b~rakmak zorunda kalm~~t~. Bu geli~meler Rusya'y~~Mançurya'run
kuzey ve do~u s~n~rlar~n~n kom~usu yapt~~~~gibi, San Denizin bat~~
k~y~lar~na da ula~t~rarak, Kore'nin kuzey ucu ile do~rudan do~ruya
temasa gelmesini mümkün k~lm~~t~. Gene 1853 y~l~nda Rusya, üzerinde Japonya taraf~ndan hak iddia edilen Sahalin adas~n~n kuzeyinde
yerle~meye ba~lam~~t~. Rusya önce Sahalin'in taksimine r~za gösterdi.
Fakat 1875 y~l~nda üzerinde uzun zamandanberi hak iddia etti~i Kuril
adalar~n~~elden ç~kartmas~na kar~~l~k, Japonya'n~n da Sahalin adas~ndaki Rus egemenli~ini tan~ma= sa~lad~. Bu geli~melerin tam aksine,
Rusya ~~799'da kurulmu~~bulunan Rus Amerikan kumpanyas~n~n Amerika'n~n Pasifik sahilinde yapt~~~~veya muhafaza etti~i tesislerden çekilmek karar~m ald~. Bunun neticesi olarak 1841 y~l~nda Kaliforniyadaki küçük Rus kolonisi Fort Ross Amerikan özel sektörüne ve 1867'de
Alaska'da Birle~ik Devletler Hükümetine sat~ld~.
XIX uncu yüzy~l~n ortalar~nda ve sonlar~nda Rusya'n~n Asyadaki toprak kazançlar~~Rus hükümeti tarafindan düzenlenmi~~sistemli
bir plan veya uzun dü~üncelerin neticesi olarak oratya ç~kmam~~lard~.
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Bunu daha ziyade s~n~rlarda bulunan ve haberle~me ~ebekesinin St.
Petersburg'a uzakl~~~~ve iyi i~lememesi dolay~siyle, merkez taraf~ndan
lây~kiyle kontrol edilemiyen askeri valiler ile askerlerin bazen ald~ klar~~
talimatm d~~~na ç~karak giri~tikleri te~ebbüslerde aramak yerinde olur.
Uzak-Do~u'da Muravyev, Orta-Asyada Kaufmann, Chernyayev ve
Skobelyev gibi insanlar, Rusya'n~n Asyad'aki medeniyet elçili~i görevi ilkesinin tesiri alt~ nda kalarak, Ingiltere'nin kendilerine engel olaca~~~veyahut geri püskürtece~ini sand~klar~ndan, bundan önce harekete geçip durmadan ilerlemek zorunlulu~u ile Rusya'n~n s~n~rlar~n~~
geni~letmi~lerdir. Onlar, bu hareketlerinin sonucunda ortaya ç~kacak
milletleraras~~kar~~~kl~klar~n do~uraca~~~korkulara ald~rm~yorlard~. Ve
durum bir tercih yapm~ya gelince, Çar neticede bu insanlar~n te~ebbüslerinin kazand~rd~~~~topraklar~~daima red edece~i yerde onlar~~
kabul etmeye yöneliyordu. Nitekim Birinci Nikola yüzba~~~Nevelskoy'inin talimata uym~yarak, 1851 A~ustosunda Amur nehri a~z~nda
Rus bayra~~n~~dikerek burada bir askeri karakol kurmas~~yüzünden
rütbesinin geri al~narak er yap~lmas~~emrini bozmu~~ve ~öyle demi~ti :
"Rus bayra~~~nerede çekilirse çekilsin, tekrar yere indirilemez".
1815 ilâ 1914 aras~nda, daha önceki yüzy~llarda oldu~u gibi,
Çar tek ba~~na Rusya'n~n d~~~politikas~n~~denetlemek ve yönetmek
hakk~na sahipti. 1837'de müstakbel II inci Aleksander'in e~itimi için
haz~rlanan bir Rus hariciye nezareti raporunda, bakanl~k ~öyle anlat~llyordu : "Birinci Aleksander ve Birinci Nikola'n~n amaçlar~n~~yerine
getiren sad~k bir icra organ~d~r". Ve rapor ~öyle devam ediyordu:
"Bakanlikta her ad~m Çarlar~n kendi emirleri ve yöneticili~i alt~nda
at~l~r". Aradan uzun y~llar geçtikten sonra da Gorçakof Hariciye Vekili
olarak kendisinin II inci Aleksander ile olan münasebetleri hakk~nda
ayn~~görü~leri belirtmi~ti. Gorçakof ~öyle diyordu : Rus hükümetinin
d~~~politikas~n~~ancak iki ki~i bilir, bunlardan bir tanesi politikay~~
yapan Çar, di~eri de o politikay~~haz~rl~yan ve yürüten benim". Hattâ
1905 inkilâb~~anayasas~~bile Çar'~n d~~~politikay~~denetleme yetkisini
elinden alamam~~t~. 1906 kanunlar~n~~ 12 inci maddesinde de belirtildi~i gibi "Çar Rusya Devletinin yabanc~~hükümetlerle olan d~~~münasebetlerindeki en yüksek yöneticidir, o ayn~~zamanda Rusya hükümetinin milletleraras~~politikas~n~~ haz~rlar" deniliyordu. 1815 ilâ
1914 aras~nda hüküm süren 5 çar da d~~~politikadaki sorumluluklar~na
ciddiyetle sar~lm~~~olup, hariciye vekillerinden gelen raporlar~~okumakta, dinlemekte ve d~~ardaki elçileriyle temsilcilerinin yollad~klar~~
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mektuplar~~tetkik etmekte bitmez tükenmez bir gayret göstermi~lerdi.
Onlar aras~ndaki fark, d~~i~leri dahil devlet meselelerini denetlemek
ve hakim olmaktaki kabiliyet ve karakter fark~ndan ileri geliyordu.
D~~~politikan~ n yürütülmesinde Çar'a d~~i~leri bakanl~~~n~~idare
eden Hariciye Naz~r~~ile Rus sefaret ve konsoloshaneleri yard~mc~~
olmaktayd~lar. Nesselrode ~ 8~ 6'dan 1856, Gorçakof 1856'dan 1882
ve Giers ~~ 892'den 1895e kadar Hariciye Naz~rl~~~~yapm~~lard~. Onlar~n makamlar~ nda bu kadar uzun kalmalar~~göze çarpan bir husus
oldu~u kadar önemliydi de, çünkü böylece Çarlann kendilerine hizmet etmek için seçtikleri kimselerin gereken ba~l~l~k ve itimada lây~k
ki~iler olduklar~~anla~~ llyordu. Fakat bu tablo II inci Nikola ile de~i~mi~~ve Çar 1894 ile 1914, yani 2o y~ l içinde tam alt~~Hariciye Naz~r~~
de~i~tirmi~ti. Hariciye Naz~r~n~ n görevi Çar'a bilgi toplamak ve ona
at~lacak herhangi bir ad~m hakk~nda tavsiyelerde bulunmakt~. Fakat
gene de karar verme yetkisi Çar'~ n kendisine aitti ve bir kere karar
verilince, Hariciye Naz~r~~al~nan bu karar~~yerine getirmekten sorumluydu. 1895'de ise Hariciye Naz~r~~ Çar'~n d~~~politikay~~ tek ba~~na
yapmas~n~~hayal mahsulü olarak vas~fland~rm~~t~ . O "Çar'~n Hariciye Naz~r~~olmaks~z~n hiçbir ~ey yapam~yaca~~n~" söylüyordu. II inci
Nikola 1895 y~l~nda tahta ç~kt~~~ nda henüz genç ve enerjikti, dolay~siyle Hariciye Naz~r~n~ n sözlerinde biraz mübalâ~a vard~. Fakat bütün
bu iddialar, Hariciye Naz~r~n~n Rus d~~~politikas~n~n yap~lmas~~ ve
yürütülmesindeki rolünü küçümsemeye çal~~an görü~lerin düzeltilmesine do~ru ortaya ç~km~~~ifadelerdir. Çar ile Hariciye Naz~r~~münasebetlerinin derecesi, Çar ile Hariciye Naz~r~, Hariciye Naz~r~~ ile
Çanna göre de~i~meler gösterip, özellikle Çar'~n bakan~n~n görü~~ve
kabiliyetine olan itimad~na ba~l~~bulunuyordu. Genel olarak Nesselrode ile Giers'in nüfuzlar~~hizmet süreleri uzad~kça ço~alm~~t~. Öte
yandan II inci Aleksander'in hükümdarl~~~ mn ilk s~ralar~nda Gorçakof'un sahip oldu~u büyük nüfuz, daha sonralar~~tesirinden kaybetmeye ba~lam~~t~.
Rus d~~~politikas~n~n bir despot Çar ile mü~avirleri taraf~ndan
yap~l~p yürütülmesi, onu kamu oyu ve bas~mn~~etkisi d~~~nda b~rak~yordu. Ancak 1865 y~l~nda Rus gazeteleri k~smen sansürsüz bas~lmak
hürriyetine kavu~mu~lard~. Bundan sonra da hükümet ileri sürdü~ü
lus~nt~larla 1905 ink~lâb~na kadar gazeteleri bask~~ alt~nda tutmakta
devam etti. Bütün her~eye ra~men, birinci s~n~f baz~~gazeteler ve dergiler yay~nlanabilmi~~ve bunlardan baz~lar~~ ~ 86o'lardan sonra d~~~po-
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litikaya kar~~~büyük bir ilgi göstermi~lerdi. Fakat bu gazeteler hiçbir
zaman geni~~okuyucu kütlesine ula~acak sürümde bulunamam~~lard~.
Baz~~ gazeteler ve dergiler okuyucular~n~n d~~~politikaya kar~~~olan
ilgisini uyand~ rmakta çok etkili olmu~lard~~ ve ~ g~ o y~llar~na do~ru,
Rus Me~ ruti Demokrat Partisi liderlerinden birisi olan Milyutin, kamu oyunun Rus d~~~politikas~~ile ilgilenmeye ba~lad~~~n~~anlam~~t~.
Fakat d~~i~ lerinde kamu oyu ve bas~n~n ilgisinin geli~mi~~oldu~u
bir safhaya var~ld~~~~s~rada bile, ne Çar ne de naz~rlar~~kamu oyunun
d~~~politikalar~ na tesir etmesi faktörünü göz önüne almak istememi~lerdi. Ancak göze çarpan bir istisna varsa, o da 1875-8 Yak~ n-Do~u
buhran~~ s~ ras~nda, Balkan Slavlar~~ için beslenen büyük sempatinin,
y~llardanberi a~~ lanmakta olan Slav sevgisi ve panslavist propagandas~~
neticesinde, Rus hükümetini normalin üstünde çok sert ve kuvvetli
bir politikan~n uygulanmas~na sevketmi~~olmas~yd~. 1905
inkilab~n~n
neticesinde Duma'n~n kurulmas~ndan sonra dahi, bu meclis d~~~politika konusunda kesin bir söz sahibi olamam~~t~. ~öyle ki d~~~politika
ancak hariciye vekâletinin bütçesi meclise geldi~inde, o da y~lda bir
kere olmak üzere aç~ k olarak görü~ülüyordu. 1906 ila 1914 y~llar~~
aras~nda Çar 5 defaya mahsus olmak üzere Hariciye Naz~r~n~ n Rusya'n~ n siyasi münasebetleri hakk~nda Duma'ya rapor vermesine müsaade etmi~ti. Fakat II inci Nikola Duma'n~ n ancak zaman zaman d~~~
politika üzerinde konu~mas~ndan fazla bir ~ey yapmas~na müsamaha
etmiyecek kadar yetkilerine tam mânasile sar~lm~~~bulunuyordu. Ve
Duma'n~ n bu konuda harekete geçmesine hiç bir imkân vermedi.
Fakat kamu oyunun ilgisinin büyümesi, d~~~politika konular~n~n
önce bas~nda sonra da Duma'da tart~~~lmaya ba~lanmas~~yava~~yava~~
dolambaçl~~yollardan bile olsa, Rus politikas~~üzerindeki gerçek tesirini
göstermeye ba~lad~. Bir bak~ma bu tutum XIX uncu yüzy~l~n ortalar~ndanberi geli~ mekte olan milliyetçi düzeni kuvvetlendirmeye yaram~~~ve en yüksek hükümet memurlar~~ ile naz~rlar~na kadar tesirini
göstermekten de geri kalmam~~t~. Fakat bu geli~me, bir bak~ ma, Çar
ve Hariciye Naz~r~n~n hareket serbestisini k~smas~~ yüzünden Rus
politikas~ndaki elâstikiyetin azalmas~na yol açm~~t~. Çünkü her iki
~ah~s da gerek kamu oyu, gerek bas~n~n milli menfaatler olarak ilan
etti~i ~eyleri gözönüne almamak durumuna dü~ erlerse, hem kamu
oyu taraf~ ndan tenkide u~rar, hattâ muhtemelen hükümet içinde bile
muhalefetle kar~~la~abilirlerdi. Izvolski Hariciye Naz~r~~iken ~~908'deki
Bosna buhran~nda bu durumu makam~m kaybetmek bahas~na anla-

270

G. H. BOLSOVER

m~~t~. Sazanov Hariciye Naz~n olarak ~~g 3'de S~rbistan meselesi yüzünden ayn~~güçlüklerle kar~~la~t~. Fakat 1913 y~l~nda, ~~go8'in aksine,
y~ld~z parlakl~~~ ndan kaybetmedi ve nihayet Çar'~ n tutumu sonucu
tayin eden faktör olarak kalmakta devam etti.
Rus d~~~politikas~~milli menfaatlerini devam ettirmek zorunda
olup, arkas~ndaki büyük ve geni~~k~tan~n kaynaklar~~ile, say~s~~gittikçe
artan büyük bir köylü kitlesi taraf~ ndan desteklenmekteydi. Rusya
Napolyon sava~lar~ ndan, öncekinden daha çok toprak ve prestij kazanarak ç~kt~~~ndan, bu baz~~çevrelerde Rus kuvvetinin bütün Avrupa
için tehlikeli olabilece~i söylentilerine yol açm~~t~ . Fakat Rusya art~k
kendisini zay~flatmaya ba~l~yan sosyal konular~n s~k~nt~s~~içine girmi~~
bulunuyordu; tedbirlerin zaman~nda al~nmamas~~veyahut al~nan tedbirlerin yar~m olmas~~yüzünden durum daha da kötüye gidiyordu.
Ayn~~zamanda Rus hükümet sistemi beceriksiz, hantal ve son derecede k~rtasiyeciydi. Volgan'~n do~usundaki nüfus seyrek, ula~t~rma
sistemi iptidai ve basitti. Sonra Rusya di~er büyük Avrupa devletleri
gibi sanayile~ me hareketine geçmekte ötekilerden çok daha geri kalm~~t~. Fakat buna kar~~l~ k her milletdekinden daha çok say~da bir orMay~s~nda Rus Dahiliye Naz~r~~
duyu silah alt~nda tutuyordu ve 1905
Hariciye Naz~r~na eliyle i~aret ederek, Rusya'y~~Rusya yapan~n diplomatlar~~de~il süngüleri oldu~unu söylemi~ ti. 1815 ila 1914 aras~nda
Rusya önceki birçok yüzy~ llara nazaran çok daha az sava~a girmi~ti.
Fakat süngüler ço~almakta devam etmi~~ve bu süngüler bu defa cepheden ziyade resmi geçit meydanlar~ nda görülmek suretiyle devletin
d~~~politikas~n~~desteklemi~lerdi. Rusya'n~ n Avrupa'daki ve Asya'daki
kom~ular~~onun içindeki zapfl~~~ndan çok elinde bulundurdu~u büyük ordunun fark~ndayd~lar ve Rusya'n~n askeri ~öhreti Iran'la ve Osmanl~~Imparatorlu~u ile 1828-9, 1877-8 sava~lar~nda, sonra Orta Asyadaki sömürgecilik çarp~~malar~ ndaki zaferlerle korunmu~~ve
1853-6 K~r~m harbi ile 1904-5 Japon sava~~ nda, o da k~sa bir süre
için olmak üzere sars~nt~ya u~ram~~t~ . Rusya Asya'da askerlerini ve
askeri ~öhretini kulland~~~~kadar, ticari yollardan da faydalanmak
politikas~n~~güttü. XIX uncu yüzy~l~n sonunda baz~~bakanlar bir süre
için süngülerini emperyalizmin modern vas~talar~~olan Uzak - Do~udaki Rus - Çin Bankas~~ve Iran'daki Kredi ve Dekont Bankas~~arkas~nda saklama~a çal~~~yorlard~ . Fakat aradan çok geçmeden süngülerin
ucu tekrar gözüktü.
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1815 ila 1914 aras~nda Rus d~~~politikas~~ba~l~ca dört bölge üzerine e~ilmi~~bulunuyordu. Bunlar Avrupa'da özellikle Lehistan ve
Merkezi Avrupa, Yak~n-Do~u'da Çanakkale, ~stanbul Bo~az~~ve Balkanlar, Orta-Do~u'da Iran ve Orta-Asya, Uzak-Do~u'da da Çin ve
Kore olmak üzere s~n~ fland~nlm~~lard~ . Rusya hiçbir zaman bu dört
bölgede ayn~~ derecede aktif olamam~~t~. XIX uncu yüzy~l~ n ilk yar~s~nda, Rusya'n~n bütün nazarlar~~Avrupa ve Yak~n-Do~u üzerine çekilmi~ti ki, bu iki bölge aras~ nda gerek co~rafi gerek politik yönden
hiçbir ba~lant~~yoktu. K~r~m l~arbindeki yenilgisinden sonra devletin
bütün enerjisi Orta-Do~u üzerine yöneldi. 1870 ile 188o aras~nda
Yak~n-Do~u tekrar birinci plan~~ i~gal etti. Fakat yüzy~l~ n sonuna
do~ru, Rus-Japon sava~~ ndaki yenilgisine kadar Uzak-Do~u'da faaliyette bulunan Rusya bundan sonra tekrar Orta-Do~u'ya dönmek
zorunda kald~. Asl~nda bu yön de~i~ikli~inin hiçbir ~ekilde yanl~~~anla~~lmamas~~gerekir. Bu geli~meler Rusya'n~ n bir bölgedeki menfaatlerini
gözden ç~kart~p, ba~ ka bir bölge üzerinde durmas~~anlam~na gelmez.
Hakikat ~ udur ki, bir bölgede çok büyük engellerle kar~~la~an Rusya
durmaya mecbur olarak, gücünü ba~ka bir yere çevirmi~ ti. Fakat
Rusya her ne kadar o belirli bölgede faaliyetini azalt~yorsa da, bundan asla vazgeçmi~~olmay~p, orada ~artlar uygun oldu~u anda tekrar
harekete geçmek f~rsat~n~~elinden kaç~rmam~~t~.
Rusya Avrupa'da ~ 815'den sonraki 40 y~ll~ k süre içinde Birinci
Aleksander ve Birinci Nikola'n~ n liderli~'i alt~nda ba~~rolü oynam~~t~ r. Rusya bunun için birbirlerine yak~ndan ba~l~~iki program çizmi~ ti. Bunlardan bir tanesi Birinci Aleksander'in ba~mimarl~~-m~~yapm~~~oldu~u 1815 s~n~rlar~~andla~mas~n~~devam ettirmekti. Di~eri ise,
liberal ve demokratik ihtiVallere kar~~~monar~ik hükümetleri ve elde
mevcud sosyal düzeni desteklemekti. 1815 andla~mas~~ Çar'~n tam
istedi~i ~ekilde olmam~~t~. Buna ra~men bu andla~ ma Lehistan'~n
Rusya, Avusturya ve Prusya aras~ndaki payla~~lmas~n~~ve bu düzenin
devam ettirilmesini kabul ederek, Birinci Aleksander'a arslan pay~n~~
vermi~ti. Lehistan'~n bir k~sm~~Rusya'ya kat~lm~~, di~er bir k~sm~ndan
da Polonya Krall~~~~kurularak, Birinci Aleksander da ba~~na kral
olarak geçmi~ti. 1815 andla~mas~~Avusturya ve Prusya'n~n liderli~i
alt~ndaki merkezi Avrupa'y~ , Fransa'ya kar~~~savunulabilecek kadar
kuvvetlendirmi~~ve bu bölgeyi aym zamanda Rus nüfuzunun içine
de sokmu~tu. I~te bu sebeblerden dolay~~Rusya 1815 andla~mas~n~n
en büyük savunucular~ ndan birisi olmu~tu, çünkü o Fransa'ya bu
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düzeni tehdit edebilecek en tehlikeli bir devlet gözü ile bakt~~~ndan,
1815 Kas~m~ nda Ingiltere, Avusturya ve Prusya ile dörtlü bir ittifaka
girmi~ti ki, bunun amac~~Fransa'y~~1815 s~n~rlar~~içinde tutup gerek
Napolyon gerek onun aile efrad~ ndan birisinin Frans~z taht~na ç~kmas~na engel olmakt~. Burbonlar~n tekrar iktidara getirilmesiyle,
Fransa'n~n politikas~~yumu~ad~~~ ndan, Rusya'n~n Fransa'ya kar~~~olan
tutumu dostane görünüyordu. Fakat 1830 Frans~z ihtilâlinin neticesi
olarak Louis Philip X. uncu ~arl'~ n yerine geçer geçmez, Rusya'n~n
muhtemel bir Frans~z sald~rganl~~~ndan duydu~u endi~eler yeniden
uyand~~~ ndan, Birinci Nikola dörtlü ittifak~~canland~r~p, onun 1815
amaçlar~n~~uygulamaya kallu~m~~t~ . Nikola ayn~~zamanda Hollanda'dan ayr~ larak Birinci Güyom'a ba~kald~ran Belçikal~lara kar~~~da
Viyana andla~mas~n~~uygulamak istemi~ ti. Fakat Ingiltere'nin tutumu,
Avusturya ve Prusya'n~ n tereddüdleri ve 1830 y~l~nda Lehistan'da
patlak veren ihtilal, Çar'~n gerek Fransa'ya kar~~~silahla müdahale
etme haz~rl~klar~ na geçmesi, gerek Birinci Güyom'un Belçikal~lar üzerindeki otoritesini yeniden kurmas~na yard~m etmesine engel oldular.
Çar buna ra~men Rusya'n~n büyük menfaatleri olm~yan bölgelerde
bile ortaya ç~ kan pürüzleri Viyana andla~mas~na göre mümkün oldu~u kadar gidermekte ba~ar~l~~oldu. Fakat Nikola gene de Louis
Philip idaresindeki Fransa'dan ~üphelenmekten geri kalm~yordu ve
183o'dan itibaren onun Frans~ z politikas~~prensip itibariyle dostane
de~ildi. Özellikle 1830 Frans~z ve Leh ihtilallerinden sonra onun en
çok korktu~u ~ey, a~~r~~ihtilâlcilerin ergeç Paris'e hakim olmalar~~
neticesinde Merkezi Avrupa'da ve ~talya'da ç~kacak ihtilâllerin bast~r~l~m~yaca~~~ve Fransa'n~ n da bu ihtilâl hareketlerinin ba~~ na geçerek
181-) andla~mas~~düzenini y~kmaya kalk~~mas~yd~. Dolay~siyle önü
al~nmas~~imkans~z bir Avrupa sava~~n~n ortaya ç~kmas~~sonucunda,
Lehliler 1772'deki Polonya s~n~rlar~n~n yeniden çizilmesi için çarp~~acaklar, neticede Rusya daha tehlikeli bir 181 2 durumu ile kar~~~kar~~ya gelecek ve Lehistan'~n bat~~bölgesindeki topraklar~n~~elinden
ç~karmak zorunda kalacakt~.
Rusya'n~n bu endi~eleri devletin ne için 1815 s~n~rlar~~andla~mas~n~~monar~ik hükümetleri desteklemek suretiyle savundu~unu göstermeye kafidir. Çar'~n kendisi de bir kral oldu~u için ~ahsi sebeblerden dolay~~kraliyet hükümetlerinin lehinde bulunmas~~tabii idi. Fakat
bundan ba~ka Çar'~n kralc~lar~~tutmas~n~n bir sebebi de, onlar~n genel
bir Avrupa ihtilaline kar~~~en iyi engel olmalar~ndan ileri geliyordu,
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yoksa Rusya'n~n da endi~e duydu~u gibi, ihtilâlciler 1772 s~n~rlar~n~~
yeniden çizmeye kalk~~acak olurlarsa Çarl~k büyük bir toprak kayb~na
u~r~yacakt~. Birinci Aleksander ve Birinci Nikola Rus d~~~politikas~n~~
mukaddes ittifak, Troppau protokolü ve Berlin andla~mas~~kanallar~ndan karde~~hükümdarlar bulmak suretiyle yönetmi~ler ve bu politikan~n uygulanmas~nda gerek Lehistan'~n payla~~lmas~, gerek 1815
andla~mas~nda monar~ik hükümetlere dayanmakta ayn~~menfaatleri
güden Habsburg ve Hohenzollern hanedanlar~n~n ortakl~~~n' kazanm~~lard~. I~te bu durum, her iki hanedan~~hükümdarlar~n haklar~n~n
korunulmas~nda Çar'la i~birli~i yapma~a yöneltti~i gibi, ayn~~zamanda istek üzerine gerek kendi memleketleri içinde ç~kan kar~~~kl~klar
gerek d~~ardan yap~lacak herhangi bir hücuma kar~~~birbirlerine yard~mc~~olmak karar~n~~ da ald~rm~~t~. ~htilâli uyum~yan ve be~eri bir
dü~man sayan Birinci Nikola, Avusturya ve Prusya'y~~Fransa'ya kar~~~
kurulmu~~Rusya'n~n manevi bir barikad~~olarak görüyordu. Böylece
her iki devleti mümkün oldu~u kadar kuvvetli ve istikrarl~~olarak
ayakta tutmak suretiyle, ihtilâl havas~n~~Rusya'ya zarar getirmiyecek
~ekilde uzakta tutaca~~m veya hiç olmazsa bu cereyan~~devletin s~n~rlar~na ula~madan ekarte edece~ini san~yordu. öte yandan Çar'~n ihtilale kar~~~müdahale prensibi üzerinde ~srar etmesi ~ngiltere'yi kendisinden ay~rd~. Bu devlet de yava~~yava~~dörtlü ittifakdaki ortaklar~ndan
ayr~lm~~, hattâ müdahale etmeme prensibini savunmak üzere Fransa
ile andla~maya bile varm~~t~. Bütün liberaller ve demokratlar Birinci
Nikola'y~~Avrupa'n~n jandarmas~~ olarak yermi~ler ve 1848-49'da
rolünü ~imdiye kadar görülmemi~~bir ~ekilde oynay~nca, kendisine
kar~~~duyulan nefret hisleri son haddine varm~~t~. 1848 ilkbahar~nda
birinci ihtilâl dalgas~~geldi~i s~rada, Fransa'da Cumhuriyet ilân edilip
Rusya'n~n Merkezi Avrupa'daki manevi barikad~~da y~k~l~nca, bir süre
için durum Rusya'n~n Berlin'deki elçisinin de yazd~~~~gibi, Rusya Lehistan'daki mücadelesinde hasm~n~~bütün Avrupa, yani Fransa, Almanya, Macaristan ve di~erleri taraf~ndan desteklenmi~~bulacak
manzaras~n~~gösteriyordu. Fakat bu yeni ve muhtemel 1812 tehlikesinin ortaya ç~kard~~~~endi~eler çok sürmedi ve Çar da hiç olmaz ise
Merkezi Avrupa ile Italya'daki eski düzeni yeniden kurabilmek için
zaman bulabildi. Çar Habsburglar~n bu bölgelerde ihtilâl ile mücadeleye ba~lamalar~ndan itibaren onlar~~bütün gücü ile destekledi.
Buna kar~~l~k Nikola, Hohenzollernleri ihtilâle yak~nl~k gösterme e~iliminde olduklar~ndan dolay~~yermekteydi. Çar 1848 Temmuzunda
Belleten C. XXX, ~d
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Romanya'daki milli hareketi bast~rmak ve asayi~i sa~lamak üzere
Eflâk ve Bu~dan'a Rus taburlar~~gönderdi. 1849 ilkbahar~nda ise
ihtilâlcilere kar~~~Habsburglara yard~m etmek için bir Rus ordusu
Galiçya üzerinden Macaristan'a sevkedildi. Çar ayn~~zamanda Prusya'n~n ~lesvig üzerinde taht ve milli Alman isteklerine dayanan amaçlar~na kar~~yd~. Prusya hükümetini Avusturya'n~n Alman liderli~ine
meydan okumaktan vaz geçirme~e çal~~t~~ve Alman Konfederasyonunun yeniden kurulmas~~için gayret gösterdi ki, çok kimse 1848-49
olaylar~ndan sonra, bu konfederasyonun ayakta durabilece~ini sanm~yordu. 1850 y~l~n~n sonunda, Rusya'n~n ~~848-49 senelerindeki rolünü
de göz önüne alan Nesselrode Çar'a ~u ~ekildeki bir raporu çekinmeden
verebiliyordu : "1841 denberi Rusya'n~n ve Hükümdarlar~n~n durumu
bu kadar güzel ve ha~metli olmam~~t~".
Birinci Nikola'n~n 1855'de ölümü ve K~r~m Harbinin 1856'da
bitmesinden sonra, Rusya Avrupa meselelerinde daha pasif bir politika takip etti. Yeni Çar ve mü~avirlerinin hep birlikte vermi~~olduklar~~
karar, ~imdi Rusya'n~n menfaatlerinin iç meselelerini d~~~münasebetlerinden daha önceye al~nmas~n~~gerektirdi~i, içerde yap~lacak
reformlar~~aksatacak veya engel olacak ~ekilde, d~~ardaki herhangi bir
hareketten kagn~lmas~~ olarak tayin edilmi~ti. Ruslar~n iç i~lerini
ilk planda yürütmeye karar vermeleri, Avrupa'da bile gerek Birinci
Aleksander gerek Birinci Nikola taraf~ndan uygulanan politikadan
daha dar bir siyasetin uygulanmas~n~~gerektirdi ki, bundan dolay~~
Rusya 1815 Viyana andla~mas~n~~eskiden oldu~u gibi destekliyemezdi.
Rusya'n~n bu tutumu, Piedmont'un liderli~indeki Italyan birli~inin
kurulmas~nda ve Alman birli~inin Prusya taraf~ndan gerçekle~tirilmesi
olaylar~nda da hiç bir de~i~iklik göstermedi~inden, gerek Kavur
gerek Bismark Avrupa kuvvetler dengesini tesbit etmi~~Viyana andla~mas~nda göze çarpan baz~~de~i~iklikler yapmakta bu önemli faktörden faydalanm~~lard~. Rusya, K~r~m harbinde edindi~i tecrübe
neticesinde Avusturya'y~~desteklemek e~iliminden uzakla~arak Prusya
ile geleneksel dostlu~unu yeniden kurmu~tu. Özellikle Prusya'n~n
1860 Lehistan ihtilalinde Rusya'y~~gözeten tutumu, münasebetlerin
daha da iyile~mesine yol açm~~t~. K~r~m harbini sona erdiren Paris
konferans~~bittikten sonra, Rusya istiyerek III. Napolyon ve Fransa'daki ikinci imparatorluk ile dostluk kurmaya çal~~m~~t~. Rusya'n~n
Fransa'ya yakla~mas~n~~ba~ka sebebi, bir taraftan Fransa, Avusturya
ve Ingiltere'nin Osmanl~~Imparatorlu~unun bütünlü~ünü garanti
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alt~na alan 1856 daki üçlü andla~may~~zay~flatmak, öte yandan Paris
andla~mas~ ndaki Karadeniz hükümlerinin günün birinde yeniden
gözden geçirilmesi için zemin haz~ rlamak esas~na dayan~yordu. Rusya
ayn~~zamanda Napolyon'a kendisi gibi monar~ik bir devlet olan Prusya ile dostluk yapmas~n~~teklif etmekle, Napolyon'un III üncü imparatorlu~unu ihtilâlci kuvvetlerden ay~kl~yaca~~n~~ümid etmekteydiki, Gorçakof bu geli~ meyi "ihtilâlci milliyetçilik prensiplerinden bir
ayr~lma" diye tasvir ediyordu. I~ te Rus politikas~ndaki bu çe~itli cereyanlar~ n neticesinde 1859 martmda gizli bir Frans~z Rus andla~mas~~
yap~ld~~ve bu andla~maya göre Rusya, Italya yüzünden ç~kacak bir
Frans~z Avusturya harbinde, Fransa'y~~tutan bir tarafs~zl~k siyaseti
gütmeyi kabul ediyordu ve gene de bu geli~menin neticesi olarak Çar
Galiçya s~n~r~na y~~d~~~~Rus kuvvetleriyle Avusturya'y~~ mü~kül duruma soktu& gibi, ayn~~zamanda Prusya ile Alman konfederasyonuna
Avusturya'n~n politikas~n~~desteklemelerini ihtar etti.
Fakat Fransa ile i~birli~i yapmak için giri~ilen ve Gorçakof'un
çok ümit ba~lad~~~~manevralar, güney ve merkezi Italya'da ihtilâllerin ç~kmas~, bundan ba~ka Fransa'n~n geleneksel olarak Lehistan'~~
destekleyen tutumunu de~i~tirmemesi yüzünden Çanl~~nazar~nda k~ymetini kaybetmi~ ti. Çünkü Rusya'n~n sa~lamay~~ümid etmi~~oldu~u
avantajlardan hiç birisi ortaya ç~kmam~~t~. III üncü Napolyon ile
i~birli~i yapam~yaca~~n~~anhyan Rusya, bunun üzerine Prusya ile
devam edegelen dostlu~una Avusturya'y~~da katarak bu hükümetle
olan münasebetlerini de düzeltince, Nesselrode her zaman "Rusya'n~n ve hanedan~n~~gerçek menfaatleri" diye savundu~u monar~ik ve
Lehistan aleyhtar~~bir politikay~~yeniden canland~rmak istemi~ti. 1864
~lesvig Holstein buhran~ nda Çar Danimarka kral~ na Prusya ve Avusturya'ya kar~~~moral deste~inden ba~ka bir ~ey göstermemi~~ve her iki
devletin yapt~klar~~müdahale sonucunda Kral, ~lesvig ve Holstein'i
vermeye mecbur kal~ nca, Çar bu durumu sesini ç~ kartmadan kabul
etmi~ti. Bu ise I. Nikola'n~ n 1848'deki ~lesvig Holstein politikas~ndaki
tutumunun tam aksiydi. Rusya ayn~~zamanda Avusturya ile Prusya'n~n Alman meselelerinde i~birli~i yapmalar~n~~sa~l~k vermi~, aksi takdirde aralar~nda ç~ kacak üstünlük mücadelesinin Almanya'y~~zay~flataca~'r~m, dolay~siyle bu durumun ihtilâlci cereyanlar~~kuvvetlendirip, yabanc~~müdahalesinin Lehistan'~~harekete geçirece~ini belirtmi~ti. Fakat 1866 da Prusya Avusturya'ya kar~~~süratli ve kesin bir zafer kazan~ nca, Çar bundan sonra Almanya'daki yeni de~i~ikli~i sesini

276

G. H. BOLSOVER

ç~karmadan tan~mak zorunda kald~. Ancak Prusya'n~n baz~~Alman
prenslerini yerinden uzakla~urmas~ na itiraz eden Çar, Kral Wilhelm'e
yapt~~~~ ~ikayette, devletinin monar~ik prensiplere a~~r bir darbe indirdi~ini söyledi. Bundan sonra Avusturya'n~ n Balkanlardaki politikas~ ndan tedirgin olan II inci Aleksander Prusya'ya daha fazla sokuldu. Ve hatta Prusya'n~n Fransa'y~~yenerek Alman Imparatorlu~unu kurmas~n~, Avusturya'y~~Fransa - Prusya sava~~nda tarafs~z kalmas~~
için bask~~yapmakla kolayla~t~rm~~~oldu. Bunun da kar~~l~~~nda Çar
1856 y~l~nda kabul etmeye mecbur kalm~~~bulundu~u Paris andla~mas~ndaki Karadeniz hükümlerini tan~mad~~~ n~~ilan edince Prusya
tarafindan desteklendi.
1870 y~l~ ndan sonra Rus hükümeti yeni Alman Imparatorlu~unun Avrupa'ya hakim oldu~u gerçe~ine kendisini al~~t~rmak zorunda
kal~yordu. Bu devletin askeri gücü Rusya'y~~bat~~s~n~rlar~n~n savunulmas~~konusunda gittikçe tedirgin ediyordu. Fakat duyulan bir teselli
varsa, o da Alman birli~inin Rus dostu bir Prusya hanedan~~tarafindan gerçekle~tirilmi~~oldu~u idi. Bu geli~me bir halk ihtilali neticesinde olmad~~~~gibi, ne de Lehistan'~~ba~~ms~z bir devlet yapmak iddias~n~~gütmekteydi. Fransa'da ikinci imparatorlu~un yerini alan Cumhuriyet rejimi Çar'~~son derecede hiddetlendirmi~~ve Paris meclisinin
sosyal yetkileri de o kadar endi~elendirmi~ti ki, 1875 y~l~nda elde mevcud düzeni ve monar~iyi desteklemek üzere Habsburg ve Hohenzollern hanedanlanyla birlikte üçlü imparatorluk ligine girdi. Fakat
buna ra~men 1875 de belirli bir Frans~ z Prusya harb tehlikesi kar~~s~nda Rusya'n~ n gerek Almanya'ya gerek Fransa'ya kar~~~olan tutumu,
bu devletin Almanya'n~n i~ine yar~yacak ~ekilde Fransa'n~n daha fazla
zarflamas~na raz~~olam~yaca~un gösteriyordu. 1870 den sonra Rusya,
Avrupadaki politikas~n~~Yak~n Do~u ve Avrupa d~~~ndaki bölgelere
yöneltti. Giers Rusya'n~ n gerçek menfaatlerinin Yak~n Do~u ve Lehistan meselelerine ba~l~~bulundu~u sonucuna varm~~t~~ve 1870 den
sonra Rusya'n~ n üzerinde en çok durdu~u nokta Avrupa meselesi olmay~ p, bu Avrupa meselelerinden Rusya'n~n di~er bölgelerde ve özellikle Yak~n Do~udaki menfaatlerini geli~tirebilmesi için ne ~ekilde
faydalan~laca~~~merkezinde toplan~yordu.
1875-78 Yak~n Do~u buhram s~ras~ nda ve sonra, Rus hükümeti
Almanya ile dostlu~u devam ettirmek ve bu dostlu~u geli~tirmeye
çok daha büyük önem vermi~ti. Böyle yapmas~n~ n iki sebebi vard~.
Birincisi, bat~~s~n~rlar~na yap~lacak bir hücuma kar~~~Rusya'n~n dost
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bir Prusya'dan daha dost bir bir Almanya'ya ihtiyac~~olmas~ndan
ileri geliyordu. Di~eri de Almanya Rusya ile dost kald~~~~müddetçe,
Ingiltere ve Avusturya aras~ nda Rusya'ya kar~~~yap~lacak paktlar~~
önlemek hususunda Almanya'n~n nüfuzunu kullanaca~~~gibi bir görü~ten do~uyordu. Bismark'~ n bütün amac~~ Almanya kar~~s~nda
Fransa ve Rusya'y~~birbirlerinden ay~ rmak oldu~undan, Rus hükümeti ile i~birli~i yapmakta tereddüt etmiyerek, Avusturya'n~n da ayn~~
~eyi yapmas~n~~ sa~l~ k verdi. 1878'deki Panslavist uzmanlar Rus hükümetini Yak~n - Do~uda birtak~ m isteklerde bulunmaya yöneltince,
Ingiltere ve Avusturya buna çok sert bir muhalefet gösterdiler ve bu
iki devletin mü~terek bask~s~~ alt~ nda çekilmek zorunda kalan Rusya,
bu durumdan dolay~~Almanya'ya çok k~zm~~t~ . Almanya'n~n tepkisi
de 1879'da Avusturya ile yapt~~~~gizli savunma andla~mas~~olmu~tu.
Fakat gene de Rus hükümeti Alman dostlu~una kendisine kar~~~yap~lacak paktlara engel olmak bak~m~ndan en iyi garanti olarak k~ymet
veriyordu. Nitekim Almanya ile k~rg~nl~k tatl~ya ba~lan~nca, Bismark'~n da arac~l~~~~ile Viyana ile bar~~an Rusya 188I'de Almanya ve
Avusturya ile yeni bir üç imparatorlar ligine girmi~ti. Bu andla~ma
üç y~ l için muteber olup tekrar yenilenmek durumu da vard~. Bu
andla~maya göre Rusya Almanya'y~~Fransa'ya kar~~~harekette serbest
b~rakm~~~ve buna kar~~l~ k kendi aleyhine Ingiltere'ye yard~m etmiyece~i sözünü de alm~~t~. Ve gene Almanya Rusya'n~ n tayin edilmi~~
s~n~rlar içinde Yak~n - Do~u'daki politikas~n~~destekliyecekti. Fakat
Rusya için gelecekteki herhangi bir Frans~z Alman sava~~m kabul
etmek kolay bir ~ey de~ildi, hattâ bu sava~~n yaln~z önleyici nitelikte
olmas~~bile onu bu i~e pek yana~t~rm~ yordu. Bunun bir sebebi, Avrupa'daki kuvvetler dengesinin biraz daha Almanya'n~n lehine geli~mesini Rusya'n~ n hiç istememesinden ileri geliyordu. öte yandan
Rusya Frans~z donanmas~n~~Ingilizlere kar~~~koyabilmek bak~m~ndan
kendi hesab~na k~ymetli bir avantaj olarak görmeye ba~lam~~t~. 1884
de Rus hükümeti üç imparatorlar ligini üç y~l için yeniledi, 1887'ye
gelindi~inde Avusturya'ya son derecede k~zg~n olan III Aleksander'in
bu i~i bir kere daha yapmaya niyeti yoktu. Çar Rus bas~n~nda ç~kan
serbest politika isteklerine ra~men Almanya ile ittifak~ n' devam ettirmek niyetindeydi. Ancak ~imdi Fransa Almanya'ya hücum etti~i
takdirde kopacak bir Frans~ z - Alman harbinde kesin tarafs~zl~~~n~~ilan
ediyor, hücum Almanya'dan gelecek olursa böyle bir taahhüt vermiyordu. Nitekim Rus hükümeti bu esaslar üzerine 18go y~l~nda Rus
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Alman ittifak~n~~daha uzun bir süre için devam ettirmek istemi~, fakat
II inci Wilhelm bu iste~i red edip, politikas~na Ingiltere tarafin~~ tutan bir hava vermeye ba~lay~ nca, Rusya son derecede endi~elenmi~ti.
Almanya'n~n davran~~~ndaki bu aç~k de~i~iklik Rusya'y~~kendisine kar~~~bir Ingiliz - Avusturya - Alman birli~i ihtimalinden o kadar
ürkütmü~tü ki, nefsini korumak çabas~~içinde cumhuriyetçilikten nefret etmesine ra~men, Fransa ile ilk andla~mas~n~~daha sonra 1917
y~l~na kadar sürecek ittifak~n~~yapmakta gecikmedi. Asl~nda bu tutum, Almanya'n~ n Fransa'ya hücumu sonucunda, Avrupa'daki kuvvetler dengesinin Almanya lehine geli~ mesine kar~~~Rusya'n~n cephe
ald~~~n~~ilan etmi~~oluyordu. Böylece Frans~z deste~ine kavu~an
Rusya dü~ manca bir Ingiliz - Avusturya - Alman birli~i kar~~s~nda tek
ba~~na kalmak tehlikesinden kurtulmu~tu. Rusya bak~m~ndan Frans~z
Rus ittifak~~Almanya'dan çok Ingiltere ve Avusturya'ya kar~~~yap~lm~~t~~ve aradan çok geçmeden baz~~Rus liderleri Ingiltere'ye kar~~~bir
Rus - Frans~z - Alman ittifak~~üzerinde dü~ünmeye ba~lam~~lard~. Fakat
önce Paris'de daha sonra Björköde ~~go5'deki Çar Kayser görü~melerinden al~nan sonuçlar, Fransa'n~ n hiçbir zaman hattâ Rusya ile birlikte dahi Almanya ile ittifak yapam~yaca~~~gerçe~ini ortaya koymu~tu. Ve o s~rada Frans~z kredilerine son derecede ba~lanm~~~olan
Rusya bu konuda ~srar etmek suretiyle Frans~z - Rus ittifak~n~~tehlikeye
dü~ürmek istemiyordu. Buna kar~~l~k gerek Frans~zlar'~n Rusya üzerindeki bask~lar~~ve Almanya'n~n Orta - Do~uda takip etti~i siyaset,
Rus hükümetinin Fransa ile olan ittifak~ na Alman aleyhtar~~bir yön
vermemesindeki kan~s~n~n yava~~yava~~de~i~mesine yol açt~. Fakat
Rusya hala Avrupa'daki Alman hâkimiyetine kar~~~ve Fransa'n~n Alsas
ve Loreni geri almas~na yard~ m için harb tehlikesini göze almak istemiyordu.
II.
Osmanl~~Imparatorlu~u'nun hâkimiyetini devam ettirdi~i Yak~nDo~u ile Rusya'n~n XIX uncu yüzy~ldaki Avrupa politikas~~aras~nda
s~k~~bir ba~da~ma vard~. 1815 y~l~nda Osmanl~~Imparatorlu~u'nun
topraklar~~Tuna nehrinin deltas~ ndan Balkanlan geçip Istanbul'a
ve buradan Anadolu'ya s~ çrayarak Kafkaslar, Mezopotamya, M~s~r ve
Afrika'n~n Akdeniz k~y~lanndaki bölgelere kadar uzan~yordu. Fakat
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Imparatorluk zay~flamakta, birli~inden ve istikrar~ndan kaybetmekte
olup, içteki kar~~~kl~klar ve d~~~bask~lar yüzünden son derecede sars~lmaktayd~. Yüzy~l~~ a~k~n bir zamandanberi Bab~âli ile çok k~sa fas~lalar içinde sava~m~~~bulunan Rusya, Osmanl~~ Imparatorlu~undan
Kafkas bölgesinin büyük bir k~sm~n~~ve Don nehrinden Tuna nehrine
kadar bütün Karadeniz k~y~lar~n~~eline geçirmekte ba~ar~l~~olmu~tu.
Buna ra~men Bab~ âli Rusya için stratejik, ekonomik ve biraz da psikolojik sebepler dolay~ siyle büyük bir önemi olan topraklar~~elinde
tutmaktayd~. Bunlar~n içinde en ba~ ta Çanakkale ile Istanbul Bo~azlar~~ve Balkanlar gelmekteydiler. Bundan da Rusya'n~n Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun fethini ve da~~lmas~ n~~öngören geleneksel siyasetini
devam ettirip, Sultan'~ n bu bölgelerdeki hâkimiyetini ortadan kald~ rmaya çal~~aca~~~anla~~llyordu. Fakat Çar ve mü~avirleri ise, Osmanl~~
Imparatorlu~u'nun kuvvetli oldu~u bir s~rada takip etmi~~bulunduklar~~
politikay~, ~imdi bu imparatorlu~un zarflamakta oldu~u bir devrede uygulanman~ n isabetli olup olm~yaca~~n~~ dü~ünmekteydiler.
Dolay~siyle ~unun da fark~na vard~lar ki, e~er Yak~n-Do~u'daki Osmanl~~ hâkimiyeti sona erecek olursa, Rusya'n~n Sultan'~n miras~na tek
ba~~na konmas~na göz yumulm~yacakt~. Nitekim, di~er büyük devletlerde ganimette kendilerine bir pay istiyecekler ve böylece Yak~nDo~u'da meydana gelecek yeni düzen sonucunda Rusya için ortada
zay~f bir Bab~âli bulunmas~ ndan daha az avantajl~~bir durum ortaya
ç~km~~~olacakt~. I~te 1828-9 sava~~~sonunda anla~~ lan bu durum neticesinde, Çarl~k Rusyas~~Osmanl~~Imparatorlu~u'nu zay~f ve mümkün
oldu~u kadar çok Rus tesiri alt~ nda tutmak karar~n~~alm~~t~. 1833
~ubat~nda Mehmet Ali Pa~a'ya kar~~~Sultan'~n Rus deniz ve kara kuvvetleri ile desteklenmesi ve gene ayn~~ y~l~n Temmuz ay~nda yap~lan
Hünkâr Iskelesi ittifak andla~mas~~Rusya'n~n Osmanl~~Imparatorlu~u'na kar~~~uygulad~~~~yeni politikan~n ilk sonuçlar~~olmu~lard~. Bu da
görünü~te Rusya'ya Bab~âli üzerinde di~er büyük devletlere nazaran
çok daha fazla nüfuz kazand~rm~~~oluyordu. Fakat Çar her zaman
Rusya'n~n Bab~âli üzerindeki nüfuzunu, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun
h~ristiyan uyruklar~n~~sanki Rus muhafazas~~alt~nda imi~~gibi yorumlamaya yöneliyordu. Fakat böyle bir anlay~~ a ne Sultan'~n kendisi ne de
di~er büyük devletler tahammül edemezlerdi. Nitekim arkas~nda
Ingiltere ve Fransa'n~n deste~ini bulan Sultan, bu anlay~~ a Rusya ile
1853-56 K~r~ m harbine girinceye kadar kar~~~koydu. K~r~m sava~~nda
u~rad~~~~yenilgi Rusya'y~~Osmanl~~Imparatorlu~u üzerindeki özel ve
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a~~r basan iddialar~ ndan vazgeçmeye zorlam~~~ve bu iddialar~ n~~ gerçekle~ tirmekte kendisine destek olaca~~n~~ ümid etti~i Karadeniz donanmas~ n~n gücünü de uzun y~ llar ortadan kald~ rm~~ t~. Hatt ~~ K~ r~m
sava~~ ndan sonra bile Rusya zay~ f bir Bab~ âli'yi ayakta tutmak politikas~n~~ güderek Osmanl~~ Imparatorlu~u'nu kendi nüfuzu içine do~ru
çekme~e çal~~m~~t~~ ki, bu tutumu özellikle XIX uncu yüzy~l~n son
senelerinde ve 1914 öncesinde göze çarpmaktayd~. Fakat bu geli~ me,
hiçbir zaman Osmanl~~ Imparatorlu~u'nu y~ kmay~~ hedef tutan eski
Rus politikas~n~ n yerini almak veya onu bir kenara itmekte ba~ar~l~~
olamam~~t~ . 1875-8 Yak~n-Do~u buhran~nda da görüldü~ü gibi, Slavlar ve Panslavistler için cazip olan bu eski politika, özellikle Sultan'~n
Rusya'n~ n tavsiyelerine kulak asmay~ p, di~er büyük devletlerin tesiri
alt~na fazla kald~~~~veyahut h~ristiyanlar~n Rusya'dan yard~ m gelir
ümidi ile ayaklanmalar~~ ihtimali kar~~s~ nda Rus hükümetini etkilemekten geri kalm~yordu.
Rusya her ne kadar Bab~âli'yi kendi nüfuzu alt~nda zay~f bir
devlet olarak muhafaza etmeye çal~~~yorsa da, Sultan'~ n hâkimiyetini
devam ettirmekte ba~ar~l~~ olaca~~ndan emin de~ildi. Osmanl~~Imparatorlu~u'nun da~~lmas~~gibi bir durumu gözönüne alan Rusya, daha
önceden yap~ lacak olan milletleraras~~ görü~ melerde Istanbul Bo~az~~
gibi kritik bir bölgeyi elinde tutabilmek ve di~er ilgili devletlerin Osmanl~~topraklar~n~n payla~~lmas~~ hususunda bir andla~ maya varabilmeleri durumunda elde yeter derecede kuvvet bulundurmak suretiyle,
menfaatlerini korumak istiyordu. Bu anlay~~~içinde Rusya Karadeniz
filosuna büyük bir önem vermeye ba~lam~~ , ancak Paris andla~mas~~
böyle bir donanman~ n meydana gelmesine imkân vermedi~inden,
Sultan'~ n hâkimiyeti sona erdi~inde, Osmanl~~ topraklar~~için ne yap~laca~~~hakk~ nda zaman zaman Avusturya ve Ingiltere ile bir prensip
karar~ na varmaya çal~~m~~t~ r. Fakat Rusya'n~ n Avusturya ve Ingiltere'ye yapt~~~~bu yak~ nla~ malar hiçbir zaman devaml~~ ve tesirli bir anlay~~~ n do~mas~ na yol açmad~ , aksine, Avusturya ve Ingiliz devlet adamlar~nda, Rusya'n~ n bu politika alt~ nda Osmanl~~Imparatorlu~u'nu devirmek için harekete geçti~i ~üphesini uyand~rd~ . Yak~n-Do~u 'dakurulacak yeni düzenin ~ekli hakk~ nda Rus hükümetinin görü~leri vakit
geçtikçe de~i~ meler gösteriyordu. Bir zamanlar Çar Birinci Nikola
Avusturya'ya Tuna nehri ile Adriyatik k~y~s~~ aras~ ndaki bölgeyi ve
Istanbul ile Anadolu'da bir köprüba~~~b~rakmaya haz~rd~ . Sonra bir
aral~ k Balkan milletleri için ba~~ms~zl~ k yahut Balkanlar~ n bir k~s-
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m~n~n Avusturya-Rusya himayesi alt~nda ba~~ms~z, di~er k~sm~n~n da
Rusya ve Avusturya aras~ nda Rusya, Eflâk, Bu~dan ve Köstence'ye
kadar Bulgaristan'~~almak üzere payla~~lmas~ndan söz açmaya ba~lad~.
Istanbul serbest ~ehir ilan edilecek, Bo~azlardaki müstahkem mevkiler ortadan kald~r~lacak veyahut Rusya Bo~aziçi'ni, Avusturya da
Çanakkale Bo~az~ 'm savunacaklar, Ingiltere M~s~r'~~ve muhtemelen Rodos yahut Girit'i alacakt~ . Fakat Balkan milletleri aras~nda
milliyetçilik hareketinin geli~meye ba~lamas~~üzerine, Rus hükümeti
Balkanlarm Avusturya ve Rusya aras~nda payla~~lmas~~fikrinden
cay~p, bu bölgedeki çe~itli milletlerin kuracaklar~~ba~~ms~ z devletler
fikrini savunmaya ba~lad~. Süvey~~kanahrun aç~lmas~ndan sonra ise,
kanal~n Rusya'n~ n Uzak-Do~u'daki deniz irtibat~n~~sa~lamak bak~m~ndan önemini kavram~~~bulundu~undan, M~s~r'~ n Ingiliz kuvvetleri
tarafindan devaml~~bir ~ekilde i~ gal edilmesi projesine de kar~~~koymaya ba~lam~~t~ . Ve nihayet Istanbul'a gelince, burada Osmanl~~
hâkimiyeti sona erdikten sonra, Rusya ister büyük ister küçük olsun,
hiçbir devletin buraya gelmemesi karar~n~~alm~~t~ . Genel olarak III
üncü Aleksander'in görü~ü kabul edilmi~~ve Rusya'n~n ba~l~ca amac~,
Bo~azlar~n kendisi için olan emniyetinin sa~lanmas~~~eklinde belirmi~ti.
Gerek kendisini savunabilmek gerek güney eyaletlerini geli~tirmek zorunlu~u dolay~siyle, Rusya'n~ n Bo~azlar üzerinde hem stratejik hem de ekonomik menfaatleri vard~. Ayn~~zamanda, özellikle ~u
~ekilde belirtilen bir cümle ile Rusya için Bo~azlar~n psikolojik önemi
de büyüktü : "Bo~azlar evin anahtar~d~r ve dolay~ siyle cepte olmas~~
gerekir". Bir dereceye kadar Balt~k Denizi ve Beyaz Deniz de Bo~azlar
kadar önemliydiler. Fakat XIX uncu yüzy~lda Rusya'mn Sond'dan
fazla endi~esi olmamakla beraber Istanbul ve Çanakkale Bo~azlar~~
onun için daima bir tehlike te~kil ediyorlard~ . Çünkü Rusya'n~n görü~üne göre, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun Bo~azlar üzerindeki hâkimiyeti gittikçe zay~flad~~~ ndan, bu bölgenin gelece~i her an tayin
edilebilirdi. Bütün Ruslar Osmanl~~Imparatorlu~u y~k~ld~ktan sonra,
Rusya'n~n hiçbir zaman Bo~aziçi'ni ba~ka bir devlete vermiyece~i
fikrinde olup, hattâ aralar~nda birçoklar~~Istanbul ve Çanakkale
Bo~azlar~ 'm Rusya'n~ n kendisi için ay~rmas~~fikrini güdüyorlard~.
Böylece mevcut ~artlar alt~nda Rusya, Osmanl~~kontrolü alt~nda bulunan Bo~azlardaki ekonomik ve stratejik menfaatlerini korumak ve
sonra da kendisini buras~n~n sahibi olmaktan al~ koyacak her türlü geli~meyi önliyecek tedbirleri almahyd~. Osmanl~larla yap~lan andla~ma-
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lar gere~ince Bo~azlar ticaret gemilerine aç~k bulundu~undan iktisadi menfaatler bak~m~ ndan hemen hemen hiçbir güçlük ortaya ç~km~ yordu. Fakat stratejik menfaatlerin korunmas~~hiç de kolay de~ildi.
Bu da di~er devletlerin Bo~azlardaki amaçlar~n~ n ticaret sektöründe
oldu~u gibi, Rusya ile ayn~~ yönde olmamas~ ndan ileri geliyordu.
Rusya da stratejik menfaatlerini koruyabilmek için iki yola ba~~vurdu.
Bunlardan birincisi Bab~ âli ile ittifak yap~ p, Sultan'a bu andla~ma
gere~ince Bo~azlar~~dü~man sava~~gemilerine kapatmaya zorlamakt~.
Rusya bu politikas~n~~1833'de imzalad~~~~Hünkâr Iskelesi andla~mas~~
ile uygulam~~t~ . Fakat 1839 y~l~na do~ru Ingiltere ve Fransa'n~n bu
andla~maya kar~~~gösterdikleri sert muhalefet ve Bab~âli'nin de andla~mamn uygulanmas~ nda sapt~~~~kaçamak yollar, Çar'~n tutumunu
de~i~tirmesine yol açt~~ve Rusya meselenin iki devlet aras~nda de~il de
devletler aras~ nda çözüm yoluna gidilmesine yöneldi. Bu çok tarafl~~
çözüm yolu 1841 ve sonraki Bo~azlar Konvansiyonuna sokulmu~,
buna göre Bab~âli Bo~azlar~~ bütün sava~~gemilerine kapataca~m~~ve
büyük devletler de bu statüyü tan~yacaklar~~taahhüdünü vermi~lerdi.
Fakat Rusya aradan çok geçmeden bu çok tarafl~~çözüm yolunun
s~k~nt~lar~~ile kar~~la~t~ . Çünkü Sultan, Bab~ âli harb durumunda iken
Bo~azlar~~müttefiklerine açmak hürriyetini elinde tutuyordu. Bu da
Rusya'n~ n Karadeniz'deki güvenli~ini tam mânas~~ile sa~l~yam~yordu.
1871 y~l~nda di~er devletler Sultan~ n Paris andla~mas~n~n devam~n~~
zorunlu k~ lacak zamanlarda, bar~~~an~nda dahi Bo~azlar~~müttefiklere
açmak hakk~n~~tan~y~ nca, bu güvenlik de zay~flam~~~oluyordu. Sonra
1878 Berlin konferans~ nda Ingiliz delegesi büyük devletlerin Bo~azlar~n kapat~lmas~ na dair verdikleri taahhüdün biribirlerine kar~~~
olmay~p do~rudan do~ruya Sultan'a oldu~unu belirtti. Bundan da,
Ingiliz tezi kabul edilecek olursa, verilmi~~bulunan taahhüdün öncekine nazaran Rusya bak~m~ ndan gerek faydas~~gerek öneminden
çok ~ey kaybedece~i anla~~ llyordu. Böylece bir taraftan Bo~azlar~n
harb gemilerine kapat~lmas~~ Rusya'n~ n Karadeniz'deki emniyetini
artt~r~rken, ayn~~zamanda Karadeniz donanmas~n~~ba~ka bölgelerde
kullanmas~ na da engel oluyordu. Bu büyük engel özellikle ~~go4-5
Rus-Japon sava~~ ndan olmak üzere birçok defalar hissedilmi~ti.
Rus hükümeti bu gibi güçlükleri yenmek için çok büyük gayret
sarfetmi~ti. ~~88o'lerde Almanya ve Avusturya'y~~Bo~azlara dair Ingiliz
tezini red ettirmeye u~ra~arak, bunun yerine Rus tezini desteklemelerini istemi~ ti ki, buna göre Bab~ âli kendisi bar~~~halindeyken dahi,
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' bir devletin gemilerine açt~~~~takdirde,
Bo~azlar~~Rusya'n~n sava~t~~~~
Rusya'ya kar~~~harbe girmi~~say~lacakt~. 18go y~l~nda ortas~nda Çar
az kald~~Bab~ âli'ye Istanbul'da denizden giri~ilecek muhtemel bir
Ingiliz müdahalesini önlemek için Bo~azlara yap~ lacak Rus hücumuna
izin veriyordu. O s~ ralarda Lord Salisbury'nin Osmanl~~Imparatorlu~u'na kar~~~tutumunu de~i~ tirmesi, Ruslarda da nihayet Ingiltere ile
bir uzla~maya varabilecekleri fikrini uyand~rm~~, dolay~siyle Bo~azlar~~
elde etmelerine kar~~l~ k, Ingiltere'nin Bab~ âWnin di~er topraklar~ndaki
amaçlar~n~, özellikle M~s~ r'daki isteklerini desteklemelerinin uygun
kar~~lanaca~~n~~sanm~~lard~ . Zaten Rus Hariciye Naz~ n Süvey~~kanal~na
büyük bir önem veriyor ve "Salisbury'nin biçece~i fiat~~ödemeye haz~r
bulunuyordu". Daha sonra Izvolski'nin te~ebbüsü ile Rusya Bo~azlar
üzerinde çok tarafl~~ bir andla~ma sa~lamak istemi~~fakat ba~ar~l~~olamam~~t~, buna göre Bo~azlar Bab~ âli'nin elinde kalacak, fakat Rusya
hariç di~er bütün devletlere kapal~~olacakt~. Rusya'n~n Bo~azlara
dair endi~ eleri özellikle bu geçitteki ticaretinin Türk-Italyan ve Balkan sava~lar~~yüzünden a~~ r bir darbe yemesi sonucunda son derecede
artm~~t~. Ancak 1915 y~l~ nda Rusya Ingiltere ve Fransa'y~~Bo~azlar~n
kendi eline geçmesine raz~~edebilmi~ti.
Rusya ayn~~zamanda Bab~âli'nin h~ristiyan halk~~ile son derecede
ilgili olup, bunlar~ n ço~u Ruslar gibi din bak~m~ ndan Ortodoks ve ~rk
bak~m~ndan slavd~lar. Dolay~siyle Rusya defalarca Sultan'a onlara
kar~~~yumu~ak davranmas~~ için çal~~m~~~ve neticede Rusya'n~ n Osmanl~~Imparatorlu~u'nu y~kmak amac~~ ile h~ ristiyanlardan faydalanma~a kalk~~t~~~~~üpheleri ortaya ç~km~~t~ . Fakat ne Birinci Aleksander
ne de Birinci Nikola, Bab~ âli içinde yeralt~~ve ihtilâlci hareketlerin
taraftar~~ de~ildiler, onlar~n h~ristiyanlara yap~lan muamele ve statüleri hakk~ndaki davran~~lar~~hiç bir zaman bu kütlenin ba~~ms~zl~~~~
ile ilgili de~ildi. Ancak ~ 82o'lerdeki Yunan ihtilâli ve K~r~m harbinin
ilk safhalar~ nda Rus kuvvetlerinin Osmanl~~topraklar~ na yürümesini,
Çar'~n h~ristiyanlar~~genel bir isyana sevkedecek bir i~aret olarak yorumlamas~~gibi buhranl~~ devreler, bu konudaki genel politikaya bir
istisna te~ kil etmektedir. Yüzy~l~ n sonuna do~ru Rusya'daki panslavist fikirlerin ve Balkanlarda milliyetçili~in geli~mesiyle, Rus hükümetinin davran~~~~son derecede de~i~ ti. Panslavistler Balkan Slavlar~n~~
Osmanl~~idaresinden kurtarmay~~Rusya'n~ n tabii bir görevi saymaktayd~lar. Ve bu görü~ ler 1877-8 Orta-Do~u buhran~ nda gerek Rus
kamu oyu gerek Rus hükümeti üzerinde çok tesirli olmu~tu. ~öyle ki
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bu sava~~n sonunda S~rbistan, Karada~~ve Romanya ba~~msal~klanna kavu~ tular. Ancak Balkan milletlerinin ba~~ms~zl~~~n~~destekleyen Rusya ile Rus hükümetinin Osmanl~~Imparatorlu~u'nun varl~~~n~~
mümkün oldu~u kadar elde tutmak istemesi, uzun zaman birbirlerine z~t iki politika olarak kald~ . Ruslar ve Balkan milletleri aradan
çok geçmeden birbirleri ile yak~ n münasebetlerinin hayal k~r~kl~~~~ve
antipatiye yol açt~~~n~~sezmekte gecikmediler, sonra 188o y~l~ nda Bulgaristan olaylar~ , Rus hükümetinin kendisine tam ba~l~l~k istedi~ini
gösteriyordu ki, bu da Balkan milletlerini hiddetlendirip onlar~~mukavemete yöneltiyordu. Bu durum ise Rus hükümetini büsbütün öfkelendirmi~~ve Balkan milletlerinden Rusya'n~ n menfaatleri için ne ~ekilde faydalan~laca~~~ve onlara nas~l yard~m edilebilece~i hususlar~n~~
art~k eskisi gibi dü~ünmemeye ba~lam~~t~ . Fakat Izvolski 1908-9 da ve
Sazanov 1912-3'de Rus kamu oyunun Balkan Slavlar~na heyecanl~~
hislerle ba~l~~olduklar~n~~gördüklerinden, Rus hükümetinin onlar~n
menfaatlerini hiçe sayam~yaca~~ n~~anlam~~lard~.
Rusya'n~n Osmanl~~Imparatorlu~u'nu ortadan kald~r~p, onun
yerine geçece~inden ~üphe eden Ingiltere, Orta-Do~udaki Rus politikas~na kar~~~koymaktayd~ . Ingiliz muhalefeti, Rusya'n~n böyle bir
~üpheyi ortadan kald~rma çabalar~na ra~men XX nci yüzy~l~n ba~lar~ na kadar sürdü ve bu süre içinde 1854'de Ingiltere Rusya ile harb
etti~i gibi 1877-8'de yeni bir sava~~n e~i~ine gelmi~ ti. Fransa'da XIX
uncu yüzy~l~n ilk yar~s~nda, Rusya'n~n Orta-Do~u politikas~na kar~~~
koymu~~ve bu u~urda Ingiltere ile birlikte Bab~Mi'nin yan~~ba~~nda
olmak üzere K~r~m harbine girmi~ ti. Fakat Frans~zlar~n bu muhalefetinde Ingilizlerde görülen kuvvet ve devaml~l~k yoktu, öte yandan
XIX uncu yüzy~l~n sonuna do~ru yap~lan Frans~z-Rus ittifak~~sonucunda bu tepki de ortadan kalkm~~~oldu. Ingiltere ve Fransa'n~n
Rusya'ya tak~nd~klar~~sert tutum, bu memleketin Avusturya ve Prusya
ile olan ili~kilerinin önemini bir kat daha artt~rm~~t~, zaten bu iki
devlet Rusya'n~n Avrupa'daki müttefikleri idiler. Prusya'mn OrtaDo~u ile do~rudan do~ruya bir ilgisi yoktu, ancak Orta-Do~udaki
durumun Avrupa'ya ve ittifaklara ne gibi etkileri olaca~~n~~gözlemek
bak~m~ndan önemi vard~. Buna kar~~l~k Avusturya'n~n Yak~n-Do~udaki ilgisi büyüktü, Rusya'ya gelince, Birinci Nikola Osmanl~~Imparatorlu~u'nu devam ettirmek çabas~ nda ve bu imparatorluk devrini
tamamlad~ktan sonra Balkanlardaki Avusturya menfaatlerini yerine
getirmeyi kabul ederek bu devleti tutmaya çal~~m~~t~. Çar asl~nda ne
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Avusturya'n~n ne de Prusya'n~n, Yak~n-Do~u andla~mazl~~~~yüzünden
Fransa ve Ingiltere ile harbe girecek olursa, kendisini silahla destekleyeceklerini sanm~ yordu. Onun tek iste~i bu iki devletin bir tarafs~zl~k siyaseti gütmesiydi ki, böylece Rusya'n~n çok kritik bat~~ s~n~r~~
emniyet alt~na girerek, çarp~~malar Yak~n-Do~u bölgesine yöneltilmi~~
bulunacakt~. Fakat 1854 y~l~nda, Rus taburlar~mn Tuna'y~~geçtikleri
takdirde, Çar'~n bütün Balkan h~ristiyanlarm~n da ayaklanarak Osmanl~~idaresini y~kacaklar~~ümidini beslemesi, Avusturya'y~~ o kadar
telâ~a dü~ürdü ki tam bir tarafs~zl~ k siyaseti güdece~i yerde, çarp~~malan Balkanlardan uzakla~t~rmak amac~~ile Rusya'n~n Romanya'dan
ç~kmas~n~~zorlam~~, hattâ buras~n~~bir süre için kendisi i~gal etmi~ti.
1870 y~l~ndan sonra Rusya Yak~n- Do~u'da yeniden aktif duruma
geçince, gerek Almanya ile dostluk ili~kileri kurarak gerek Avusturya
ile Yak~n-Do~u'da iki devleti ilgilendiren amaç ve menfaatler üzerinde
andla~maya varmak suretiyle, kendisine kar~~~yap~lacak yeni ittifaklar~~önlemekte ba~ar~l~~olmu~tu. Bu andla~ma 1878'deki Ayastefanos
muahedesine kadar sürmü~~ve bundan sonra Avusturya'y~~Rusya'ya
kar~~~Ingiltere ile i~birli~i yapma~a yöneltmi~ti. Fakat Avusturya-Rus
ittifak~~biraz daha farkl~~ ~artlar alt~nda Balkanlardaki kontrol bölgelerinin payla~~lmas~~ve büyük de~i~ikliklerin önüne geçilmesi ~eklinde
yeniden canland~r~lmak istenmi~, lakin Rusya ve Avusturya'n~n Balkanlardaki gerçek menfaatleri birbirleriyle çarp~~makta olup, iki
hükümet aras~nda bir andla~ma yap~lmas~n~~mümkün k~lmam~~t~.
Bunun yerine Rusya'daki Panslavist cereyanlar~~kuvvetlenmi~~ve
Rusya'n~n Bab~ali ile oldu~u gibi Avusturya ile de kozunu payla~aca~~~
fikri yer etmi~ti. XIX uncu yüzy~l~n sonuna do~ru, Almanya Yak~nDo~u'da özellikle Berlin-Ba~dad demiryolu projesi ile, menfaatlerini
gözetmeye ba~lam~~~ve bu durum Rusya'y~~rahats~zland~rd~~~~gibi,
Almanya'n~n da Balkanlardaki Avusturya politikas~n~~daha çok desteklemesine yol açm~~t~. öte yandan, XX inci yüzy~l~n ba~~nda
Rusya Ingiltere ile bir uzla~maya varmak ba~ar~l~~oldu. Böylece Frans~z ittifak~~da gözönüne al~n~rsa Rusya, Yak~n-Do~u'daki menfaatlerinde fazla ileri gitmemek ~art~~ile, ~ngiliz ve Frans~z deste~ine kavu~mu~~bulunuyordu. Avrupa'dakinin aksine, Rusya'n~n Orta-Do~u ve
Uzak-Do~u'da çok aktif bir geni~leme siyaseti uygulamas~, özellikle
Yak~n-Do~u ba~ta gelmek üzere di~er devletlerle birtak~m rekabet
ve kar~~~kl~klar~n ortaya ç~kmas~na yol açm~~t~. Ingiltere Hindistan'a
kar~~~yap~lacak muhtemel bir Rus taarruzundan do~acak tehlikeler-
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den dolay~~çok endi~e duymaktayd~. Avrupa'da ve Yak~n- Do~u'da
takip etti~i politikan~ n aksine Rusya, Orta ve Uzak- Do~u'da çok
aktif bir yay~lma politikas~~uygulay~nca, di~er devletlerle bir tak~m
rekabetler ortaya ç~kt~.
Rusya önce bütün gayretini Kafkaslar, yani Orta -Do~u'nun
bat~~kanad~~üzerine yöneltti ve bu bölgede Iran ve Türkiye ile çarp~~t~. ~~826'da Kafkasya meselesi yüzünden harbe girildi ve 1828'de
~ah, Rusya'n~n güney s~n~r~~boyunca ilerliyerek Aras nehrine ula~mas~n~~sa~l~yacak topra~~~elden ç~kartmak zorunda kald~. ~~829'da Bab~âli
Kafkaslar~n bat~~ k~sm~n~~vermeye mecbur edildi. Rusya'n~ n Orta Do~u'da gerçekle~tirmek istedi~i ilk hedef, bu bölgedeki s~n~rlar~n~~
Britanya hududlar~ ndan mümkün oldu~u kadar uzakta tutmak, Iran
ve Sibirya s~n~r~~ile Sütlej aras~ nda uzanan geni~~bölgeyi tarafs~z
kalacak ~ekilde bo~~b~rakmak ~art~~ile, Ingiltere ve Rusya'n~n bu co~rafyada siyasi de~il ancak ticari rakip olmalar~n~~ sa~lamakt~. Fakat
nas~l Rus hükümeti Rus geni~lemesini Orta-Asya'da durduramam~~sa,
Ingiliz devleti de Sind'den Pencab'a kadar olan ilerlemenin önünü
alamam~~t~~ve neticede XIX uncu yüzy~l~ n ikinci yar~s~nda Rus ve
Britanya Imparatorluklar~'mn s~n~rlar~~biribirlerinden uzak kalacaklar~~
yerde Orta - Asya'da biribirlerine do~ru süratle yakla~maya ba~lad~lar.
Ba~lang~ çta Rus kuvvetinin güneye do~ru bu büyük ç~k~~~, yerli kumandanlar~ n gösterdikleri gayret ve rekabet sayesinde geli~mi~~ve bu
geni~lemede Rus ticaretinin geli~mesi ve Rusya'n~ n Asya'da medeniyet
yaymak gibi büyük bir görevi yerine getirmek amac~~öngörülmü~tür.
Fakat daha sonra 1875-8 Yak~ n - Do~u buhran~nda Ingilizlerin Bo~azlar ve Istanbul'da Rusya'ya muhalefetini ortadan kald~rmak için,
Orta - Asya'da daha direkt ve Hindistan'~~tehdit edecek ~ekilde daha
iyi bir politikan~n uygulanmas~n~~istediler.
XIX uncu yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Rusya'n~ n Orta-Asya'ya girmesi s~n~rlar~n~~800 mil (~~200 km) daha fazla geni~~bir cephe üzerinden Hindistan, Afganistan ve Kuzey - Do~u Iran topraklar~na yakla~t~rd~ . Rus hükümetinin toprak geni~lemesinde art~k bir had safhaya
var~ld~~~~beyanat~n~~defalarca vermesine ra~men, Rus topraklar~n~n
büyümekte devam etmesi Ingiltere'yi son derecede telâ~land~rm~~t~.
1869 y~l~ nda Ingilizler biraz da elâstiki sözlerle haz~rlam~~~olduklar~~
teklifi ileri sürdüler. Buna göre iki imparatorluk aras~nda tarafs~z bir
bölge olacakt~~ki, böylece Rusya'n~ n Amu - Derya'y~~geçmesinin önü
al~nm~~~olacakt~ . Fakat Ingiltere, Rus hükümetinin yaln~z Afganistan
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s~n~r~n~~nötr b~rakmak istemesi üzerine, yukardaki manevras~ndan vaz
geçti. öte yandan Ingiltere 183o danberi Afganistan ile yak~ndan
ilgilenmekte idi. Iki hükümet aras~nda yap~lan görü~melerde, Ruslar
Ingilizlere Afganistan'da hiç bir ilgileri olmad~~~~hakk~nda garanti
verdiler. Buna ra~men Afgan emini ile temas kurup, aradan çok geçmeden generallerinden birini 1878'de Kâbi'le göndermek suretiyle
Afganistan'daki Ingiliz nüfuzuna aç~ktan aç~~a meydan okudular.
Dolay~siyle Ingiltere bir kuvvet gösterisine geçince, Afganistan ile
sava~~patlak vermi~~ve neticede Emir memleketinin d~~~ili~kilerinin
Ingiltere tarafindan denetlenmesi yetkisini tan~mak zorunda kalm~~t~.
Rusya yeniden Afganistan'~n tamamiyle ilgisi d~~~ndan oldu~una dair
taahhütlerini tekrarlad~. Fakat buna ra~men Afganistan'~n tamamiyle
Ingiliz nüfuzu alt~nda b~rak~lmas~n~~görmek Rusya'ya gerçekten çok
güç geliyordu. Nitekim Ingiltere Afrika'daki Boer harbi davas~na dü~ünce, Rusya Afganistan hükümeti ile yeniden ili~kiler kurmak tecrü
besine giri~ti. Öte yandan, Rusya Afganistan'~n kesinlikle çizilmemi~~
kuzey s~n~r~~yüzünden Ingiltere ile ciddi andla~mazl~klara dü~mekte olup, nihayet tehlikeli buhranlar atlat~ld~ktan sonra, 1895'de iki
hükümet s~n~r~n kesin ~ekli üzerinde andla~maya varabildiler.
Ingiltere ve Rusya aras~nda buna benzer bir rekabet de Iran'da
ortaya ç~km~~t~. 1828 y~l~na kadar Rusya yava~~yava~~Iran'~n kuzeybat~~bölgesine yerle~irken, Kafkasya'n~n güneyine do~ru ilerlemekte
de devam ediyordu. Fakat 1826-8 Rus - Iran sava~~ndan sonra farkl~~
bir siyaset uygulayarak, Iran hükümetini Rus nüfuzu alt~na sokmak
istedi. Bir bak~ma böyle hareket etmek zorundayd~. Çünkü hem Kafkaslarda tam hâkimiyeti sa~lamak için zamana ihtiyac~~oldu~u gibi,
öte yandan Iran topraklar~nda daha büyük bir fetihe giri~ilecek olursa
o zaman Iran hükümetinin pani~e kap~larak, Ingiltere'ye güney Iran'~~
vermek için müracaat edece~inden korkuyordu. Ingiltere ve Rusya
bir noktaya kadar bu memleketi tehlikeye sokacak taht veraseti andla~mazl~~~~ve iç kar~~~kl~klar konusunda aralar~ndaki görü~~ayr~l~klar~~
üzerinde ~srar etmemi~lerdi. Fakat Rusya'n~n Orta-Asya'daki geni~lemesi bu defa Iran'~n kuzey-bat~s~na ilave olarak kuzey-do~usu ile de
irtibat sa~lamas~~ve dolay~siyle Rusya'n~n Tahran üzerindeki bask~s~n~n daha da artmas~~ile sonuçlan~nca, Rus hükümeti Iran için daha
sert bir politika uygulam~ya ba~lad~. Rusya'n~n amac~~III. üncü Aleksander'in de söyledi~i gibi, Rusya'ya Iran'da üstün bir hâkimiyet sa~lamak ve güney Iran'daki Ingiliz nüfuzuna bile kar~~~koymakt~. Fakat
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Rusya'n~n Japonya tarafindan ~~go4-5 sava~~nda yenilmesi, Rusya'y~~
Asya'da giri~ti~i taahhütlerin say~s~n~~azaltma~a ve Orta-Do~u'da
uygulanmakta oldu~u atak politikadan savunucu bir siyasete dönmek
zorunda b~rakm~~t~. Neticede Rusya, Ingiltere ve Afganistan, Iran ve
Tibet üzerinde andla~maya vard~~~~1907 konvansiyonunu imzalamakta gecikmedi. Bu andla~man~n arkas~ndaki esas maksat rekabeti
b~rak~p onun yerine Orta-Do~u'daki nüfuz bölgelerini tesbit etmek
~eklinde bir i~birli~ini sa~lamakt~. Buna ra~men Rus politikas~n~~konvansiyonun s~n~rlar~~içinde tutabilmek gerçekten kolay de~ildi. Nitekim Birinci Dünya sava~~~arifesinde Rusya'n~n Afganistan ve özellikle
Iran'a kar~~~olan tutumu Ingiltere'de endi~e uyand~r~yordu.
Rusya Uzak-Do~u'da da Orta-Do~u'da oldu~u gibi XIX uncu
yüzy~l~n ortas~ndan itibaren bir geni~leme siyaseti uygulad~. Bundan
da en çok zarar gören Çin olmu~tu. 1858 ile 1860 aras~nda Rusya Çin'i
Amur ve Ussuri bölgelerini vermeye raz~~etmi~ti. Böylece Do~u Sibirya askeri valisi de, bu bölgeleri Rus kontrolü alt~nda sokup, kuzey
bat~~Pasifikteki Ingiliz emellerini söndürece~ini san~yordu. 1875 y~l~nda Rusya Japonlar~n elinde tuttu~u Sahalin adas~~üzerinde hak
iddia etti. Rusya ~imdi bütün bu elde etti~i topraklar~~çevreleyecek
donm~yan bir liman bulmak fikri ile güneyde, Kore'de bir deniz üssü
bulmak çabas~na giri~ti ki, Ruslar böyle bir liman~~Rus Imparatorlu~u'nun bir parças~~olarak saymaktayd~lar. Fakat 189~ 'den sonra Rusya'n~n Uzak-Do~u politikas~~gerek amaçlar~~gerek sahas~~itibar~~ile büyük bir de~i~ikli~e u~rad~. De~i~me noktas~~Rusya'n~n Uzak-Do~u
eyaletlerini bat~~Rusya ile birle~tirmek amaciyle Sibirya demiryolunu
yapmak karar~n~~vermesi üzerine ba~lad~. Bu ~ekilde Uzak-Do~u
eyaletleri savunma ve kalk~nma bak~m~ndan yard~m görecekti. I~in
en ilginç taraf~~Rusya'n~n bu demiryolunu Rus topra~~~içinde Amur
dirse~inin kenar~ndan geçirece~i yerde, Çin taraf~ndan Mançurya
üzerinden dö~emeyi planlamas~~idi. Rus ileri gelenleri aras~nda baz~lar~~demiryolunu yaln~z Mançurya'run kuzey ucuna kadar uzatmay~~
dü~ünmü~ler ve Çin'in bu topraklar~~elden ç~kartmaya raz~~edilece~ini
sanm~~lard~. Fakat Rus maliye bakan~~Witte, Sibirya demiryolunu
Mançurya'n~n kalbinden, Çin hükümetinin de onay~n~~alarak geçirmeyi tasarlamakta ve bu hareketi Mançurya, Kore ve Çin'in bütün
di~er k~s~mlar~n~~içine alacak ~ekildeki bir ticari ve ekonomik politikan~n esaslar~na ba~lamaktayd~. Rus hududu boyunca Çin'den toprak kazanmak istiyen di~er meslekda~lar~n~n uygulad~klar~~politika-
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n~n aksine Witte, Çin hükümeti ile yak~n münasebetler kurarak, bu
devleti parçalanmaktan kurtarmak istemi~~ve Çin'e gerek kredi yard~m~~yapmak gerek bunun kar~~l~~~nda onu di~er devletlere kar~~~savunmak ve bu suretle sa~l~yaca~~~demiryolu, ticaret ve ekonomik imtiyazlarla, bütün kuzey Çin'i tamamiyle bir Rus muhafazas~~alt~na
sokmay~~ve böylece Çin'in geri kalan kesimlerinde di~er devletlerle
ayn~~nüfuza sahip olmay~~tasarlamaktayd~. Fakat Witte'nin bu UzakDo~u projeleri gerçe~e uygun de~ildi. Rusya hâlâ kendi Uzak-Do~u
topraklar~n~~kallund~rmak çabas~~içinde olup, Çin'in geni~~bölgelerine
nüfuz edecek ve burada yat~r~mlarda bulunacak ekonomik ve mali
kaynaklara sahip de~ildi. Ekonomik durumlar~~itibariyle, Rusya'dan
daha kuvvetli olan di~er büyük devletler de Çin'le çok ilgili bulunduklar~ndan, ~üphesiz buradaki Rus manevralar~na seyirci kalam~yacaklard~. Fakat Witte'in Çar üzerindeki nüfuzu o kadar büyüktü
ki, neticede o kendi politikas~n~~bir ~~o y~l kadar yürütmek imkân~n~~
buldu. Fakat Rusya'n~n Çin s~n~r~~boyunca toprak ele geçirmeme politikas~~da iyi uygulanmad~~~ndan, ortaya ç~kan kar~~~kl~klar neticesinde
Rusya aradan çok geçmeden kendisini Çin üzerinde Fransa hariç,
di~er bütün ilgili devletlerin kar~~s~nda buldu. Dolay~siyle 1904y~l~nda Kore'de ve Güney Mançurya'da Japonya ile harbe tutu~tu. Rus
Japon sava~~~yenilgisi sonucunda ortaya ç~kan kay~plar aras~nda Sahalin adas~~ve Güney Mançurya'daki dayana~~~Liatung yar~madas~~
vard~~ ki, 1906
Porthmouth andla~mas~yle Rusya bunlar~~Japonya'ya
verece~ini taahhüt etmi~~bulunuyordu.
Rus-Japon sava~~ndan sonra bile, Rusya Uzak-Do~u'da aktif
olmaktan geri kalmad~. Fakat Çin hükümetiyle dostluk yapmak suretiyle bütün kuzey Çin'i Rus nüfuzu alt~na almak amac~n~~güden
Witte politikas~n~~de~i~tirerek, Japonya ile i~birli~i yapmak yoluna
gidip, s~n~r bölgelerinde s~zmalarda bulunmak politikas~n~~ugyulad~.
gorde Japonya ile yapt~~~~gizli bir andla~mada, Japonya Rusya'n~n
D~~~Mo~olistan ve Kuzey Mançurya'daki özel durumunu tan~d~. Buna kar~~l~k Rusya da Japonya'n~n Kore ve Güney Mançurya'daki özel
durumunu tan~yordu. ~~o'da imzalanan ikinci gizli andla~mayla, her
iki taraf Mançurya'n~n i~gal etti~i bölgelerde kendi özel menfaatlerini
savunmak haklar~n~~kar~~l~kl~~tan~m~~~oldular. Andla~ma, bu özel
menfaatler tehlikeye girdi~i takdirde, bu iki devlet tarafindan birlikte harekete geçilmesi kayd~n~~da koymu~tu. ~ki y~l sonra da Rusya
ve Japonya üçüncü bir gizli andla~may~~ im~alam~~lar ve Japonya
Beacten C. XX Z.
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Rusya'n~n ~ç Mo~olistan'~n do~u yar~s~ndaki özel haklar~n~, buna
kar~~l~k Rusya da Japonya'n~ n ~ç Mo~olistan'~n do~u yar~s~ndaki özel
haklar~n~~kabul etmi~ti. Rusya'n~n ~ 9o5'den sonra Çin politikas~nda
yapt~~~~bu de~i~iklik, Rus hükümetinin hiç ~üphe yok ki, Çin Imparatorlu~u'nu parçalara ay~raca~~~veya hiç olmaz ise zapflataca~~~ihtimallerini ortaya koyan ~ g~~~~ihtilâlinden dolay~~çok sevindirmi~ti.
Hattâ baz~~Rus yetkilileri Rusya'n~n bu gibi ihtilâneri f~rsat bilip, Çin
Imparatorlu~u'nun baz~~bölgelerini zaptetmesini sa~l~k verdiler. Onlar~n bu tavsiyesi Çar'a da tesir etti. Fakat Yak~n-Do~u ve Avrupadaki durumu daima gözönünde tutan Rus Hariciye Naz~r~, Rusya'y~~
Çin'de toprak kazanmak politikas~ndan ba~ar~yla çevirmesini bilmi~ti. Yoksa Ingiltere, Fransa ve Amerika ile birtak~m kar~~~kl~klar
ortaya ç~kabilirdi. Hariciye Naz~n ise nüfuz bölgeleri politikas~n~~uygulam~ya çal~~~p bu konuda Frans~z ve Ingiliz deste~ini bulaca~~n~~
san~yordu. Ayn~~zamanda, Rusya D~~~Mo~olistan'daki Mo~ollann
Çin aleyhtar~~davran~~lar~n~~ desteklemeyi firsat bilerek, bu bölgedeki
nüfuzunu artt~rd~. Fakat Rusya Çin'i, d~~~Mo~olistan'~~muhtar olarak
tan~mas~n~~ve bu bölgede ç~kacak siyasi ve araziye ait konular~~kendisiyle dan~~mak suretiyle çözüm yoluna gitmesini raz~~etmekle beraber,
Mo~ol halk~n~n tam ba~~ms~z bir devlet iste~ini desteklemeye yana~m~yordu. Rusya gene de Çin'in iç güçlüklerinden faydalanarak, Çin
~mparatorlu~u'nun s~n~r bölgelerindeki nüfuzunu artt~rd~. Fakat ~imdi
Avrupa ve Yak~n-Do~u'daki me~guliyetleri yüzünden Uzak-Do~u'daki nüfuzunu geli~tirmek imkân~n~~bulam~yordu ve nitekim 1914
y~l~nda sava~~ba~lay~nca, Rusya bütün dikkatini Almanya ve Avusturya ile olan mücadelesine çevirdi.

