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ÖNSÖZ
Önünüzdeki bu çalışma, İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin lisans ve
ön lisans öğrencileri için hazırlanmış bir ders kitabı niteliğindedir. Çalışmanın amacı, öncelikle Rusya
Tarihini ana hatlarıyla ortaya koymaktır. On dört bölümden meydana gelen bu çalışma, Rusya’yı
tanıma ve anlamada bir basamak olacaktır.
Çalışmamın birinci bölümü “Slavların Köken Meselesi” adını taşımakta olup Slavların etnik
kökenleri, Rus adının ortaya çıkışı, Slavların diğer kavimlerle ilişkisi ele alınmıştır. Ayrıca Slavların
coğrafyası ve coğrafya üzerinde nüfus değişimi anlatılmıştır.
İkinci bölüm, “Kiev Rus Devlet Yapılanması” dir. Burada Kiev Knezliği’nin 9. Yüzyılda
başlayan oluşumundan 13. Yüzyılda Moğol istilası sonucu yıkımına kadar olan süreci, özellikleri,
gelişimi, knezler dönemi ve knezlikler ele alınarak anlatılmıştır. Ayrıca Kien Knezliği’ni yıkan asıl
sebebin Moğol istilası olması ile birlikte knezlerin kendi aralarında yaşanan anlaşmazlıkların Rus
topraklarını dışarıdaki düşmanlara savunmasız hale getirdiği belirtilmiştir.
Üçüncü bölüm, “Moğol-Türk (Altın Orda ) Dönemi ve Moskova’nın Yükselişi”dir. Burada
Moğollarla Ruslar arasında savaşla geçen dönem ele alınmıştır. Kalka muharebesi ile 1237 yılında
başlayan Moğolların Rusya’yı işgali incelenmiştir. Ardından Cengiz Han’ın torunu Batu Han
tarafından 1243’te Altın Orda Devleti’ni kurmaları, Rus knezlerini tabi kılmak suretiyle Rusya’yı
hakimiyet altına almaları ve kurdukları idari mekanizma incelenmiştir. Altın Orda’nın yıkılışı
sürecinde Moskova önderliğinde Rus devletinin nasıl oluştuğu ele alınmıştır.
Dördüncü bölüm, “XVI.-XVII. Yüzyıllarda Rusya”dır. Burada Moskova Knezliği’nin çöküşü
IV. İvan ve seleflerinin sebep olduğu toplumsal bozulma ve ekonomik zararların etkilerinin
gerçekleştiği Karışıklık Dönemi olarak bilinen dönemin Mihail Romanov’un yeni çar seçilmesiyle ne
şekilde sona erdiği anlatılmaktadır. Bunun sonucunda ise Rus İmparatorluğu XVII. yüzyılın başından
1917 yılına kadar Romanov Hanedanlığı’nın egemenliği girmiştir.
Beşinci bölüm, “Rusya İmparatorluğu”dur. Burada XVII. Yüzyılın ilk yarısında Rusya’daki
sosyo-ekonomik durumun temel belirleyicileri doğrultusunda I. Petro dönemi ve Reformlar
hareketlerinin Rusya’yı nasıl etkilediği ele alınmıştır. Ayrıca I. Petro döneminde idari, kilise, askeri ve
mali alanlarda yaptığı reformlar anlatılmıştır.
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Altıncı bölüm, “I. Petro Sonrası Rusya”dır. Burada I. Petro’nun ölümünden sonra ardında
yoksullaşan kırılmış köylü sınıfı ile Avrupalaşmış bir Rusya bırakmış olduğu belirtilmiştir. XVIII.
yüzyılda iç siyaset ve sınıf mücadeleleri, II. Katerina’nın Rusya’nın Avrupa’daki güç politikalarında
oynadığı rolü, Katerina’nın hayatı ve tahta çıkışı, II. Katerina döneminin aydınlama hareketi
anlatılmıştır. Ayrıca XVIII. yüzyılda Rus İmparatorluğu’nun genişleme politikası ele alınmıştır.
Yedinci bölüm, “ XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Rusya”dır. Burada II. Katerina’dan sonra tahta
çıkan I. Aleksandr’ın döneminde iç ve dış siyaseti ülke özellikleri de dikkate alınarak anlatılmıştır.
Ayrıca Rus edebiyatının gelişiminin bu dönemde büyük ölçüde artmasının sebepleri ve sonuçları ele
alınarak anlatılmıştır. Ruslar, Napolyon ile karşı karşıya geldiğinde Rusya’nın Napolyon karşısında
aldığı zafer, Rusya’nın uluslararası prestiji ve Rusların kendi öz imajları açısından büyük önem taşıdığı
belirtilmiştir. Rusya’nın Osmanlı Devleti ile münasebetleri detaylıca anlatılmaktadır.
Sekizinci bölüm, “XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Rusya”dır. Burada XIX. yüzyılın ikinci
yarısında isyanlar önemli bir ölçüde artış göstermesinin sonucunda yeni çar II. Aleksandr, başka
isyanların meydana gelmesini engellemek için bir takım reformları ele alınmıştır. II. Aleksandr
döneminde Rus dış politikasındaki gelişmeler, Osmanlı ile ilişkileri ve Panslavizm politikası ele
alınarak anlatılmıştır. Ayrıca yaşanan bu olaylar sonucunda III. Aleksandr yeni çar olarak babasının
olumsuz tepkiler alan reformlarını kısıtlamaya çalışmış olduğu anlatılmaktadır.
Dokuzuncu bölüm, “XX. Yüzyılın Başında Rusya”dır. Burada 1904-1905 Rus-Japon
Savaşı’nın nedenleri, hazırlıkları, savaş öncesi karşılıklı diploması ilişkileri ve savaşın sonuçları
detaylıca ele alınarak anlatılmıştır. Ayrıca Rusya’da meşrutiyet dönemi ve Devlet Dumaları
incelenmiştir.
Onuncu bölüm, “I. Dünya Savaşı’nda Rusya ve Bolşevik Devrimi (1914- 1917)” dir. Çarlık
Rusyası’nın çöküşüne sebep olan etkenlerin ele alınarak anlatılmıştır. Özellikle I. Dünya Savaşı
sürecinde Rusya’nın ne tür politikalar izlediği ve süreç boyunca yaşadağı olaylar belirtilmiştir.1917
Şubat İhtilalini hazırlayan nedenler, bu süreçte Rusya Türklerinin mücadeleleri, meşruti ve meclis
arasındaki ilişkiler ve Ekim İhtilalinin ülkede yol açtığı gelişmeler anlatılmıştır.
On birinci bölüm, “Sovyetler Birliği Dönemi (1917-1939)”dir. Burada Sovyet yönetimine geçiş
ve öncesi açık bir şekilde ele alınarak anlatılmıştır. Vladimir Lenin’in stratejik eylemlerinin Rusya
üzerindeki etkilerinden bahsederek Sovyetlerin modernleşme sürecinin hızlanmasına kadar olan süreç
anlatılmıştır. İç savaştan sonra uygulanmaya başlanan ekonomi politikası, Sovyet Türk ilişkisi ve
SSCB’nin Türkistan politikası anlatılmıştır.
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On ikinci bölüm, “2. Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği” dir. Burada SSCB’nin 2. Dünya
Savaşı’ndaki yeri, etkisi ve kazanımları açıklanmaktadır. Daha sonra Stalin rejimi ile 2. Dünya
Savaşı’nın Sovyetlerin gözünden ne şekilde gözüktüğü belirtilerek açıklanmıştır. Lenin ve Stalin
dönemleri ele alınırken Sovyet idari sistemi ve ordunun temel yapısına da yer verilmektedir.
On üçüncü bölüm, “ XX. Yüzyılın İkinci Yarısında Sovyetler Birliği ( 950-1985)”dir. Burada
Soğuk Savaş dönemi, Sovyetler Birliği’nin bir süper güce ve savaş sonrası dünyadaki en büyük iki
devletten birine dönüşmesinin Almanya karşısında alınan zaferin sonucu olduğunu belirterek
başlangıç gösterilmektedir. Bu süreç sonrası yaşanan olayların anlatılmasıyla Soğuk Savaş dönemine
gelerek Soğuk Savaşın dış politikaların yanı sıra iç politikaları şekillendiği ele alınarak anlatılmıştır.
Stalin’in ölümünden sonra Kruşçev’in iktidara geçmesiyle birlikte değişimin başladığı ve Brejnev
döneminde devam ettiği anlatılmıştır.
On dördüncü bölüm, “Sovyetler Birliği’nin Son Dönemi ve Sovyetler Sonrası Rusya
Federasyonu”dur. Burada Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Rusya Federasyonu’nda yaşanan
değişim ve dönüşümü, 1985 yılında iktidara gelen Mihail Gorbaçov, Sovyet sistemin yeniden
düzenleyip canlandırma politikasını ele alınarak anlatılmıştır. Boris Yeltsin döneminde Rusya
Federasyonu’nun iç ve dış politikasının temel öğeleri, Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile birlikte ortaya
çıkan küresel ölçekte gerçekleşen etkiler konu alınarak anlatılmıştır.
Sonuç olarak bu kitap, Rusya Tarihine bir ilgi uyandırması ve Rusya Tarihi hakkında araştırma
yapmak isteyenler için faydalı olabilecek bir kaynak olma ümidini de taşımaktadır.

İLYAS TOPSAKAL
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YAZAR NOTU
Konulara düzenli bir şekilde çalışmak, dersin anlaşılması ve sınavlarda gösterilecek başarı
bakımından büyük önem taşımaktadır. Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için bölüm metinlerini
okumadan önce, bölüm öncesinde verilen bilgileri dikkatli biçimde incelemekte yarar vardır. Bölümde
verilen bilgiler okunduktan sonra bölüm sonunda yer alan (on beş) test sorularını cevaplandırmak
konunun pekiştirilmesi ve sınavlara hazırlık açısından yararlı olacaktır. Çünkü sınavlarda benzer
sorular sorulmaktadır. Bu ders tamamen teorik bilgilerden meydana geldiği için uygulama soru ve
cevaplarına yer verilmemiştir.
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1. SLAVLARIN KÖKENİ MESELESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
● Slavların etnik kökeni
● Rus adının ortaya çıkışı
● Slav göçleri sırasında Slav uluslarının dağılımı
● Slavların Gotlarla mücadelesi
● Slavların bozkır politikası
● Slavların dış siyaseti
● Slavların yayıldıkları coğrafya
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Slavların kökeni nedir?
2. Rus adı nereden gelmektedir?
3. Slavların göç etme nedenleri nelerdir?
4. Slavların göç sırasında kimlik oluşumu nasıl etkilenmiştir?
5. Slavlar nasıl bir dış politika izlemişlerdir?
6. Slavların coğrafi sınırları neresidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Norman (Viking/Vareg)
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I. BÖLÜM
SLAVLARIN KÖKEN MESELESİ

1. Slavların Menşei
Slavlarla ilgili çalışmalar 18. yüzyılın sonlarında kendini göstermeye başlamış, 19.
yüzyılın başlarında ise artarak devam etmiştir. İlk çalışmalar, etnografya ve coğrafya alanında
kendini gösterir özellikle coğrafi ortama yönelik mekansal bilgi ve verilerin analizini
içermektedir. İlk dönem Rus kaynakları arasında bulunan kilise kayıtlarından yararlanan
tarihçiler, Slavların erken tarihinin Sarmat, Alman, Vandal gibi kavimlerle ilişkilendirmede de
başarılı olamadı. Son dönemde yapılan arkeolojik çalışmalar ise Slavların erken tarihini Tunç
devrine kadar geri götürmeye yardım eden bilgileri bize kazandırmıştır (Sedov, 2002: 69).
Arkeolojik bulgurlar sonucunda Rusların Tunç devrinde başlayan ilkel toplum yapısı, M.S. 6-7.
yüzyıla kadar devam etmiştir. Özellikle 6-8. yüzyıllar Slavların yeniden oluşumu ve gelişimi için
önemli asırlar olarak görülebilir. Bu yüzyılda Slavlar toplumsal yaşama geçiş sürecinde kayda
değer mesafeler kat etmiştir. Bu tarihten itibaren Slavlar ile bilgi veren kaynaklar yazılı,
arkeolojik ve linguistik olmak üzere üç esas gruba ayrılır. Slavların erken tarihi hakkında ilk
yazılı bilgiler Bizans, Roma ve Doğulu yazarlar tarafından kaydedilmiştir (Sedov, 2002: 34).
Slavlardan ilk bahseden yazar Ptolemy’nin (100-178) Geography adlı eserinde Slavlar
'Soubenoi' olarak geçer. Slavların Roma topraklarına akınlar ve Got kabileleri ile karşılaşmaları
neticesinde Romalı ve Got kronikçileri de onları tanımış ve eserlerinde ayrıntılı bir şekilde
Slavları anlatmışlardır. Got kökenli Jordanes’in Romana et Getica (Gotların Tarihi) adlı eseri de
Slavlara dair bilgiler vermiştir. Jordanes eserinde Vistül nehrinin yukarı kısmında yaşayan
Venedlerden bahseder ve onları daha sonraki tarihlerde Antlar ve Sklavenler (Sclaveni) olarak
adlandırmıştır. Bizans tarihçisi Prokopius, (500-565) Savaşların Tarihi adlı eserinde
Sklavenlerden bahseder ve onların Antlar ile sosyo-kültürel benzerliklerine değinmiştir. Ayrıca
aynı kişinin hâkimiyeti altında yaşadıklarını fakat iki ayrı topluluğu oluşturan kabileler
olduklarını yazmıştır. Gotların savaşları (536-537)

hakkında ise Sklavenlerden Aşağı Tuna

bölgesinde yaşayan topluluk olarak bahseder (Riasavosky & Steinberg, 1999: 17) .
Bizans imparatoru Mauricius’un (582-602) Strategicon adlı eserinde Antlar ile Slavların
benzerliğinden bahsedilir. Mauricius’a göre 7. yüzyılda Antların ve Slavlar merkezi bir siyasi
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oluşumdan yoksundu. Küçük kabileler kendi içinde mücadele halindeydiler. Antlar ve Slavlar
küçük kabilelerle anlaşarak bölgede söz sahibi olmuştur. Aynı yüzyılda yaşayan bir diğer önemli
tarihçisi Theophylact Simocatta, Tarih eserinde Slav kabilelerin 6. ve 7. yüzyıllarda yaptıkları
savaşlarını anlatmaktadır (Sedov, 2002: 188).
İslam kaynaklarında Arap ve İranlı seyyahların verdiği bilgiler, sadece erken dönem Slav
tarihi değil aynı zamanda Balkan ve Kafkasya coğrafyasında yaşayan diğer etnik toplulukların
tarihine aittir. Erken dönem Slavlar üzerine yazılmış ilk eser olan İslam coğrafyacısı olan İbni
Hurdazbih'in 9. yüzyılda yazdığı el-Mesalik ve’l Memalik (Yollar ve Ülkeler Kitabı) adlı eseridir.
Bu eserde yazar Rusları Slavların bir kabilesi gibi görüyor ve ticaretle uğraştıklarından
bahsetmektedir. Yakubî’nin Kitâbü’l- Büldân (Ülkeler Kitabı) adlı eserinde İspanya’daki
günümüzde Sevilla olarak bilinen İşbiliya şehrine pagan Rusların baskınından bahsetmektedir.
10. yüzyılda yaşayan bir diğer müellif Mesudî’nin Murüc Ez-Zeheb (Altın Bozkırlar) adlı
eserinde ise Slavları ve Rusları iki ayrı kavim olarak ele alarak Rusların sosyal yaşamı hakkında
önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca Hazarlarla olan münasebetleri hakkında önemli bilgiler
içermektedir. Ayrıca eserde Rusların Bintas (Baltık) kıyılarında yaşayan bir kavim olduğu da
belirtmektedir (Smakotina, 2007: 107).
Erken dönem Rus tarihi için önemli bir kaynak olan Povest Vremennih Let (Geçmiş
Yılların Hikâyesi) veya bu eser Nestor Kroniği olarak da bilinir. Kiev Rusya’sı döneminden
itibaren yayınlanmaya başlamış olan Rus Yıllıklarının başlangıç kısmını içermektedir. Bununla
birlikte Rus yıllıkları arasında özellikle İpatyev, Lavrentev, Voskresen, Novgorod, Troits,
Nikonov, Radzivilov Yıllıkları’nında erken Rus tarihi hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır
(Lihaçev, 1986: 44; Tatişev, 1950: 107; Kurat, 1987: 20).
Slavların kökenleri konusu günümüze kadar çok çalışılmışsa da bütün tarihçiler aynı
görüşte değildir. Çağdaş tarihçiler Slav halklarının kuzeyde de olsa geçiş alanında yaşadığını
dolayısıyla etrafındaki komşularıyla sürekli olarak etkileşim halinde oldukları için ortak değerleri
üzerinde toplamış kavim olduğunu düşünürler. Bu yaşam tarzı ve coğrafi durum slav kültürünün
hem gelişmesi hem de yenilenmesini beraberinde getirmiş ama en önemlisi tarih bilimi açısından
ayırımı zorlaştıran belirgin çizginlerden uzaklaştırmıştır. Bu yönüyle etnogenez araştırmalarında
bu tür kavimlerin tanımlanmasında oldukça temkinli olunması gerekir (Karamzin, 1815: 7).
İlk Rusları araştıran tarihçiler yukarıda da değindiğimiz bu eserlerden faydalanmakla
kalmayıp farklı disiplinlerden de faydalandılar. Bunların başında dil bilimi gelmektedir. Dilleri
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karşılaştırmalı şekilde araştıran Dilbilimciler Güney-Doğu Avrupa milletlerindeki birliğin
kökenini Bronz çağına kadar götürerek burada Hint-Avrupa birliğinin olduğunu düşündüler.
Ancak Bronz çağıyla beraber yavaş yavaş birlik kaybolmuş ve Pro-German, Pro-Balt ve ProSlavyan dilleri şekillenmeye başlamıştır (Sedov, 2002: 21-69).
Slav ismi Rus kroniklerinde ilk olarak Ana Vekayiname’de geçmektedir. Burada
Slavlardan bahsederken Slavca ile Rusçanın aynı diller olduğu görüşündedirler. Ancak bu
kayıtların dilbilim açısından gerçekliliği hiçbir zaman doğrulanamadı hatta 19. yüzyılda
dilbilimin yanına antropolojik verilerde eklenince Slav dilinin ve ona akraba yakın dillerin M.Ö.
3000-2000 yıllarında ortaya çıktığı tahmin edilmiştir. Slavların eski tarihi zaman geçtikçe
özellikle M.S. 6. ve 8. yüzyıllarda biraz daha netlik kazanmaktadır. Yine özellikle bu yüzyıllarda
ilkel yapıdan çıkarak birliğe dönüşmesi ve Slav birliğinin bir yaşam tarzı olarak ortaya çıkması
sürecidir (Sedov, 2002: 78; Kurat, 1987: 19- 20).

2. Doğu Avrupa’nın Slav Halkları
Bronz Devri aynı zamanda dünya için büyük bir dönüşüme yol açan Demir Çağı’na da
kapı aralayacaktır. Aslında bu dönemin diğerlerinden farkı demir madeninin çeşitli bölgelerdeki
kaynaklarının diğer metallerle karşılaştırıldığında daha zengin olmasıydı. Bu aynı zamanda
ekonominin daha kaliteli ve hızlı gelişmesine imkân sağladı. Demire geçişle ilgili ondan istifade
eden silah ve çeşitli aletler yapan halkların sayısı da arttı. Slavlar, Litvanyalılar, Latışlar, Estonlar
ayrıca Orta ve Doğu Avrupa’nın geniş bozkırlarında yerleşen halklar demire geçişle birlikte daha
süratle inkişaf etmeye başladılar. Demir esas olarak tarımın gelişmesine olanak sağladı. Slav
halkları komşularının yani Litva, Latış, Mer, Ves, Karee, eski Estonlar tarım kültürü ile tanıştılar.
Orta ve Doğu Avrupa’daki geniş bozkırları eski devirlerden itibaren iskân eden Slav kavimleri
çeşitli yönlere yayılarak komşu kavimlerle karışmaya başladı.
Slavların menşei ve tarihi hakkında birçok fikir ve teori vardır. Mesela; Nestor, Slavların
ilk önce Orta ve Doğu Avrupa’da Elbe ve Dinyeper arasındaki topraklarda yaşamış olduklarını
daha sonra da miladın başında Balkan yarımadasına geldiğini belirtmektedir. Batılı birçok tarihçi
Slavların bir bölümünün Visla’dan Karpat’a kadar olan topraklarda yaşadıklarını yazmışlardır.
Romalı Pilinius, Tatsit, Bizanslı Prokopi Kesarski, Got Jordanes Slavları Venedler, Antlar bazen
de Slavlar olarak adlandırmaktadır. Onlara göre; eski Slavların toprakları, Batıda Elbe, Doğuda
Oka, kuzeyde Baltik Denizi’ne, güneyde ise Harkov ve Tuna’ya ulaşmaktadır. Milattan sonra
birinci yüzyılda yaşayan Tatsit’in verdiği bilgiye göre; bu devirde Slavlar, Sarmatlar ile
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karışmıştır. Yunanlı yazarlar da Doğu Avrupa’yı tasvir ederlerken “Skifiya” diyerek burada
çeşitli halkların bu arada Slavların da yaşadığını yazmaktadırlar. Slavların akraba ve komşuları
olan kabileler; Estonlar, Finler, Kareler, Mariler, Mordvalar, Versler’dir. Kama ve Ural
çevresinde ise Skif (Saka/İskit) dünyası vardır. Herodot onlara 'Tissager'” demektedir. Doğu
Avrupa halklarının tarihinde sonradan kaybolan halklardan en çok iz bırakan İskit ve
Sarmatlar’dır (Vernadsky, 2019: 38).
M.Ö. 6. yüzyılda İskitler, Karadeniz etrafındaki kabilelerden Kimmerlere karşı başarı
kazandıktan sonra Küçük Asya, Balkan Yarımadası ve Kafkasya’ya yürüdüler. Batıda ise Lujitsk
Slavlarının topraklarına kadar ilerlediler. Dinyeper’den Batıya doğru ise çiftçi İskitler
yaşamaktaydı. Dinyeper ve Tuna Nehirleri arasında (Büyük Bozkır) göçebe olan İskitler hüküm
sürüyordu. Bunlar zengin kabilelerdi. Kuban’da, Dinyeper sahillerinde bulunan zengin kurganlar
bunu ispatlamaktadır. Simferopol etrafında yapılan kazılarda, M.Ö. 3. yüzyılda Orta Kırım’da
kurulan İskit devletinin merkezinin Neopol şehri olduğu tespit edilmiştir.

Harita 1: Doğu Slav Kabilelerinin Avrupa’da Yayılma Alanları (700-850)

3. I. ve IV. yüzyıllarda Slavlar
Bu devirde Batı Avrupa’nın kaderi, savaşçı göçebe kabilelerin yerleştiği topraklarda
şekillendi. Tatsit I. yüzyıla ait olan eserinde bu devirden itibaren uluslararası olaylarda artık
dikkat çekici bir rol oynamaya başlayan Slavlar hakkında geniş bilgiler vererek onlara 'Vened'
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demiştir. Roma imparatorları, Slavları kendilerine tabi etmek isteseler de başarılı olamadılar hatta
Gal, Britan, Germen topraklarının bir bölümünü ele geçirmelerine rağmen Slav topraklarını işgal
edemediler. Tatsit, Pilinius, devrindeki arkeolojik bilgilerin esasen Polonya, Ukrayna ve
Belarusya topraklarında yaşayan Slavlara ait olduğunu kabul etmektedir. Arkeolojik materyaller,
Slavların dönüşümünün milladi ilk yıllarda başladığını göstermektedir. Bütün Slav toprakları
içinde bilhassa gelecekte Kiyev devletinin merkezi olan Orta Dinyeper çevresi farklıdır. Burada
sabanla yapılan tarım, zanaatkârlık, hayvancılık ve ticaret gelişmiştir. Slavlar Roma şehirleri ile
tahıl ticareti yapmışlardır. Bu topraklarda Roma paralarının birçok numunesi bulunmaktadır.
Bunlar hem devletin zenginliği için toplanmakta hem de ortak para rolünü oynamaktaydı.

Resim 2: Slavların Yayılmaları (700 Yılına Doğru)

4. Slavların Gotlarla Mücadelesi
Miladi dördüncü yüzyılda Slavlar (Antların) bir Germen kabilesi olan Gotlarla savaşmaya
başladı. Gotlar bu devirde Azak Denizi’ne yakın bölgelerde yaşıyordu. Gotlar hakkında 6. yüzyıl
tarihçisi Jordanes bilgi vermektedir. Batılı tarihçiler de Batı Avrupa halklarının tarihinde Gotların
önemine değinmektedirler. Got kabilelerden Ostrogotların lideri Germanih bu knezden intikamını
alan iki kişi tarafından öldürülür. Tarihçiler bu Ros kabilesinden daha sonra Slav Rus
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kabilelerinin şekillendiğini iddia etmektedirler. Bu kabilenin toprakları Dinyeper’in sağ
mansabına dökülen Ros Nehri sahillerini kapsayarak Gotların Karadeniz mülklerine daha
yakındır (Vernadsky, 2019: 41).
Germanih’ten sonra Vinitar da Doğu Slavlarından olan Antlarla savaştı. Önce Antlar
(Antes veya Antae) tarafından mağlubiyete uğratıldı. Fakat daha sonra güçlerini toplayarak
Jordanes’in verdiği bilgiye göre Antların kralı olan Bozu, çocuklarını ve beylerini idam ettirdi.
Bu olay İgor Bölüğü Destanı’nda da anlatılmakradır. Fakat Gotların iki yüzyıl kadar Karadeniz
etrafındaki hâkimiyetleri, yerli Slav kabilelerinin hayatlarında fazla etki bırakmamıştır. Ant ve
Rosomanların Gotlarla savaşı sadece Güney Slav topraklarında ve Gotların kendi yaşam
alanlarında meydana geldi. Bunun için de Antların kendi topraklarında yani Dinyeper sahilleri
boyundaki topraklarda Gotların izine rastlanmamaktadır.

5. Slavlar ve Büyük Bozkır
Orta Asya’nın tarım bölgelerinden doğuya doğru, geniş çöl ve yarı çöl alanlar
bulunmaktadır. Doğuda Moğolistan’da, batıda Karadeniz sahilleri ve Tuna’ya kadar
uzanmaktadır. Bu toprakların tam kuzeyinden Sibirya, kuzey batısında ise çiftçi Slav kabileleri
bulunmaktadır. Bu sebeple olacak Doğu Slavlarının tarihsel sürecinde Bozkırın önemli bir rolü
vardır. Bu bölgenin sakinleri olan göçebe kabileler yani Türkler Doğu Slav devletçiliğinin
şekillenmesinde, Rus halkının ve kültürünün teşekkülünde son derece mühimdir. Eski devirlerde
Bozkırın batı bölümünde İskit, Sarmat ve Saklar yer almaktaydı. Fakat miladın başlarında onları
diğer Türk kabileleri sıkıştırmaya başladı. Bunlar bugünkü Kazakistan, Kırgızistan topraklarında
yaşayan Türkler ve Orhon sahillerinden gelen Hunlardı. Kısa bir süre sonra güneye ve batıya
düzenli bir yürüyüş gerçekleştiren Hunlar, Amuderya ve Zerefşan’ın bereketli ovalarına ayrıca
güney Rus bozkırlarına, Tuna ve Tisa arasındaki bölgelere ulaşmayı başardılar.
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Harita 3: Avrupa’da Kavimler Göçü ve Türk Boyları

Hunlar
Rusların ve diğer Avrupa devletlerinin tarihinde çok önemli rolü olan Hun kabileleri
milattan önce henüz Asya’nın derinliklerinde yaşamaktaydı. Hunlar ve Avarlar Çin’e yakın,
Kıpçaklar (Polovestler) ise Altay etrafında konar göçer bir hayat sürdürmekteydiler. Dördüncü
yüzyılda Hunlar süratle Kerç Boğazı vasıtasıyla Avrupa’ya geçti. 4. yüzyılın ikinci yarısında ise
Hunlar; Slavlar, Gotlar ve Roma imparatorluğu üzerine saldırılar bulunmaya başladılar. 5.
yüzyılın başında Attila’nın bulunduğu Hun Devleti kuruldu. Merkezi Orta Tuna’nın bozkır
vadileri idi. Slavlar uzun süre onlarla mücadele ettiler. Avrupa’da bir asra yakın mevcut olan
Hunların bu devleti Attila’nın ölümünden sonra (453) dağılmış oldu. Onların bir bölümü Tuna ve
Karadeniz sahillerinde kaldı, diğer bölümü doğuya geri döndü (Vernadsky, 2019: 42).

Avarlar ve Hazarlar
Tarihi Türk topraklarının merkezi Altay ve civarında 552 yılında büyük ve güçlü bir
devlet kuruldu. 6. yüzyılın sonlarında bu devletin batı bölümünde çağdaş Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan ve Türkmenistan topraklarını kapsayan Batı Türk Hakanlığı meydana geldi. Türkler
birçok kez Orta Asya’nın zengin tarım bölgelerine gelerek zamanla burada yerleşmeye başladılar.
Türk Hakanlığının Çin ve Bizans ile ticaret ve diplomatik ilişkisi de vardı. Ayrıca Karadeniz
sahili, Kuzey Kafkasya ve Volga boyu bozkırlarında üç Türk devleti kuruldu. Bunlar; Avar,
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Hazar ve Bulgarlar ismini taşıyordu. Avarlar, Hunlardan tecrübeyle 6. yüzyılda Slavlar üzerine
hücum ederek Tuna ve Karpat arasındaki topraklarda savaşçı bir devlet olan Avar Kağanlığını
kurarak bu devletin 9. yüzyılın başlarına kadar yaşamasını sağladılar.
Batı Hun imparatorluğu’nun (376- 469) yıkılışından sonra 200 kadar Türk boyu birleşerek
Avar devletini (562-823) kurdular. Bizans’ın doğu ve kuzey kabilelerine saldıran Avarlar
Pannoniya’yı ele geçirdiler ve Tuna etrafına yerleşmiş Slavları dağıttılar. Elbe Nehri sahilindeki
savaşta Frankları yenen Avarlar, Frank Kralı Sigiberdi’yi esir ettiler. Merkezi, Güney ve Güney
Doğu Avrupa’ya özellikle de Güney ve Batı Slavlarının yaşadığı topraklara yerleşen Avarlar,
Sasaniler ile birlikte İstanbul'u 619 ve 626’da kuşatmalarına rağmen ele geçiremediler. Bu
mağlubiyet ve 630’da hükümdar Bayan Hakanın ölümü itaat altına alınan halkların isyanına
sebep oldu. Sonuçta Aşağı Tuna boyu Bulgarlarının, Balkan Yarımadasının büyük bir bölümü
Hırvatların, Bohemya bölgesi ise Çeklerin eline geçti. 791 ve 796’da Frank Kralı Büyük Kral’a
mağlubiyetinden sonra Avarlar, Avusturya, Bavyara’yı kaybettiler ve başkentleri 805’de Büyük
Kral tarafından işgal edildi. Bundan sonra Avarlar sadece Macaristan’ın doğusunda Rusya’nın ve
Bulgaristan’ın kuzeyindeki toprakları ellerindetutabildiler. Buradaki Avarlar daha sonra gelme
bir halk olan Madyarlarla (Macarlar) birlikte 894-895’de Macaristan krallığını kurdular.
Avar Hakanlığının sadece Slavların değil, bütün Avrupa tarihinde önemli yeri vardır.
Avrupa kıtasının önemli bir bölümünü yöneten Avarlar bugünkü Macaristan, Hırvat, Arnavut,
Avusturya, Bavyera Almanlarının ve Bulgarların kültürel hayatında önemli rol oynamışlardır.
Birçok tarihçi ormanlarda yaşamayı öğrenmiş Slavların Avarlardan devlet kurmayı ve savaşmayı
öğrendiğini yazıyordu. Batı Slavlarının Avarlarla ilgili birçok rivayet ve masalları vardır. Bugün
de Çek, Slovak ve Leh dillerinde Avar (Obr/Obri) kelimesi “büyük, kudretli” anlamlarında
kullanılır (Kurat, 1987: 5).
Batı Avrupa’da hüküm süren Türk devletlerinden biri de Hazar Kağanlığı (7-11.yy) idi.
Toprakları Karadeniz’den Hazar Denizi’ne, Kama Nehri’nden Azerbaycan’ın güneyine kadar
uzanmaktaydı. Hazarların başında bulunan Hakan’ın şahsiyetinin ilahileştirilmesi onun dünyevi
hâkimiyetinin sınırlandırılamasına sebep oluyordu. Dünyevi hakimiyet ise Hakan karşısında
sadakat yemini eden Han Beyinin elinde toplanmıştır. Hazarların devlet dili Türk dillerinin batı
koluna ait olan Hazar diliydi ve bu dil Runik alfabe ile yazılıyordu. Hazarlar topraklarında
Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam dini yayılana kadar Gök Tanrı’ya inandılar. Bununla birlikte
kendi eski Türk dini inançlarını korumaları Hristiyanlığın yayılmasını engeldi. 8. yüzyılın
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sonlarında Hazar yönetici sınıfı dünyanın gelişmiş dinlerinden birini benimsemeye karar
verdiğinde yapılan seçim Musevilik idi. Museviliği devlet dini ilan etmeleri için dönemin siyasal
ilişkleri elbette bir neden olarak tarihçilerin dikkatini çekmiştir. Ayrıca Abbasiler ile Bizans
arasında üçüncü bir devletin iddiası olara da görenler vardı. Bundan kısa bir süre sonra Hazar
Kağanlığının büyük şehirlerine, Kuzey-Doğu İran’dan ve Bizans’tan pek çok Yahudi aile göç etti
(Vernadsky, 2019: 46-47).
Hazarlar, sadece Slavların değil, bütün Doğu Avrupa’nın tarihinde mühim rol oynamıştır.
Bu devlet son derece güçlü ordulara sahip olan Abbasilerin kuzeye doğru hücumlarını
engelliyordu. Hazar Kağanlığının en güçlü devri 8-9. yüzyıllar Doğu Avrupa tarihinde “ Hazar
Barış Devri (Pax Hazarica)” olarak adlandırılmaktadır. Bu devirde Slav kabileler Hazarların
kabulü ile Desna ve Dinyeper Nehirleri arasındaki topraklara göç ederek bu bölgeye yerleştiler.
İslam orduları ile uzun süreli savaşlar yapan Hakanlık kuzeye doğru çekilirken bunun sonucunda
bu topraklarda yaşayan Doğu Slavyan kabileler Polyanlar, Severyanlar ve Vyatiçiler, Hazarlara
her evin gümüş sikke ve kürk ödemesini kabul ederek tabii oldular. Rus yıllıklarının yazdığına
göre; “Hazarlar ormanda yaşayan Polyanları buldular ve onlardan vergi ödemelerini istediler.
Polyanlar her ev başına bir kılıç yapıp vermeye razı oldular.” Doğu Slavları ile birlikte Mariler,
Mordvalar ve Udmurtlar da Hazarlara vergi ödemekteydi.
Onuncu yüzyılda güçlenen Doğu Slavları Hazar Hakanlığının zayıfamasından istifade
ederek yıkılmasında büyük rol oynadılar. Güçlü ekonomik pazara, zengin kültüre, çeşitli halkları
birleştermiş güçlü merkezi yönetime sahip olan Hazar Kağanlığı küçük hanlıklara bölündü.
Bundan faydalanan Kiyev Knezi Svyatoslav, Hazarlara karşı 965’de yedi yıl devam eden bir
sefere çıktı. Hazarların çok zengin şehirlerini yağmalayarak buraya ciddi bir darbe vuran
Svyatoslav, Dinyeper etrafında başka bir Türk halkı olan Peçeneklerle yapılan bir savaşta
öldürüldü. Bundan sonra 12. yüzyıla kadar bazı kaynaklarda bahsedilse de Hazar Hakanlığı artık
eski gücünü ve siyasi önemini tekrar kazanamadı.

İdil Bulgarları
Kafkaslardan Tuna'ya Karadeniz'in kuzeyindeki bölgelerde hayat süren Bulgar kabileleri
Avar ve Hazarlarla akrabaydı ve Türk dil ailesinin bir parçasıydı. 7. yüzyılda Bulgar kabileleri
dört gruba ayrıldı: Birinci ve ikinci grup (Kara Bulgarlar) yine Azak çevresinde yaşarken üçüncü
grup Batı’ya yöneldi ve 7. yüzyılın sonlarında güney Slav kabileleri kendine tabi kılarak burada
yerleştiler. Dördüncü grup Bulgarlar ise (Gümüş Bulgarlar) Orta İdil boyuna geldiler, yerli
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kabileleri itaat altına alarak burada 13. yüzyıla kadar mevcut olan ve İdil Bulgar Devleti olarak
adlandırılan devletin temelini attılar. Başkent, İdil’de bulunan Bulgar şehri oldu. İdil Bulgar
Devleti’nin ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayanmaktaydı. 10. yüzyılda İslamiyetin kabul
edilmesi Orta Asya ile ilişkilerinde önemli rol oynadı ve doğu ile batının merkezinde yer alarak
önemli bir stratejik alan oluşturdular (Şestakov, 2019: 14).

Slavlar ve Bizans
Roma İmparatorluğun doğu bölümünde kalan Bizans devleti gücünü ortodoks kilisesinin
alıyordu. Bizans Slavların oluşmaya başladığı 6. yüzyılda da büyük bir devletti ve Küçük Asya,
Balkan Yarımadası, İtalya, Kuzey Afrika ve Karadeniz sahili topraklarının büyük bir bölümünü
yönetiyordu. Slavların Bizans İmparatorluğu ile ilk mücadelesi 5. yüzyılın sonu 6. yüzyılın
başlarına dayanmaktadır. Bu devirde imparatorluk kayıtları İskit ve Gotların saldırılarından
bahseder. Bu kabilelerin içinde Slavlar da vardı. Altıncı yüzyılın başlarında İstanbul'un savunma
gücünü arttırmak için Karadeniz’den Marmara Denizi’ne kadar uzanan ve “uzun duvarlar”
denilen istihkam hatları inşa edildi. İmparator Justiniaus devrinde (527-565) Slavların saldırları
aralıksız devam etti. Don ve Karadeniz sahilinde yapılan istihkamlarla da Slavları engellemek
mümkün olmadı. Bu amaçla bazı Slavlar askeri hizmete celp edilmeye başlandı ve aynı zamanda
Slavlarla mücadele için Hunlarla da ittifak sağlandı (Gumilev, 1997: 15).
Bizans gibi güçlü bir devletle tek başına mücadelenin imkansız olduğunu gören Slavlar
askeri kuvvetlerini birleştirmenin gerektiğini geç de olsa anlamışlardı. Ancak Bizans müellifleri
bu devirde imparatorluk üzerine yapılan askeri seferlere katılanlara Slav değil, onların eski adları
olan “Vened” ve yeni ad olan “Sklavin” terimini kullandılar. Skloven-Sloven-Slovenler
denildiğinde onlar Vened topraklarının en uç bölgelerinde yaşayan Slavları dikkate alıyorlardı.
Nitekim 9. ve 10. yüzyıllardan itibaren artık Slav kelimesini kullanılma başladılar.

6.

Slavların coğrafi arazisi

Slavların topraklarının sınırı; Tuna Nehrinin kaynağından başlıyor doğuda Dinyester’e
kadar uzanıyordu. Dinyester’den öteye ise Antların toprakları başlıyordu. 6. yüzyıl müellifleri,
dil, adet ve dış görünümlerinden hareketle Slavlarla Antlar arasında aynilik olduğunu
kaydederler.
Slavlar Bizans üzerine ilk yürüyüşlerinde Tuna’nın gerisinden başlayarak İstanbul'a kadar
Balkan yarımadasının topraklarını yağlamış ve talan etmişlerdir. Slavların saldırıları 6. yüzyılın
20’li yıllarında daha da arttı. Özellikle 6. yüzyılın ortalarında Justiniaus’un halefleri devrinde
27

Slavlar toplu bir şekilde Balkan yarımadasında yerleşmeye başladılar. Bundan rahatsız olan
İmparator Mauricius (582-602) ordularını arkadan darbe indirmek için Tuna sahillerine gönderdi.
Ancak Slav topraklarında kışlaması emrini alan ordu isyan etti ve bu sırada Mauricius öldürüldü.
Böylece Slavları yerleştikleri topraklardan çıkartmak mümkün olmadı. İmparator Heraklius
devrinde (610-641) Doğuda kazanılan başarılarla Bizans’ın gücü daha da sağlamlaştı. Ancak
daha sonra İslam ordularının karşısında başarısız olan Heraklius Slavlara mukavemet
gösteremedi. Böylece artık yedinci yüzyılda Slavlar bütün çağdaş Bulgaristan ve Güney Slav
halklarının yaşadıkları toprakları iskân ederek Yunanistan’ın içlerine kadar Pelopones'e kadar
ulaştılar (Zuyev, 1995: 18; Solovyev: 9)
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Bölüm Soruları
1) Ptolemy’nin Geography adlı eserinde Slavlar hangi adla geçmektedir?
A)

Sarmat

B)

Vened

C)

Rurik

D)

Sclaveni

E)

Soubenoi

2) Aşağıdakilerden hangisi erken dönem Rus kaynaklarından biri değildir?
A)

Nestor Kronoği

B)

Vened Kronoği

C)

İpatyev Yıllığı

D)

Radzivilov Yıllığı

E)

Voskresen Yıllığı

3) Slav adı ilk kez hangi kaynakta geçmektedir?
A)

Res Gastae

B)

Historia Getarum

C)

Chronographia

D)

Ana Vekayiname

E)

Breviarium

4) VIII-IX. yüzyılları arasında Hazar Kağanlığı’nda yaşanan dönemin adı nedir?
A)

Hazar Barış Devri

B)

Hazar Kıtlık Devri

C)

Hazar Mücadele Devri

D)

Hazar Duraklama Devri

E)

Hazar Karışıklık Devri
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5) Aşağıdakilerden hangisi Doğu Avrupa’da yaşayan Slavların topraklarına verilen
isimdir?
A)

Balkan

B)

Karpat

C)

Skifiya

D)

Aynoroz

E)

Tesprotya

6) Çek, Slovak ve Leh dillerinde “Avar” (Obor/Obri kelimesi hangi anlamda
kullanılır?
A)

Güzel

B)

Kudretli

C)

Büyük

D)

Cesur

E)

Zeki

7) Tatsi’nin I. yüzyılda yazılına eserinde Slavlar hangi adla geçmektedir?
A)

Ant

B)

Sarmat

C)

Polyan

D)

Radimiç

E)

Vened
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8) Aşağıdakilerden hangisi Slavlarla mücadele eden Got kralıdır?
A)

Martel

B)

Lothar

C)

Provan

D)

Germanih

E)

Pepin

9) Got kralı Vinitar ile Ant kralı Boz arasındaki mücadeleyi anlatan eser
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Sadko

B)

Alyosha Popovich

C)

İgor Bölüğü Destanı

D)

Siyempi Destanı

E)

Kalevela Destanı

10) VI. yüzyılda Bizans’tan Pannoniya’yı alarak Slavları yerlerinden eden kavim
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Avarlar

B)

Hunlar

C)

Hazarlar

D)

Peçenekler

E)

Bulgarlar
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11) VIII- IX. yüzyılda Slav kabileleri hangi kavmin hâkimiyetini kabul ederek DinsaDinyeper Nehirleri arasındaki topraklarına yerleştirilmiştir?
A)

Kıpçaklar

B)

Avarlar

C)

Peçenekler

D)

Hazarlar

E)

İdil Bulgarlar

12) Rus Ana Vekayinamesi hangi adla bilinmektedir?
A)

Çılgın Orlando

B)

Geçmiş Yılların Hikâyesi

C)

Slavların Kurtuluşu

D)

İgor Bölüğü Destanı

E)

Vened Tarihi

13) 965 yılında Hazarlara karşı sefer düzenleyen Knez aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Yaropolk

B)

Svyaoslav

C)

Yaroslav

D)

İzyaslav

E)

Olga
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14) Bizanslıların Slav saldırıları engellemek için Karadeniz’den Marmara Denizi’ne kadar
inşa edilen istihkam hattına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Çelik Kapı

B)

Düşman Hattı

C)

Demir Perde

D)

Savunma Hattı

E)

Uzun Duvar

15) Bizanslı müelliflerin VI-VII. yüzyıllarda Slavlar için kullandığı ad aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

Sklavin

B)

Tivertsi

C)

Vyatiç

D)

Pomar

E)

Goryun

Cevaplar
1)E, 2)B, 3)D, 4)A, 5)C, 6)B, 7)E, 8)D, 9)C, 10)A, 11)D, 12)B, 13)C, 14)E, 15)A
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2. KİEV RUS DEVLET YAPILANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
● Kiev Rus Devleti’nin ilk siyasi yapılanması
● Kiev devlet teşekkülü
● Kiev Rus Devleti’nin dağılması
● Knezlikler dönemi
● Vladimir-Suzdal Knezliği
● Novgorod Knezliği
● Galiçya-Volinya Knezliği
● Knezlikler arasındaki mücadele
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kiev Rus Devleti’nin ilk siyasi yapılmasındaki aşamalar nelerdir?
2. Rurik tahta geçiş sistemi nasıldır?
3. Kiev Devlet oluşumunda Slavların rolü nedir?
4. Kiev Knezliğinin dış münasebetleri nelerdir?
5. Kiev Knezliğinin dağılma sebepleri ve sonuçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Kiev

Rus

Devleti’nin Kiev

Rus

Devleti’nin Okuyarak

Oluşumu

teşekkülünü bilir

Kiev Rus Devleti’nin

Kiev

Dağılması ve Knezlik

dağılma sebep ve sonuçları izleyerek

Dönemi

ile Knezlik dönemini bilir.

Rus

ve

videoları

ve

videoları

izleyerek
Devleti’nin Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
● Kiev
● Norman (Viking/Vareg)
● Novgorod
● Vladimir-Suzdal Knezliği
● Galiçya-Volinya Knezliği
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II. BÖLÜM
KİEV RUS DEVLET YAPILANMASI

1. İlk Siyasi Yapılanma
Slavların farklı devletlere ve gruplara ayrılma süreci 6. yüzyılda başlamış, 10. yüzyılda
tamamlanmıştır. Batı Slavları; Elber, Order, Vistula nehirleri boyunca, Güney Slavları; Balkan
Yarımadası’nın bir bölümünde, Doğu Slavları ise Vistula ve Dinyeper nehirlerinin doğusuna
yerleşmişlerdi. O dönemde Slavların Doğu grubunu oluşturan kavimler; Beyaz Hırvatlar,
Bujanlar, Dregoviçler Drevlyanlar, Dulebler, Vyatiçler, Polyanlar, Radimiçler, Tiverler, Uliçler,
Kriviçler, Severyanlardı. Söz konusu kabilelerin bir kısmı Dinyeper’e ulaşarak doğuda İdil
nehrine kadar ve güneyde Güney Bug ve Dinyester nehirlerine kadar yayıldılar. Pomeranya
topraklarında yaşayan Slavlar ise kuzey yönüne yol tuttular ve Normanlar ile birlikte Fin-ugor
kavimlerinin yaşadıkları bölgede yerleşip 6. ve 7. yüzyılları arasında Novgorod şehrini kurdular.
Böylece, Doğu Slavlar Beyaz denizinden Dinyeper nehrinin ortasına kadar uzanan geniş bir alana
sahip oldular (Karamzin, 1815: 37; Kurat, 1987: 14).
Doğu Slav kabilelerinin ekonomisi tarıma dayanmaktaydı. Tarım ürünleri olarak buğday,
çavdar ve darı en çok üretilen ürünlerdi. Orman alanlarında

ise orman ürünleri bolca

bulunmaktaydı. Doğu Slavları, coğrafi şartlarına uyarak, avcılık, balıkçılık ve kısmen arıcılıkla
meşguldü. Ayrıca Slavların yaşadığı bölge ticari açıdan büyük bir öneme sahipti. Baltik
denizinden ve Karadenize kadar uzanan Dinyeper ve Neva nehirler üzerinden geçen Vareglerden
Greklere ticaret yolu Slavlara Bizans pazarlarının kapısını açıyordu (Vernadsky, 2019: 25-26).
Bu devirde Slavların toplumsal idaresinde de köklü reformlar meydana geldi. 6. ve 9.
yüzyılları arasında kabileler arasında kurulan ilişkilerde de önemli gelişmeler olmuştu.
Toprakların dağılımı, siyasi gücün ve ekonominin merkezileşmesi cemiyetler içinde şahsi
mülkiyet anlayışının gelişmesi bu çerçevede zikredilebilir. Böylece 9. yüzyılda Kiev Rusya’sının
teşekkülene temel olan sürecin tamamlandığı söylenebilir.

2. Kiev Devletinin Teşekkülü
Kiev

Rusyası’nın

kuruluşuna

dair

farklı

görüşler

iki

genel

teori

üzerine

dayandırılmaktadır ki, bu teorilerden ilki Norman ve ikincisi Slav teorisidir. Alman kökenli bilim
adamların tarafından ortaya atılan Norman teorisine göre; Kiev Rusyası İlmen gölü ve Dinyeper
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nehri kıyılarında yaşayan Normanlar tarafından kurulmuştur. Bu bölgede yaşayan Slav
kabilelerini bir çatı altına toplayan Ruslar, Norman/Vareg kökenli idi. Rus kelimesi ise kürekçi
anlamına gelen ‘Ruotsi’ kelimesinden türetilmiştir (Kurat, 1987: 16).
İlk olarak Rus bilim adamı M. Lomonosov tarafından ileri sürelen Slav (Anti-Norman)
teorisine göre ise; Kiev Rusyası’nı kuran Ruslar Slav kökenli idi (Lomonosov, 1952: 190).
Novgorod’un tahtına davet edilen Rurik Oder nehri kıyısında yaşayan Polab Slavları’nın bir
kolundan gelmekteydi. Bu teoriye göre 862 yılı Eski Rus Devletinin başlangıç tarihi olarak
belirtilmektedir. Rus kroniğine göre 862 yılında Slav topluluğu içinde yaşanan kavgalara son
vermek ve Slav topraklarında düzen sağlamak amacıyla Novgorod’un tahtına Rurik adlı bir
Vareg davet edildi. Bu daveti kabul eden Rurik Novgorod’a gelerek burada hakimiyetini kurdu.
Novgorod ve çevresini yaklaşık 700 sene yöneten Rurik Hanedanlığı böylece ilk devletin
kurucusu oldular (Karamzin, 1815: 41).

Resim 4: Kiev Rusya

2.1.Knez Oleg Dönemi (879-912)
Rurik’in ölümünden sonra Rurik’in oğlu İgor küçük yaşta olduğu için Novgorod tahtına
Knez Oleg çıktı. Knezliğin sınırlarını genişletmek amacıyla Oleg Kiev’e sefer düzenleyerek o
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şehirde oturan Askold ve Dir Vareg kökenli knezleri öldürerek Kiev’i ele geçirdi. Oleg büyük
904 yılında bir orduyu toplayarak Bizansın başkenti İstanbul üzerine sefer düzenledi ve uzun bir
yolculuktan sonra İstanbul önlerine kadar geldi. Bunun üzerine Bizanslılar Haliç'i kapatarak
Oleg'in şehre girmesini engellediler ancak şehrin yakınlarındaki kıyı bölgelerini yağmaladı.
Bunun üzerine elçiler, Oleg'den anlaşma istediler ve sunacağı şartları kabul edeceklerini beyan
ettiler. Yapılan anlaşmaya göre Oleg gemisinde bulunan 2000 askeri için kişi başı para aldı.
Ayrıca Oleg, Rus tüccarlanın Bizans topraklarına geldikleri zaman altı ay süre ile ihtiyaçlarının
karşılanmasını ve Kiev'e döndükleri zaman yolculuk için gereken her şeyin kendilerine temin
edilmesini istedi (Karamzin, 1815: 44-45; Milov, 2006: 85).

2.2.Knez İgor Dönemi (912-945)
912 yılında öldüğü tahmin edilen Oleg'den sonra Rus devletinin başına geçen Rurik'in
oğlu İgor (912-944) Oleg’in devlet genişletme politikasını devam ederek Drevlyane kabilesini
himayesi altına aldı. Bizansın başkentine 941-944 yılları arasında sefer düzenledi. Bu sefer
neticesinde Bizans İmparatorluğu ile ticari antlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre, taraflar 911
yılındaki dostluk ve ittifak anlaşmasını teyit ettiler. Ayrıca anlaşma ile Ruslar Bizans'a
gerektiğinde askeri yardım sözünü verdi. Bu anlaşmadan bir yıl sonra İgor kendisine karşı isyan
eden Drevlyane kabilesi tarafından öldürüldü (Karamzin, 1815: 48; Kurat, 1987: 23).

2.3. Knez Svyatoslav Dönemi (962-972)
İgor’un oğlu Svyatoslav küçük yaşta olduğu için 945-960 yılları arasında Kiev
knezliğini İgor’un eşi Olga yönetti. Svyatoslav (962-977) dönemi boyunca birçok Rus knezi gibi
saldırgan bir dış politika izledi. Başa geçer geçmez Hazarlarla savaştı. Svyatoslav aşağı Don
nehri kıyısındaki Sarkel kalesine saldırdı. Daha sonra Azak denizi boyunca ilerleyerek Alanları
(Osetleri) ve Kasogileri (Çerkezleri) hakimiyeti altına aldı. Son olarak da Tamatarkan'a sefer
düzenledi. Hazar tehlikesini bertaraf eden Svyatoslav, Hazar Kağanlığını tümüyle istila etmeye
karar verdi. Fakat bunun için önce Volga (İdil) bölgesini kontrol altına alması gerekiyordu. Bu
nedenle ilk olarak 964'te İdil nehri ağzında yaşayan ve Hazar kağanına vergi ödeyen Vyatiçlere
ardından da İdil Bulgarlarına saldırdı. Hazarlara saldırmaya hazır olduğu zaman ise kendisinden
Tuna Bulgarlarına karşı yardım isteyen Bizans İmparatorluğu'na yöneldi. Bizans ile imzalamış
olduğu 944 yılındaki anlaşmasına göre Kiev Knezi’nin gerektiği zaman Bizans imparatoruna
yardım etmesi gerekiyordu. Bu anlaşma gereğince Svyatoslav, 967 yılında Bulgaristan'ı işgal etti
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ve Tuna deltasını kontrol altında tutabileceği Pereyaslavl'da karargâh kurdu. Aynı zamanda
Bulgarların Ruslara karşı yardım istemesi üzerine Peçenekler Kiev'e saldırdı (Milov, 2006: 9094).
Annesi Olga'nın Kiev'in işgalini haber vermesi üzerine Svyatoslav Pereyaslavl'dan
Kiev'e döndü ve Peçenekleri püskürttü. Fakat Svyatoslav Kiev'de kalmaya niyetli değildi. Annesi
Olga'nın ölümünden sonra Bulgaristan'a geri döndü ve dönmeden önce de Rusya'nın yönetimini
üç oğlu (Yarapolk, Vladimir ve Oleg) arasında paylaştırdı. En büyük oğlu Yarapolk; Kiev knezi,
ikinci oğlu Oleg; Drevlyane knezi ve en küçük oğlu Vladimir ise Novgorod Knezi oldu. Bu arada
Bulgaristan'a geri dönen Svyatoslav, Balkanlar'da Bulgarlarla Bizanslıların anlaşma imzalamaları
üzerine hem Bulgarlarla hem de Bizans İmparatoru ile baş etmenin zor olduğunu anlayınca
Bizans İmparatoru I. İonnais Çimiskes (969-976) ile anlaşma imzalamak zorunda kaldı. 971'de
imzalanan anlaşmaya göre Svyatoslav, bir daha ne Bizans topraklarına, ne Bulgaristan'a ne de
Kırım'a saldıracaktı. Balkanlar'da tutunma planları suya düşen Svyatoslav Kiev'e geri dönmeye
karar verdi ( Karamzin, 1815: 59).

2.4.Knez Vladimir Dönemi (980-1015)
Svyatoslav'ın ölümünden sonra, babası hayatta iken belli şehirlere Knez olarak atanan
üç kardeş mevcut konumlarını koruma konusunda anlaşmaya vardılar fakat kısa bir süre sonra
aralarında anlaşmazlıklar çıktı. Bu dönemde yaşayan taht kavgalarından sonra Kiev tahtına
Svyatoslav’ın Oğlu Vladimir çıktı. Genç Rus devletinin ileriye doğru attığı en önemli adım
Vladimir Svyatoslaviç devrinde (980-1015) meydana geldi. Svyatoslav devri Rus’un dış siyaset
açısından güçlendiği bir devir olmuş olsa da yine de Rusların bu devirde en ciddi düşmanlarından
birini Peçenekler oluşturuyordu. I. Vladimir özellikle bu tehlikeye karşı sağlam bir savunma hattı
kurdu. Kiev’in güneyinden başlayan (Desna, Sula, Stugna, Ostra nehirleri boyunca) savunma
hattında bazı kaleler inşa etti. Bunlardan en büyüğü Pereyaslav ve Belgorod idi. Yapılan savunma
hatları Rusları yeni Peçenek hücumlarından koruyordu. Rus tarihinin en büyük kahramanlarından
biri olan Vladimir hakkında birçok destan söylenmiş; kendisine “Güneş veya Parlak Vladimir”
lakabı verilmiştir. Hristiyanlığı kabul eden ilk Rus knezi olması dolayısıyla Vladimir Ortodoks
Kilisesi tarafından aziz olarak tasdik edilmiştir (Kurat, 1987: 34-35; Vernadsky, 2019: 60).
Knez Vladimir’in Rus tarihinde yapmış olduğu en büyük değişim Ortodoks Hristiyanlığı
devletin resmi dini olarak kabul etmiş olmasıdır. Bazı tarihçiler Vladimir’in ortodoksluğu
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benimsemesinde etken unsurun Rusları birleştirmek amacında olduğunu söylerler. Ayrıca 10.
yüzyılda Ortodoks Hristiyanlığının merkezi olan Bizans İmparatorluğu hem siyasi hem de kültür
anlamında Avrupanın en güçlü ve gelişen devletlerinden biri olduğu için doğal müttefik
kazandığını söylerler. Bir başka deyişle Ruslar bölgede etkin olan ve daima mücadele içinde
bulundukları Müslüman Türklere karşı güçlerini tahkim etme ihtiyacını hissetmişlerdir.
Vladimir’in Ortodoks Hristiyanlığını tercih etmesinde Kiev gibi büyük şehirlerde
babaannesi Olga vasıtasıyla Hristiyanlığın oldukça yaygın olması önemli bir faktör olarak
düşünülmektedir. Her ne kadar 988 yılında Ortodoksluk Kiev Rusyası’nın resmi dini olarak kabul
edilse de Kiev Rusyası’nın dışında kuzey ve doğu bölgelerde ata dinine inanan Rus kavimleri bu
inancı gönüllü olarak benisemediler.
Ortodoks Hristiyanlığın kabulü Rus devletinin güçlenmesinde, Rus medeniyeti ve
kültürünün gelişmesinde, Bizans kültürü ile etkileşimi edebi ve sanatsal eserlerin oluşmasında
büyük katkılar sağlamıştır. Hristiyanlığın Bizans modelinde bir devlet dini olarak kabulü sadece
inanca ilişkin bir seçimden ibaret değildi. Ortaçağlarda pek çok unsuru bir arada sunan bir
anlaşma niteliği taşıyordu. Vladimir Rusyası dini bir öğreti ile birlikte bunun dışavurulabileceği
soyut bir edebiyat dilini bu dilde esasen mevcut olan yüksek kültürü de ithal etmiş oluyordu.
Rusya, Hristiyanlıkla birlikte Mimari, estetik olduğu kadar teolojik önem taşıyan sanatlar, yeni
müzik türleri, yalnızca hükümdarın kendi tebaasına olan sorumluluklarının dökümüyle
yetinmeyip aynı hükümdarın uluslararası konumunu da ele alan güçlü bir siyaset teorisi, hukuk,
eğitim sistemi vb. unsurları da edinmiş oluyordu. Aynı zamanda Ortodoks kilise Ruslara dini bir
literatür, literatüre dair alfabe ve hazır bir alt yapı sunuyordu. Kilisede gelişen temelinde İncil ve
dua kitaplarının olduğu yeni bir alan oluşuyordu. Bu yeni literatür daha sonra Rus
modernleşmesinin Batıyla iletişiminde kolaylığın anahtarı olacaktır (Zuyev, 1995:18-19; Milov,
2006: 101-105; Tatişev, 1994-1995: 78; Karamzin, 1815: 73-74).

2.5. Knez Yaroslav ve Sonrası (1019-1240)
Dört sene süren taht kavgalarından sonra Kiev tahtına Vladimir’in oğlu Yaroslav çıktı.
Yaroslav’un iktidar zamanında Kiev Rusyası en parlak dönemini yaşamıştı. Rusya’nın
topraklarında Hristiyanlığının yayılmasına önem veren Yaroslav Bizans İmparatorluğundan
ustaları çağırarak yeni kiliseler, manastırlar inşa ettirmiştir. Bunun en güzel örneği Kiev’de inşa
edilen Azize Sofya Katedralidir (Kurat, 1987: 35). Ayrıca Yaroslav döneminde Novgord ve
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Kiev’de ilk Rus okullar ve kütüphaneler açılmaya başlamış ayrıca Yunanca’dan Rusça’ya birçok
kitap tercüme edilmiştir. Kiev’in nüfusu da 1060 yıllarında 50 bine ulaşmıştır.
Rusya tarihinin ilk hukuk metinleri olan Ruskaya Pravda bu döneminde oluşturuldu. Bu
kanunların en önemli özelliği suçların ve cezalarının çok net bir biçimde belirtilmiş olması ve
genellikle her suçun —adam öldürmek de dahil— bir para cezası karşılığı olmasıdır. Russkaya
Pravda’nın birinci maddesine göre özgür (köle olmayan) bir kişi öldürülürse onun akrabaları kan
davası hakkına sahip oluyordu; eğer akrabalardan intikam alabilecek kişi bulunamazsa katil
devlet lehine 40 grivne para cezası ödemek zorunda idi. Bir diğer maddeye göre, eğer kavga
neticesinde biri kolunu kaybederse bu eylemde bulunan ve suçlu olarak kabul edilen kişi ceza
olarak 40 grivne ödeyecekti. Suçlar ve cezalar dışında Russkaya Pravda, miras, köylülerin ve
aristokratların birbirlerine karşı sorumlulukları ve hakları gibi konuları da içeriyordu
(“Drevnerusskoe gosudarstvo,” 1965: 139-146).
Knez Yaroslav komşuları ile olan münasebetlerinde de büyük başarılar kazandı. Rus
ordusu 1036 yılında Kiev’e saldıran Peçenekleri yenerek ortadan kaldırdı. Yaroslav, 1037 yılında
Bizans imparatoru ile bir anlaşma imzalayarak Rus Ortodoks kilisesinin, İstanbul Patrikliğine
bağlı bir piskoposluk haline gelmesini sağladı. Bu anlaşma 1589 yılında bağımsız Rus kilisesinin
kurulmasına kadar geçerliliğini korudu. 1030-1301 yılları arasında Polonya’ya, 1038-1047 yılları
arasında Mozovya ve Litvanya’ya düzenlen seferlerin sonucunda Kiev Rusyası’nın sınırları
batıya doğru genişledi. Ayrıca Avrupadaki en güçlü ülkelerin hanedanlıklarıyla akrabalık
ilişkilerini ve ittifakı kurmak için Yaroslav, kızlarını Fransa, Macaristan ve Norveç krallarıyla
evlendirdi.
Knez Yaraslov’un ölümü ardından Kiev Rusyası oğulları İzyaslav, Svyatoslav ve
Vsevolod arasında paylaşılmıştı. Bu paylaşımla devlet knezliklere bölünmüştür. Böylece
Rusya’da knezlikler dönemi başladı. Kiev Rusyası’nın knezliklere bölünmesinin temelinde
Kiev’in zayıflaması, hızlı bir şekilde büyüyen şehirlerin bölgesel merkezleri haline gelmesi ve o
şehirleri yöneten knezlerin güçlenmesi gibi sebepler yatıyordu. Bu dönemde ortaya çıkan taht
kavgaları, Rusya’yı oldukça zayıf düşürmüş ve bu karışıklıklar sırasında Rus knezlikleri
Kumanların saldırılarına maruz kalmıştır. Kumanlar 1068’de ilk saldırılarını 1093 yılında da
ikinci saldırılarını gerçekleştirip Kiev’i ele geçirdiler. Kumanların Kiev’i ele geçirmesi
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neticesinde dağılan Kiev Rusyası’nıdan Vladimir-Suzdal knezliği, Galitsko-Volin knezliği ve
Novgorod knezliği ortaya çıkmıştır.

3. Knezlik Dönemi
3.1.Vladimir-Suzdal Knezliği
Vladimir-Suzdal knezliğinin toprakları Oka nehrinin orta ve aşağı bölümü ile İdil’in orta
kısmı, buradan devamla Moskova nehirleri havzasını kapsamaktaydı. Bu topraklar kuzeydoğuda
Kiev Rusyası için tamamlayıcı bir toprak parçasıydı. Rostov, Suzdal knezliğinin en eski şehirleri
arasındaydı. Nehirler boyunca Oka havzasına daha fazla Rus (Slav) unsuru yerleşmişti. Bu
bölgeye 11. yüzyılda yerleşim daha da arttı ve Vladimir–Suzdal çevresi önemli bir merkez oldu.
Liubech’teki 1097’de yapılan knezler toplantısı kararıyla bu bölge Vladimir Monomah’a verildi.
Daha sonra Monomah, Suzdal ve çevresini oğlu Yuri Dolgorukiy’e bıraktı (Karamzin, 1815: 84;
Milov, 2006: 121).

3.1.1. Knez Yuri Dolgorukiy Dönemi
Vladimir Suzdal Knezliği Vladimir Monomah’ın oğlu Yuri Dolgorukiy zamanında
bağımsız hale geldi. Bu knezliğin avantajlı coğrafî konumu Kuman ve Kıpçakların hakim olduğu
bozkırlardan uzak olması ve knezlik toprakları üzerinden İdil ticaret yolunun geçmesi onun
güçlenmesine ve gelişmesine olanak sağlamıştır. Yuri Dolgorukiy zamanında Suzdal’da Rus
şehirleri ve köyleri büyümeye ve gelişmeye başladı. Moskova’dan söz edilen ilk kaynak İpatyev
yıllığı bu dönemde kaleme alımıştır; İpatyev yıllığına göre; “1147 yılında Yuri Dolgorukiy
müttefiki knez Svetoslav’la görüşmek için Moskova’ya gitmiştir.” (Milov, 2006: 122-124).

3.1.2. Knez Andrey Bogolyubski Dönemi
Yuri Dolgorukiy 1157’de ölünce yerine oğlu Andrey Bogolyubski geçti. Andrey
Bogolyubski Kiev’e hiç önem vermedi ve Vladimir’de kalmayı tercih ederek bu şehri başkent
yapacağını ilan etti. Bu arda 1167’de Kiev’de taht mücadelesi başlamıştı. Andrey Bogolyubski
Smolensk, Ryazan ve Çernigov knezleriyle ittifak kurup 1167’de Kiev üzerine yürüyerek şehri üç
gün boyunca yağmaladı. Bu durum Kiev’in artık tamamen önemini kaybettiği anlamına
geliyordu. Knez Andrey döneminde Kuman ve Kıpçaklar tarafından sık sık saldırılan Kiev
knezliğinin güney bölgelerinden halk daha güvenli olarak görülen kuzeydoğuya göç etmeye
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başladı. Bundan dolayı 12. yüzyılın başlarında Suzdal’ın nüfusu artmış, bölgede yerleşim için
tedbirler alınmıştır (Klyuçevski, 18. Ders; Milov, 2006: 124-127).

3.1.3. Knez Vsevolod Büyük Yuva Dönemi
Knez Andrey, 1174’te öldürülünce Kiev yeniden istikrarsızlığa sürüklenmiş, üç yıl süren taht
kavgalarından sonra Vladimir bölgesinin tahtına Knez Vsevolod Büyük Yuva sahip olmuştur. Knez
Yura kendinden önceki knez Andrey’in dış politikasını devam ettirerek Vsevolod, Novgorod ve
Ryazan’a seferler düzenleyerek bu knezlikleri konrol altına almayı başarmıştır. Ele geçirdiği Novgorod
ve Ryazan’ın yönetimine de kendi oğullarını getirmiştir. Böylece Kiev Rusyası’nın en güçlü Knezi
Yuva olmuştur. Ancak ölümünden sonra iç çatışmalar ve taht kavgalarından dolayı bu knezlik de
zayıflamış ve eski gücünden uzaklaşmıştır (Milov, 2006: 127-128).

3.2. Galiçya-Volinya Knezliği
Galiçya-Volinya Knezliği günümüzde Ukrayna’nın batısı ile Polonya sınırları içinde yer
alan bölgede bulunuyordu. Bu bölgelerin Macarlara komşu olması oradaki Slav özelliklerin erken
dönemde kaybolmasına yol açtı. Galiçya Knezliği Yaroslav Osmomısl (1152-1187) zamanında
gücünün zirvesindeydi. Ancak Yaroslav sonrası knezlikte karışlıklıklar meydana geldi. Ayrıca
1187-1189 yılları arasında ortaya çıkan taht kavgalarına dış güçler (özellikle Polonya ve
Macaristan) karıştı. Yaroslov’un oğlu Vladimir’in ölümünden sonra Volin Knezi Roman (11731205) Galiçya knezliğini kendi ülkesine kattı ve bundan sonra knezliğin adı Galiçya-Volinya
Knezliği oldu (Kurat, 1987: 46).
Galiçya Volinya Knezliğinin en parlak devri Roman dönemidir. Onun ölümünden sonra
Galiçya arka arkaya gelen yöneticiler, iç savaş Macaristan ve Lehistan’ın müdahaleleri ile
karışıklıklar dönemi yaşadı. Volinya knezliği 1264’e kadar Roman’ın oğlu Daniel tarafından
yönetildi. Daniel’in ölümünden sonra oğlu döneminde knezlik eski gücünü kaybetti. Knezlikte
Boyarlar meclisini oluşturan aristokratlar siyasi hayata hakimdi. Verimli topraklara ve zengin
şehirlere yerleşen bu toprak sahipleri bir knez davet etme ya da onu azletme hakkını kendi
üzerlerine almışlardı. Bu kişiler aynı zamanda siyasi mücadeleler ve entrikaların da mimar idiler.
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3.3. Novgorod Knezliği
Novgorod, Rusya’nın en büyük ve en gelişmiş şehirlerinden biriydi. Şehrin büyümesini
Batı Avrupa’nın ticaret yollarını birleştiren bir noktada bulunması, ayrıca Baltık denizini,
Karadeniz ve Hazar denizi ile birleştiren ticaret yollarının üzerinde oluşu sağlamıştı. Kiyev
Rusya’sı dağıldığında bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlayan diğer knezler de Novgorod
üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştılar. 1169 yılında Novgorod ordularına yenilen Vladimir
Suzdal Knezi Andrey Bogoli Andrey Bogolyubskiy bir yıl sonra tarım kaynaklarını kesip
Novgorod’u büyük bir açlık yaşanmasına sebep oldu. Novgorod, Kiyev Rusyası’nın
hakimiyetinden 977’de özerliğini kazandı ve 1136’da Bağımsız oldu.
Knez Vsevolod Mistislaviç Novgorod’dan 1136 yılında kovuldu. Bundan sonra Kiyev’in
hakimiyetinden kurtulan Novgorod’da özel siyasi bir idareye karar verildi. Novgorod knezliği bu
tarihten sonra cumhuriyete dönüştü. Novgordu’un Veçe olarak adlandırılan Halk meclisi
tarafından yönetilmesi 1478 yılına kadar sürdü. Novgorod’da veçe adıyla anılan meclisin gücü
öylesine artmıştı ki, knezin rolü hemen hemen ortadan kalkmıştı. Hatta Novgorod knezlerine
Veçe iradesiyle işbaşına getirilip azledilebilen askeri kumandanlar olmasının ötesinde bir güç
atfedilmiyordu. Ayrıca veçe şehrin tüm idari görevlilerini denetleyebiliyor, vergilerin arttırılması,
savaş veya barış ilan etme yetkisine sahipti. Bu meclis belli başlı 40 ailenin dahil olduğu şehrin
ileri gelenlerinin temsil edildiği bir meclisti. Knezin idari kararlara karışma hakkı yoktu (Milov,
2006: 128-135).
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Doğu Slav kabilelerinden biridir?
A)

Moravyalılar

B)

Oponlar

C)

Severyanlar

D)

Tollensionlar

E)

Sorblar

2) Kiev Rusyası’nın kuruluş ile ilgili Alman bilim adamlarından J. Boyer, H. Fredrich
Miller ve A. Ludwig ortaya attığı teori aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Norman Teorisi

B)

Slav Teorisi

C)

Got Teorisi

D)

Polyane Teorisi

E)

Balt Teorisi

3) Rus devleti hangi yüzyılda kurulmuştur?
A)

V. yüzyıl

B)

VI. yüzyıl

C)

VII. yüzyıl

D)

VIII. yüzyıl

E)

IX. Yüzyıl
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4) Aşağıdakilerden hangisi Kiev Rusyası’nın kurulmasında Slav teorisini ortaya atan ilk
Rus bilim adamıdır?
A)

Aleksandr Vasilyev

B)

M. Lomonosov

C)

G. Ostrogorskiy

D)

V. Vasilievsky

E)

N. Serdobov

5) Kiev Rus Devleti hangi hanedan tarafından kurulmuştur?
A)

Romanov Hanedanı

B)

Vasa Hanedanı

C)

Andronikaşvi Hanedanı

D)

Rurik Hanedanı

E)

Aşe Hanedanı

6) 904 yılında İstanbul’a (Konstantinopol’e) sefer düzenleyen knez kimdir?
A)

Mstisalv

B)

Olga

C)

Svyatoslav

D)

Yaropolk

E)

Oleg

7) Bizans ile dostluk ve ittifak anlaşması imzalayan ilk Rus knez kimdir?
A)

Vladimir

B)

İzyaslav
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C)

İgor

D)

Vsevolod

E)

Vyaçeslav

8) Vladimir döneminde kurulan savunma hatları hangi kavmin saldırılarına karşı
yapılmıştır?
A)

Peçenekler

B)

Hazarlar

C)

Avarlar

D)

Bulgarlar

E)

Kıpçaklar

9) Hristiyanlığı kabul eden ilk Rus knezi kimdir?
A)

Olga

B)

Vladimir

C)

Yaropolk

D)

Yuri

E)

Rostislav

10) Kiev Rusyası en parlak dönemini hangi knez döneminde yaşamıştır?
A)

Svyatoslav

B)

Yaropolk

C)

İzyaslav

D)

Yaroslav

E)

Rostislav

11) Aşağıdakilerden hangisi Kiyev Rusyası’nın ilk kanunnnamesidir?
A)

Sudebnik

B)

Opriçnina
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C)

Çar Kanunnnamesi

D)

Russkaya Pravda

E)

Namestnik

12) Aşağıdakilerden hangisi Kiev Rusyası’nın dağılmasından sonra ortaya çıkan
knezliklerden biridir?
A)

Liptesk

B)

Udmurtia

C)

Tambov

D)

Mordovia

E)

Novgorod

13) Vladimir-Suzdal Knezliği yönetimi 1097 yılında hangi kneze verilmiştir?
A)

Monomackh

B)

Andery

C)

Mikhail

D)

Konstantin

E)

Dimitri

14) Vladimir-Suzdal Knezliği hangi knez tarafından bağımsız hâle getirilmiştir?
A)

Andery Bogolyubski

B)

Vasili

C)

Yuri Dolgorukiy

D)

I. Mikhail

E)

Vsevolod
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15) Aşağıdakilerden hagisi Novgorod’daki halk meclisinin adıdır?
A)

Drujina

B)

Veçe

C)

Guberniya

D)

Posandnik

E)

Vsemto
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Cevaplar
1)C, 2)A, 3)E, 4)B, 5)D, 6)E, 7)C, 8)A, 9)B, 10)D, 11)D, 12)E, 13)A, 14)C, 15)B
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3. MOĞOL-TÜRK (ALTIN ORDA) DÖNEMİ VE
MOSKOVA’NIN YÜKSELİŞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
● Moskova Knezliği’nin çöküşü
● Güçlük Dönemi’nde Moskova Knezliği’nin Faaliyetleri
● Romanov Hanedanlığın İktadara gelişi
● Romanov Hanedanlığı Dönemi’nde Siyasi Politikalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Moskova Knezliği’nin çöküş nedenleri nelerdir?
2. Güçlük Dönemi’nde Knezlerin faaliyetleri nelerdir?
3. Rurik Hanedanlığı’nın sona ermesinde etkili olan faktörler nelerdir?
4. Romanov Hanedanlığı nasıl iktidara geldi?
5. Romanov Hanedanlığı döneminde siyasi politikalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Altın

Orda

Devleti

ile Ruslar

ile

Türk-Moğol Okuyarak

münasebetleri

ilişkisini anlamak

Slavların kökeni meselesi

Moskova
yükselmesinin
faktörlerin

ve

videoları

ve

videoları

izleyerek

Knezliği’nin Okuyarak
sağlayan izleyerek
öğrenilmesini

sağlamak
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Anahtar Kavramlar
● Moğol
● Altın Orda Devleti
● Moskova Knezliği
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III. BÖLÜM
MOĞOL-TÜRK (ALTIN ORDA) DÖNEMİ VE MOSKOVA’NIN YÜKSELİŞİ

1. Altın Orda Döneminde Ruslar
Cengiz Han tarafından 1206 yılında kurulan Moğol İmparatorluğu, kısa bir süre içinde
Orta Asya, Çin ve İran’a kadar yayılarak bu bölgeleri hakimiyeti altına aldı. Moğol ordusu 1223
yılında Kuman-Kıpçakları yenip Rusya topraklarına ulaştı. Kuman-Kıpçaklara yardım etmek ve
Moğolların ilerleyişini durdurmak amacıyla Güney Rusya knezleri ordularıyla Kalka nehri
kıyılarında Moğollara karşı çıktılar ancak knezler arasındaki anlaşmazlıklar ve tartışmalardan
dolayı Rus ordusu büyük bir yenilgiye uğratıldı. Daha sonra Moğol Hanı Ögeday 1235 yılında
topladığı Büyük Kurultay’da Rus topraklarının ele geçirilmesi kararını vererek ordularını Doğu
Avrupa’ya saldırma emrini verdi (Tizengauzen, 1884: 2-20; Şestakov, 2019: 19-22; Milov, 2006:
214).
Kurultayda alınan karar doğrultusunda batı orduları komutanlığına Cengiz Hanın torunu
Batu getirildi. İdil Bulgarları ve Kuman-Kıpçaklarını 1237 yılında büyük bir yenilgiye uğratan
Moğol ordusu, Rus topraklarına girdi. Rusya'nın uzun süredir bölünmüş olması ve knezler
arasındaki çekişme Moğol ordusunun işini kolaylaştırdı. Moğol ordusu ilk olarak Ryazan şehrini
ardından Vladimir şehrini yağmaladı (Kurat, 1987: 66). Orduyu toplamak için şehri terk eden
Vladimir, Suzdal Knezliğin Knezi Yuri ile birleşerek Moğolları Siti nehrinin kıyısında karşıladı
ve muharebede yenilerek hayatını kaybetti.

Bu galibiyetten sonra Moğollar, 1238 yılının

baharında Oka nehri kıyısına çıktılarak burda bulunan Kozelsk şehrini kuşattılar. Kuşatmaya
uzun süren direnen şehir Moğollar tarafından "kötü şehir" olarak adlandırıldı. Kozelsk şehri
kuşatıldıktan 7 hafta sonra zapt edildi ve şehrin ahalisi kılıçtan geçirildi. Burada durmayan
Moğollar, 1240 yılında Kiev’i kuşatarak Slav dünyasının dini merkezini yağmalayarak Galiçiya
ve Volin’i ele geçirdiler (Gumilev, 1997: 50; Zýev, 2013: 39-41).
Cengiz Han ölmeden önce devletini oğulları arasında paylaştırmıştı. Batı Sibirya, Kıpçak
bozkırları, Harezm ve Kafkasya'yı büyük oğlu Cuci'ye verdi. Cuci babasından altı ay önce vefat
edince ülkesi Orda ve Batu arasında paylaşılmıştı. Her ne kadar oğullar kendi topraklarında
bağımsız hareket etseler de Türk devlet geleneğine göre büyük hana bağlılar her iki veya dört
yılda yapılan büyük kurultayın kararlarına uymak zorundaydılar. Buna göre Cengiz Han'dan
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sonraki büyük hanlar sırasıyla Ögeday (1229-1241), Güyük (1246-1248), Mönge (1251-1259) idi
(Safargaliyev, 1960: 201-203).
Cuci'nin oğlu Batu Han 1242 yılında başkent olarak İdil nehrinin kıyısında Saray şehrini
karagah olarak belirleyerek topraklarını batıya doğru genişletmek için seferler düzenlemiştir.
Batu Han hem babası Cuçi’den miras kalan topraklarda (Kazakistan, Harezm ve Batı Sibirya)
hemde kendi işgal ettiklerinde (Volga Havzası, Kuzey Kafkasya, Deşt-i Kıpçak ve Rusya)
tanındı. (Vernadsky, 2019: 88). Ayrıca Batu Han döneminde batıda Lehleri ve Litvanyalıları da
vergiye bağlamıştı. Batu Han’ın ölümünden sonra yerine Moğolların ilk Müslüman Hanı Berke
Han olmuştur. Berke Han Müslüman olduktan sonra sınırlarını genişletmek için kardeşleriyle de
savaşmak zorunda kalmıştı. Bizanslılarla savaşarak onları yenmiş sağlığında bütün Doğu
Avrupa’yı kendi kanun ve yasalarına göre yönetmiştir. Berke ile beraber bazı Moğol kabileleri de
İslamiyeti kabul ederek Türk islam devleti geleneğine göre yeniden sistemi düzenlemişlerdir.
Artık Altın Orda devleti bu bölümü Müslüman Türk devletlerinden biri olarak kabul edilir. Berke
Han’ın ölümünden sonra Altın Orda devletinin tahtına sırasıyla Mengü Timur, Özbek ve Canbeg
Hanlar geçmiştir. Onların döneminde de Altın Orda devleti zamanının en güçlü ve kudretli
devletidir (Milov, 2006: 221).
Altın Orda devletinin Doğu Avrupa’yı yönettiği bu çağlarda bölgedeki bütün şehirlerde
nüfus sayımları yaptığı, bu sayımlarda sivil halkla birlikte bütün papazları, rahipleri ve diğer
kilise mensubu kişileri de saydığı bilinmektedir. Rusların ve diğer Slav kabilelerin yaşadığı
topraklardaki vergilerin toplanması ve bazı idari işlerin yürütülmesi için kağanlar tarafından
“başkaki” adı verilen özel memurların atanması da buradaki devlet sistemini kontrol altına
almasını sağlamıştır (Kurat, 1987: 80). Gerçekten de Türk devletleri Hunlar, Bulgarlar,
Peçenekler, Kumanlar, Hazarlar, İdil Bulgarları ve en son Altın Orda Doğu Avrupa yerel
kavimleri için mükemmel işleyen bir devlet sistemini miras olarak bırakmıştı. İşte bu miras daha
sonra kurulacak Rus devleti için de bir anahtar olacak ve başarısında önemli unsur olarak öne
çıkacaktır (Vernadsky, 2019: 82).
Altın Orda Devleti idarecileri, kendilerine itaat eden ve vergilerini ödeyen kavimlere asla
dokunmadılar. Rus knezleri zaman zaman Altın Orda devletinin başkenti Saray’a gidip kağandan
onay alarak kendi kavimlerini yönetmek için icazet aldılar. Bu seronomide Ruslar, knezlerine
Kağan'ın müsaadesi olduğunu belirten yarlık denilen bir belge verilmekteydi (Milov, 2006: 222).
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Moğol hanları da Müslüman olmadan evvel dahi eski Türk geleneklerine uyarak
kurdukları devlette bütün dinlere eşit olmayı benimsemişlerdi. Bu doğrultuda İslam müesseseleri
ve Hristiyan kurumlarına özerklik vererek onların iç hukuklarına müdahale etmemişlerdi.
Dönemin seyehatnamelerinde bu konuda önemli bilgiler bulunmaktadır. W. Rubruck ve M. Polo
Hristiyanlık tarihi açısından epeyce bilgiyi günümüze taşımayı başarmışlardı. Bir diğer seyyah
İbn Battuta ve birçok İslam tarihi kaynakları ve coğrafya eserleri de bu konuda oldukça önemli
bilgiler yer almaktadır.
Rus Ortodoks kilisesinin tarihine ait yarlıkların da bu dönemde Moğolların büyük
hanları ve Altın Orda hanları tarafından verilmiştir. Rus knezleri gibi han tarafından
metropolitlere de Rus kilisesinin haklarını koruyan yarlıklar verilmiştir. Bu yarlıklara göre
törenlerinde ve dualarda Moğol kağanlarının ismine yer vermelerini, Moğol hakimiyetini
tanımaları şartı yer almaktaydı. Bu işlerin yapılıp yapılmadığını şehirde bulunan Moğol
görevlileri tarafından dikkatlice takip ediliyordu (Şeremetyev, 2013: 4).
Altın Orda devleti, Rusların sonraki dönemlerinde de siyasi yönden etkili olmuştur.
Ruslar Altın Orda devletinin merkezi yönetim şeklini taklit etmiş ve 15-16. yüzyıllarda
genişleyen Rus topraklarında öğrendiklerini uygulamaya koymuşlardır. Ayrıca Ruslar, ticareti
vergilendirmeyi, gümrük tekelleri kurmayı, işlerin idaresinde gerekli saray bürokrasisini de Altın
Orda devletinden öğrendiler. Yine, onlardan askeri yönden de etkilenerek onluk sistemi
kullanmışlardır (Şeremetyev, 2013: 3; Safargaliyev, 1960: 46-48).
Başlangıçta Moğolların istilası neticesinde özellikle Doğu Avrupa’nın güneyinde kalan
birçok Rus ve Slav şehri yok edilmişti ayakta kalan şehirler ise eski önemini kaybetmişti. Bu
bölgenin yerel halkı ziraat açıdan verimli olan toprakları terk ederek kuzeye göç etmeye
başladılar. Bizans’ın Rus ve diğer Slav kavimleri üzerindeki ekonomik, kültürel ve siyasi etkisi
azalmıştı. Yeni yeni Ortodoklaşan Slav kavimleri ile Batı Katolik dünyası arasındaki arasındaki
ilişkiler de kesilmişti. Bütün bu olumsuzluğun yanında olumlu bir gelişme de bu dönemde
yaşanmıştır. Moğol istilasından sonra uzun süre Doğu Slavları kavimlerinin

merkezi olan

Kiev’in tahrip edilmesiyle Moskova knezliği güçlenmiş ve siyasi açıdan Rusya'nın merkezine
dönüşmeye başlamıştır.
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2. Moskova Knezliği’nin Yükselişi
Moskova ismi ilk olarak, 1147 tarihli bir kronikte Suzdal Prenslerinden Yuri
Dolgoruki’nin, Doğu Ukrayna Knezliği Novgorod-Seversk’ten Prens Sviyatoslav’a gönderdiği
bir davette görülmektedir. Kronik içerisinde Moskova’nın geçtiği kısım: “Bana, Moskova’ya gel
kardeşim” şeklindedir. Davetin ardından bu ziyaret gerçekleşir. Ayrıca kroniklerden, 1156
yılında Prens Yuri Dolgoruki’nin Moskova’nın temellerini attığını ve şehir duvarlarını inşa
ettiğini öğrenebiliyoruz (Klyuçevski, 21. Ders).

2.1.Knez Yuri Dolgoruki Dönemi (1303-1325)
Moskova Knezliği ise 1276 yılında Aleksandr Nevski’nin oğlu Daniel tarafından
kurulmuştur. Daniel ve oğlu Yuri zamanında Moskova knezliğinin sınırları genişlemeye devam
etti. Moskova knezliği 1301 yıllında Kolomna, 1303 yılında ise Mojaisk şehrini eline geçirildi.
Ayrıca varissiz olan Peryaslavl knezliğine ait olan topraklar da bu arada Moskova Knezliği
himayesine girmiştir.
Knez Yuri zamanında Moskova ve Tver knezlikleri arasında mücadele başladı. Han
Özbek’in kız kardeşi Konçaka ile evlenen Yuri, Han’ın desteğiyle Büyük Knez unvanını
sahiplendi ve Özbek’ten buna dair yarlık aldı. Önceden Büyük Knez unvanını taşıyan Tver Knezi
Mihail Yarosloviç Han’ın kararını kabul etmeyip Yuri’yle savaşa başladı. Yuri bu savaşta mağlup
oldu ve eşi Konçaka esir düşüp öldü. Bu olay üzerine Konçaka’nın babası Özbek Han Knez
Mihail’i, 22 Kasım 1318’de başkenti Saray’da idam ettirdi. Ancak Knez Yuri de büyük knez
olma hedefine ulaşmadı, zira unvan öldürülen Mihail’in oğlu Dimitriy’e verildi (Kurat, 1987: 90).

2.2. Knez İvan Daniloviç (Kalita) Dönemi (1325-1340)
Mihail’in ölümünden sonra Moskova’nın büyük knezi İvan Kalita (1325-1340) oldu.
Tıpkı diğer knezler gibi büyük knez olmak için Altın Orda hanlarından yarlık alarak
hükümranlığını ilan etti. Tver’de 1327 yılında vergi toplayan bir memur yüzünden Moğollara
karşı bir isyan başladı. İvan Kalita Moğol kuvvetleriyle birlikte Tver’e müdahale ederek isyanı
bastırdı. Bu olaydaki sadakatinden sonra artık büyük knezlik hakkı Moskova knezlerine
verilmeye başlandı. Bununla birlikte "baskakçılık" diye bilinen vergi toplamadaki müessese de
kaldırıldı. Moğollara vergi toplama ve gönderme hakkı Moskova knezlerine verildi (Klyuçevski,
21. Ders).
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İvan Kalita döneminde Moskova Knezliği Doğu Avrupa’nın en güçlü knezliği haline
getirerek Ugliç, Beloozero, Galiç gibi şehirler Moskova’nın himayesine girdi. Ayrıca, Moskova
knezliğini genişletmek amacıyla sınırda bulunan bazı küçük şehirler ve köyleri satın aldı. Çok
geçmeden siyasi güce dini otorite de eklendi. 1299 yılında Metropolit Maksim Kiev’i güvenli bir
şehir olarak görmeyerek Kiev’i terk etti ve Vladimir’e taşındı. Büyük Knez’in davetiyle 1305’te
Metropolit Petr’un Moskova'ya taşınması Moskova'nın otoritesini daha da yükseltti.
Bu tarihi olaylarla paralel olarak Kiev Knezliği’nin batı toprakları Baltık kabilelerinden
biri olan Litvanlar tarafından XIII. yüzyılda kurulan Litvanya Büyük Düklüğünün himayesi altına
girince geride kalan topraklar, Galiçya-Volinya Lehistan ve Litvanya Knezlikleri arasında
paylaşıldı (Zýev, 2013: 40).
Litvanya Knezi Olgerd, 1380’de Kiev’i işgal etti. Bölgede zaman zaman çıkan savaşlarla
istikrarsız bir dönem girmeye başlamıştı. Bu yüzyılın 60’lı yıllarında Çernigov ve kuzey
toprakları, Litvanya tarafından ele geçirildi. Aynı yüzyılda Moskova’nın yükselişine paralel
Litvanya Büyük Dükalığı’nın da yükselişini görmekteyiz. Böylece Kiev’in knezlikler arasındaki
konumu zayıflamış onun yerini Moskova geçmiştir (Zýev, 2013: 42).

2.3. Knez Simeon İvanoviç (1340-1353)
İvan Kalita’nın oğulları babaları ölünce takriben 1341 yılı içinde Özbek Han’ın yanına
gelerek büyük knez unvanını talep ettiler ve taleplerine olumlu cevabı da aldılar. Kalita’nın
oğullarından Simeon’un aynen babası gibi Altın Orda hanına karşı itaatkar politika izlemesi
karşılığında kendisine Ryazan, Rostov ve Tver de dahil olmak üzere birçok Rus knezliği
verilmişti. Simeon elde ettiği bu ayrıcalığı, diğer knezlere karşı izlediği politikada belli etmiştir ki
çok geçmeden kendisine “gordıy” (gururlu) lakabı verilmiştir (Milov, 2006: 247).

2.4. Knez Dimitriy Donskoy Dönemi (1359-1389)
Knez Dimitriy Donskoy zamanında Moskova’nın önemi daha da arttı. 1350-1360 yıllar
arasında Altın Orda’da yaşanan taht kavgaları Altın Orda devletinin zayıfamasına neden oldu.
Altın Orda’nìn zayıflığından yararlanmak isteyen knez Dimitriy artık Moskova’nın Altın Orda’ya
vergi ödemeyeceğini ilan etti. Altın Orda’da iktidar mücadelesinde bulunan Mirza Mamay
Moskova knezliğine savaş ilan etti. Nijni Novgorod’u yağmaladı ama bir sene sonra Begiç Mirza
önderliğinde olan Moğol ordusu Veja Nehri kıyısında Moskova ordusu tarafından yenildi.
Rövanş almak isteyen Mamay orduyu topladı ve Moskova Knezliğine yeni bir sefer başladı ama
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8 Eylül 1380 yılında Kulikovo savaşında Kalita’nın ordusu tarafından yenilgiye uğratıldı (Kurat,
1987: 94-95).

2.4.1. Kulikova Savaşı
1380 yılının Temmuz ayının sonunda Mamay’ın ordusu Don ile Nepryadva arasında yer
alan Kulikovskaya düzlüğüne ulaştı. Mamay burada Yagaylo ile birleşmeyi planladığı için bu
düzlükte karargâh kurmuştu. Ancak Mamay’ın planları gerçekleşmedi. Yagaylo’nun iki kardeşi
kendisine karşı isyan etmiş ve Moskova’yı desteklemek için kendi birlikleriyle Moskova
ordusuna katılmışlardı. Daha sonra bu iki kardeşin tavsiyesi üzerine Moskova ordusu Mamay’ın
Yagaylo ile birleşmesini engelemek için Don’u geçme kararı aldı. Don’u geçer geçmez Rus
ordusu Mamay’ın ordusuyla karşı karşıya geldi. Karşılaşma 8 Eylül 1380 tarihinde vukû buldu.
Sabah saatlerinde başlayan Kulikova muharebesinin başlarında Mirza’nın ordusu üstün geldi.
Ancak Rusları yok etme fırsatını ele geçiren Mamay Mirza bunu değerlendiremedi. Askerlerinin
çoğunun “biçilmiş ot gibi“ yerde uzandığını gören Knez, savaşa yeni bir birlik kattı ve Mamay
Mirza’nın üzerine hücum etti. Mamay Mirza’nın paralı askerleri Rus ordusuna yeni güçlerin
katıldığını zannederek kaçmaya başladılar. Rus ordusu büyük kayıplar verdikleri için düşmanı
fazla takip edemediler. Tarafların verdikleri kayıplara dair kesin bilgilerin olmadığı bu
muharebede Rusların birçok knez ve boyarlarını kaybettikleri ve cesetlerin nehrin on kilometre
ötesinden görüldüğü Rus kroniklerinde kaydedilmiştir. Bu zaferden sonra Knez Dimitriy’e
“Donskoy” unvanı verildi ve Rusya hükümeti 1848 yılında iki ordunun karşılaştığı yere bir anıt
yaptırdı (Safargaliyev, 1960: 143-1454; Zýev, 2013: 46).

2.5. Knez I. Vasiliy (1389-1425)
Dimitriy Donskoy’un oğlu Vasiliy zamanında Nijegorod, Murom ve Tarus knezlikleri
Moskova’nın himayesi altına girdiler. Knez Vasiliy’in ölümü ardından ortaya çıkan taht kavgaları
otuz sene sürmüş ve Rus knezliklerinin birleşme sürecini yavaşlatmıştır. Taht kavgalarının
sonucunda iktidara gelen knez Vasiliy Temniy, oğlu III. İvan ve torunu III. Vasiliy zamanlarında
Rus knezliklerinin birleşmesi tamamlanmıştır. Rus knezliklerinin birleşmesi, 1477-1478 yılları
arasında Moskova ve Novgorod arasındaki savaşta Moskova knezliğinin Novgorod’u yenmesiyle
tamamlanmış ve böylece Rusların yaşadığı topraklar Moskova'nın kontrolü altına girdi (Tatişev,
1994-1995: 132-160).
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2.6. Knez II. Vasiliy (1425-1462)
Moskova devleti, II. Vasiliy döneminde topraklarını genişletmeye devam etti. Dmitrov,
Galitsk, Mojaysk, Serpuhovo-Borovsk şehirlerini ele geçirdi. Moskova knezliğinin Altın Orda ile
ilişkilerinde aşırı isteklerde bulunmadılar geleneksel tabii olma siyasetine devam ettirdiler. II.
Vasiliy’in hayattayken kendisi için “Çar” unvanının kullanılması da Rus tarihinde bir ilk
olmuştur. Ondan önceki knezler için “Çar” unvanı kullanılsa da, bu ancak onların ölümünden
sonra mümkün olmuştur. II. Vasiliy ise resmî olarak kendisi bu unvanı kullanmasa da, dönemin
edebî eserlerinde “Çar” olarak nitelendirilmiştir. Vasiliy’e “Çar” olarak hitap edilmesinin nedeni,
bir taraftan Moskova Knezliği’nin Altın Orda’ya olan bağlılığının zayıflaması, diğer taraftan ise
Bizans’ın yıkılmasıdır. Dolayısıyla Rus knezliklerinin daha önce “Çar” olarak hitap ettikleri Altın
Orda hanları ile Bizans imparatorlarının hâkimiyetlerinin zayıflamasıyla Ruslar, kendi knezlerini
“Çar” olarak adlandırmaya başlamışlardır (Tatişev, 1994-1995: 178-187).

2.7. III. İvan Vasilyeviç Dönemi (1462-1505)
Rus tarihinde büyük İvan olarak adlandırılan III. İvan Vasilyeviç (1462-1505) Moskova
knezi olarak tahta çıktığında ilk iş olarak Altın Orda hakimiyetine son vermeye çalışmıştır.
Ukrayna topraklarının kuzey batısını Polonya’dan geri almıştır.

Knez İvan 1467-69 yılları

arasında Kazan Hanlığıyla yaptığı savaşta geçici başarılar kazanarak Kırım hanlığıyla da dostane
geçinmeye gayret etmiştir. İvan ölümüne kadar da Kazan Hanlığı ile sürtüşse de büyük bir
çarpışmaya girmeye cesaret edememiş ve denge politikasını korumayı başarmıştır.
Altın Orda devletinde Canibeg Han’ın ölümüyle birlikte taht kavgaları başlamıştı. Ancak
1380’de iktidar olan Toktamış döneminde (1380-1395) yeniden güçlendi. Timur’un iki kez Altın
Orda topraklarına girip 1391 ve 1395’te Toktamış’ın ordularını yenmesi ülkeyi yeniden
istikrasızlağa sürüklemişti. Zaman zaman Doğu Avrupa’da eski güçlü döneme geri dönmek
isteyen Altın Orda devleti en son Ahmet Han döneminde Kırım ve Moskova’ya karşı başarılı
savaşlar yapsa da Kırım’ın Osmanlı hakimiyetine girmesiyle zayıfladı. 1480 yılında Moskova’yı
yağmalamış ancak kış geldiği için Rusları takip edemeden geri dönmüştür. Bu arada
Moskova’nın müttefiki Kırım Hanlığı Saray şehrini yağmalamıştı. Bu acıya dayanamayan Ahmet
Han 1481 yılında vefat etmiş, vefatından sonra bir daha toparlanamayan Altın Orda’nın
bakiyesinden Kırım, Kazan, Nogay, Astarhan ve Sibir hanlıkları ortaya çıkmıştır.
Bununla birlikte Rusya’nın Osmanlı Devleti ile ilk münasebeti de III. İvan döneminde
gerçekleşmiştir. Kırım hanı Menligerey’in arabuculuğu neticesinde 1492 yılında Rus knezinin
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mektubu Osmanlı padişahı II. Bayezid’e ulaşmış ve 1497’de Mihail Pleşçeyev ilk Rus elçisi
olarak İstanbul’a gönderilmiştir (Kurat, 1987: 118).

2.8. III. Vasiliy İvanoviç (1505-1533)
III. İvan öldükten sonra yerine III. Vasiliy İvanoviç (1505-1533) geçti. III. Vasiliy de
babasının takip ettiği siyasetle Rus topraklarının birleştirilmesi siyasetine devam etti. III. Vasiliy
İvanoviç’in amacı Pskov topraklarını da Moskova’ya katmaktı. 1501-1503’te Livonya
prensliğiyle ile yapılan savaşlar sırasında Pskov zayıflamıştı. III. İvan bundan faydalanarak
1510’da Pskov’u Moskova’ya kattı. Moskova’nın yükselişini durdurmak için 1507’de Lehistan
ve Livonya ittifak yaparak Rusya ile savaşa girdi. Kuvvetlerin denk olmaması neticesinde III.
Vasiliy 1508’de anlaşma imzalamaya mecbur kaldı. III. Vasiliy’nin anlaşma yapmaktaki amacı
gelecekete yapacağı savaş için hazırlanmaktı. Zira, 1512’de III. Vasiliy Lehistan’a savaş ilan
ederek Smolensk’i kuşattıysa da alamadı. İkinci ve nihayet üçüncü kuşatma 1514 yapıldı bu sefer
şehir düştü ve Rus topraklarına katıldı. Üçüncü Vasiliy, 1520-1521 tarihinde Ryazan prensliğini
ele geçirdi ve topraklarını ülkesine bağladı. Rayzan ile birlikte Rusların yaşadığı hemen hemen
bütün topraklar Moskova devletinin egemenliği altına girmiştir. Ayrıca Vasiliy Kazan hanlığının
İdil üzerindeki hakimiyetini de kırarak nehir kıyılarını kontrol etmeyi başarmış ve Kırım
hanlarına denk olma şansını bulunmuştur (Tatişev, 1994-1995, 236-256).
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Bölüm Soruları
1) Rus-Moğol arasındaki ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Kalka

B)

Borodina

C)

Smolensk

D)

İvanovo

E)

Samara

2) 1237 yılında Rus-Moğol savaşında muharebe alanında hayatını kaybeden knez kimdir?
A)

Andery

B)

Dimitri

C)

Yuri

D)

Vasili

E)

Aleksandr

3) Aşağıdakilerden hagisi Altın Orda devletinin kurucusudur?
A)

Berke Han

B)

Mengü Timur

C)

Özbek Han

D)

Batu Han

E)

Toktamış Han

4) 1238 yılında aşağıda verilen Rus şehirlerinden hangisi kuşatmanın uzun sürmesinden
dolayı Moğollar tarafından “Kötü Şehir” olarak adlandırılmıştır?
A)

Azak

B)

Kozelsk

C)

Belozersk
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D)

Malgobek

E)

Ryazan

5) Moğolların Rus topraklarındaki ilk nüfus sayısımı hangi yılda yapılmıştır?
A)

1249

B)

1251

C)

1253

D)

1255

E)

1257

6) Moğolların Rus topraklarında vergi toplamak için görevlendiği memurlara verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Daruga

B)

Tangmaçi

C)

Noyan

D)

Baskaki

E)

Emir

7) Moğol Kağanlığı’ndan yarlık almak için Karakurum’a giden ilk knez kimdir?
A)

Yaroslav

B)

Konstantin

C)

Dimitri

D)

Mikhail

E)

I. İvan

8) Moskova Knezliği kim tarafından kurulmuştur?
A)

Nenski

B)

Aleksandr
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C)

Daniel

D)

Simeon

E)

Vasili

9) Özbeğ Han kızı Konçaka ile evlenerek Büyük Knez unvanını alan knez kimdir?
A)

İgor

B)

Yuri

C)

Mikhail

D)

Svyatoslav

E)

I. İvan

10) İvan Kalita döneminde Tver’de isyan çıkaran baksak aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Urus

B)

Tokta

C)

Bartu

D)

Sartak

E)

Çolhan

11) Knez Simeon İvanoviç’in izlediği politikadan dolayı aldığı unvan aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

Molodoy (Genç)

B)

Bıstra (Hızlı)

C)

Gordıy (Gururlu)

D)

Huday (Zayıf)

E)

Bolşay (Büyük)
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12) Mamay Mirza komutasındaki Altın Orda Devleti ordusu ile Moskova Knezliği Prensi
Dmitri Donskoy komutasındaki birleşik Rus knezlik orduları arasında 8 Eylül 1380'de
Don Nehri yakınlarında yapılan savaşın adı nedir?
A)

Kulikova

B)

Borodino

C)

Smolensk

D)

Narva

E)

Kama

13) 1380 yılında Dimitri Moğollara karşı kazandıktan sonra verilen unvan hangisidir?
A)

Vikant

B)

Basilius

C)

Kulak

D)

Donskoy

E)

Raca

14) Aşağıdakilerden hangisi ilk kez Çar unvanını kullanmıştır?
A)

Kalita

B)

Andery

C)

II. Vasiliy

D)

III. Vasiliy

E)

I. Petro
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15) Rusya ile Osmanlı arasındaki ilk münasebet hangi knez döneminde olmuştur?
A)

Svyatoslav

B)

Simeon İvanoviç

C)

İvan Daniloviç

D)

Dimitriy

E)

III. İvan

Cevaplar
1)A, 2)C, 3)D, 4)B, 5)E, 6)D, 7)A, 8)C, 9)B, 10)E, 11)C, 12)A, 13)D, 14)C, 15)E
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4. XVI – XVII. YÜZYILLARDA RUSYA TARİHİ

74

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
● Moskova Knezliği’nin çöküşü
● Güçlük Dönemi’nde Moskova Knezliği’nin faaliyetleri
● Romanov Hanedanlığı’nın iktadara gelişi
● Romanov Hanedanlığı döneminde siyasi politikalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Moskova Knezliği’nin çöküş nedenleri nelerdir?
2. Güçlük Dönemi’nde Knezlerin faaliyetleri nelerdir?
3. Rurik Hanedanlığı’nın sona ermesinde etkili olan faktörler nelerdir?
4. Romanov Hanedanlığı nasıl iktidara geldi?
5. Romanov Hanedanlığı döneminde siyasi politikalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Moskova
çöküşü

Knezliği’nin Moskova

Knezliği’nin Okuyarak

çöküşünde

etkili

ve

videoları

ve

videoları

olan izleyerek

faktörleri bilir.
Romanov
dönemi

Hanedanlığı Romanov

Hanedanlığı’nın Okuyarak

iktidara gelmesi ve siyasi izleyerek
politikalarını bilir.
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Anahtar Kavramlar
● Moskova Knezliği
● Güçlük dönemi
● Romanov Hanedanlığı
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IV. BÖLÜM
XVI – XVII. YÜZYILLARDA RUSYA TARİHİ

1. Moskova Knezliği’nin Çöküşü
1.1. Korkunç İvan (İvan Vasilyeviç- IV. İvan) Dönemi (1533-1584)
III. Vasiliy’ın ölümünden sonra iktidara gelen IV. İvan döneminde de Rusya için çok
önemli bir takım reformlar yapıldı. Bunların ilki idari alanda 1549 yılında yapılan “Zemski
Sobor” adı verilen bir meclis oluşturulmasıydı. Din adamları ile boyarlardan oluşan meclisin
görevi çara önemli konularda yol göstermek ve danışmanlık yapmaktı. Çar Korkunç İvan’ın diğer
önemli icraatı yasal alanındaydı ve 1550’de çıkradığı kanunname ile topluma hukuki anlamda
yeni bir düzen kazandırmayı amaçlıyordu. Ayrıca idari anlamda merkezi hükümetin işlevini
kuvvetlendirmek daha hızlı hareket kabiliyeti kazandırmak için dışişleri, savaş ve tarım
bakanlıklarını kurarak yeni bir sistemi denemeye karar verdi (Klyuçevski, 40. Ders)
Bürokratik yapılardaki düzenlemelerle merkezin gücünü arttıran İvan, orduyu genişleme
politikasının aracı haline getirerek 1550 yılında idari ve askeri hizmetin şartlarını veya kurallarını
belirleyen mestniçestvo adında bir sistem kurdu. Buna göre, prensler ve küçük aristokratlar
unvanları veya dereceleri ne olursa olsun, polki adı verilen askeri birliklerde voyvoda ile birlikte
hizmet edeceklerdi. Aynı yılda İvan ordu da 6 taburdan oluşan streltsi adı verilen yeni bir birlik
kurdu. Askeri birliklerin iaşe ve ibadeleri sağlamak için 1556’da yayımlanan bir kanun ile
pomestie sistemini düzenledi. Bu sisteme göre; askerlere hizmetleri karşılığında toprak verilmesi
veya işlettiği toprak karşılığında devlete asker göndermesi düzenlenmiştir. Bu sistem Osmanlı
devletindeki tımar sistemine benzer bir sistem idi. Ayrıca Müslüman Türk devletleri bu sistemi
çok eskiden beri kullanıyorlardı (Klyuçevski, 32. Ders).
IV. İvan döneminde Rus devleti hem batıya hem de doğuya doğru genişlemesini sürdürdü. IV. İvan
ilk olarak Baltık denizi üzerinden geçen ticaret yolunu kontrol altına almak amacıyla Livoniya devletini
ortadan kaldırmak istiyordu. Ancak Livoniya, komşuları İsveç, Danimarka, Polonya ve Litvanya gibi
ülkelerle destekleniyordu. Bütün risklere rağmen İvan 1558’de Livonya üzerine yürüdü ve Narva’yı ele
geçirerek anlaşma imzalamaya zorladı. Livonya aynı zamanda Polonya’nın koruması altındaydı, dolayısıyla
İsveç ve Polonya da Rusya’ya karşı savaş açtı (Vernadsky, 2019: 137). İvan'ın Polonya'ya yönelik askeri
seferlerinde başarısız oldu. Ancak Rusya'nın Avrupa ile olan ticari, siyasi ve kültürel bağlantılarının
genişletilmesine yardımcı oldu. Birinci Petro, Rusya'yı büyük bir Avrupa gücü haline getirmek için aslında
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İvan’ın kurduğu bağlantılara dayanmıştır. İvan 1578’e kadar devam eden Livoniya savaşlarından
Moskova’ya hiçbir şey elde edemeden geri dönmek zorunda kaldı. Korkuç İvan’ın doğuya düzenlediği
seferler batıya oranla daha başarılıydı özellikle Kazan Hanlığının zayıflaması başarısında önemli bir etken
olmuştu. Rus ordusu uzun bir hazırlık dönemi geçirerek Kazan’ı istila etmeye hazırlanmıştı. Rus Ortodoks
Metropoliti ordu sefere çıkarken söylediği nutukta, bu seferin kutsal bir görev olduğunu, bu zamana kadar
süren Müslümanların hakimiyetinin artık bitmesi gerektiğini, bunun bir kutsal savaş olduğunu belitmişti.
Nitekim, İvan orduyu kutsayan metropolit’in önünde eğilerek bu görevi aldığını ve başarıya İsa’nın ve
azizlerin yardımıyla ulaşacağını söyleyerek yola çıktı. Korkunç İvan’ın ordusu 1552’de Kazan’ı ve 1554’te
Astrahan’ı ele geçirdi. Rus ordusu aldığı şehirlerde özellikle Kazan’da öyle katliam yaptı ki, bu katliamlar
yıllarca unutulmadı. Bütün Müslümanlar şehirlerden çıkarılarak göçe zorlandı. Eli silah tutan erkekler
öldürüldü, kalanlar kaçtı ve çocuklar manastırlara zorla alındı. Kazan’da müslümalar için Bulak gölünün
kenarına bir mahalle kuruldu. Şehre girmeleri yasaklandı, bütün cami ve mescitler yıkılarak Kazan’ın belli
alanlarına yedi kilise yapıldı. Toprak sahibi Müslümanlara sadece ortodoks olmak şartıyla mal mülk sahibi
olabilme hakkı verildi. Bu sebeple eski kreşin denilen bir grup oluştu ki, bu grup sadece topraklarında
kalabilmek için zorla Hristiyanlığı kabul etmek zorunda kalmıştı. Rusya’da eski kereşinler yaklaşık üç
yüzbin kişilik bir grup olarak bu bölgede varlıklarını sürdürmektedir. Astrahan’ın kaderi de farklı olmadı
daha sonra Sibir Hanlığı da bu istiladan nasibini aldı. Küçüm Hanın topraklarını savunması bölgede İvan
döneminde Straganov ailesinin tertip ettiği Rusya destekli saldırıları bir müddet durdurmayı başardı. Ancak
sonraki zamanlarda yaşayan Türk boylarının iç mücadelesi sebebiyle Ruslar kısa sürede devasa Sibir
topraklarını ele geçirerek büyük bir yerleşim stratejisi geliştirdiler (Klyuçevski, 33. Ders).
Kazan ve Astarhan hanlıklarının çok kısa sürede Rus istilasına uğraması ve
müslümanların katledilmesi Osmanlı devletini harekete geçirerek Moskova’nın genişlesini
durdurma vazifesini Kırım hanlarına verilmiştir. Bu nedenle Kırım Hanı Moskova’yı bu dönemde
iki defa kuşatmış ve yakmışlardır. Her defasında Ruslar Kırım süvarilerine mukavemet etmemiş
geri çekilerek güçlerini muhafaza etmiş ve denk olmadığı güçlerle savaştan kaçınmışlardır.
Rusya’yı durdurmak için lojistik olarak yapılan en önemli proje, 1568 yılında Sokullu Mehmet
Paşa’nın düşündüğü Don ile İdil’i birleştirme projesiydi. Böylece askeri lojistiğin her türlü
malzemesi ve insan gücü zamanında Kazan ve Astarhan hatta Türkistan’daki müslümanlara
ulaşacak dahası Moskova ve Rus şehirleri baskı altında tutulacaktı. Ancak bu büyük proje yerel
güçlerin önemsememesi yüzünden onca gayrete rağmen başarılı olamamış daha sonraki süreçte
bölgenin Ruslara esir olmasına neden oldu (Zuyev, 1995: 65-66; Karamzin, 1815: 30-35).
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İvan dönemine damgasını vuran asıl önemli olay ‘Opriçnina’nın ortaya çıkışıdır. İvan
1564 yılında Moskova’dan ayrılarak Kolomenskoye köyüne yerleşti ve Moskova metropoliti
Afanasi’ye boyar ve komutanların Rusya’ya ihanetini anlattığı bir mektup yazarak istifa ettiğini
bildirdi. Moskova’nın ileri gelen boyar ve zenginleri kilisenin teşvikiyle İvan’a bir heyet
göndererek yeniden tahta çıkmasını istediler. İvan bu isteği ancak her şeyi kontrol yetkisiyle ve
hiçbir geleneksel kurum tarafından denetlenmemek şartıyla kabul etti. Yeniden tahta dönünce
İvan kendisi ve ailesi için ayrı bir hükümet sarayını kurdu ve tüfekli asker birliklerini oluşturarak
onlara streltsi adını verdi (Zuyev, 1995: 59). Bu yeni oluşuma yaklaşık kırk şehir dahil oldu ve
‘Opriçnina’ adı verildi. Rusya artık terör devleti dönemine girmiş Opriçnina yargı ve savunma
hakkı vermeden herkesi yok ederek Rusya’yı yaşanmaz hale getirmişlerdi. Rus tarihinin dönüm
noktası ve yükselişinde çok önemli güç oluşturan çoğu Rus olmayan kavimlerden müteşekkil
boyarlar idam edilerek toprak ve mallarına el konuldu. Rusya’nın çevresindeki kavimleri bu
sistemin içerisine dahil edip güç devşirme projesinin sonuna gelmişti. Örneğin 1570 yılında
Novgorod’a yapılan saldırısı neticesinde yaklaşık 10 bin kişi öldürülmüş, terör neticesinde Rusya
büyük bir ekonomik krize girmiş bu da ülkenin askeri gücünü zayıflatmıştı. Ardından 1571
yılında Kırım Hanı Devlet Giray’ın önemli bir mukavemet görmeden Moskava’yı ele geçirip
yağmalaması da Opriçnina’nın zayıflığını göstermesi bakımından önemli bir göstergeydi.
Neticede kilisenin de yardımıyla Rus devleti yeni bir yapılanmayla Opriçnina’yı ortadan
kaldırmaya karar verdi. Kısa sürede Opriçnina’nın bütün komutanları yakalanarak idam edildi
(Zuyev, 1995: 62-63).
Korkunç İvan'ın ölümünden sonra Rusya, Hazar’ı ve Batı Sibirya'nın kuzey batısından
kuşattı. Güneye doğru, topraklarını Balkanlar ve Kafkaslara doğru yayarak Osmanlı topraklarında
çatışmaları körüklemeyi bir hedef olarak benimsedi. Korkunç İvan aslında daha iktidara gelmeden
ekonomik olarak çökmüş bir Rusya vardı yapmış olduğu faaliyetlerle bu çöküşü daha da hızlandı. Bunun
sonucunda vergilerle boyarları ve köylüleri çok zor durumda bırakmıştı. Hiç durmadan seferden sefere çıkan
Rus ordusu bu çöküşte birinci neden olarak gösterilebilir aynı zamanda yapılan savaşlarda insan kaybı da
çok olmuştur. İvan, 28 Mart 1584'te komutanı Bogdan Belskiy ile santraç oynarken ölmüş yerine oğlu
olmadığı için Rus çarlığına Feodor geçmiştir (Klyuçevski, 31. Ders; Milov, 2006: 440-445).
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1.2. Fyodor Dönemi (1584-1598)
İvanın ölümünden sonra Rusya tahtına oturan onun oğlu Fyodor, zayıf kişiliğinden
dolayı güçlü bir Hükümdar olamadı ve onun iktidar döneminde ülkenin asıl yönetici Korkunç
İvan’ın güvenini kazanmayı başarmış olan aristokrat Boris Godunov idi. Boris Godunov 1598’e
kadar Fyodor’un yanında onun sağ kolu olarak bu tarihten 1605’e kadar ise Çar olarak Rusya’yı
yönetti. 1591 yılında İvan’ın küçük oğlu Dimitriy ve 1598’de İvanın İkinci oğlu Fyodor
ölümleriyle yaklaşık 700 yıldır Rusya’yı yöneten Rurik Hanedanlığı sona ermiş oldu (Karamzin,
1815: 13).

2. Güçlükler Dönemi
Fyodor varis bırakmadan ölünce (1598) din adamları ve saray görevlilerinin çoğunlukta
olduğu zemski sobor (ülke meclisi) Boris Godunov'u tahta çıkardı (17 Şubat 1598). Kısa
zamanda akıllı ve becerikli bir hükümdar olduğunu kanıtlayan Çar Boris, hukuk sistemine yeni
düzenlemeler yaptı. Batı Avrupa'ya öğrenciler gönderdi. Rusya'da Protestan kiliselerinin
kurulmasına izin verdi. Baltık Denizi'nde güç kazanmak amacıyla Litvanya'nın Rusya'ya
katılması için görüşmelere başladı. Aynı zamanda 1601-1603 yılları arasında Rusya’da yaşanan
büyük kıtlığın sonucunda yaklaşık 127 bin kişi hayatını kaybetti. Bu kıtlık sonucunda 1603
yılında durumdan memnun olmayan köylülerin isyanına neden oldu. İsyanın lideri olan Chlopka
adlı bir çete reisi tarafından köylülerden, kölelerden ve eşkıyalardan oluşturulan örgütle
Moskova’ya doğru harekete geçti. Bu isyan o dönemde Godunov’un çabaları ile çok fazla
büyümeden bastırıldı. Fakat bu başka isyanların çıkmasına engel olamadı (Kurat, 1987: 181-182).
1604 yılında Grigori Otrepev önderliğinde yeni bir isyan patlamıştı. Küçük bir dvoryan
soyundan gelen ve uzun süredir Çudov manastırında keşişlik yapan Grigori Otrepev, kendisinin
İvan’ın 1591’de ölen oğlu Dimitri olduğunu ileri sürdü. Sahte Dimitri ekonomik baskılardan
bunalan köylü için bir kurtuluş ümidi oldu. Grigori köylülerden on sene vergi almayacağını ve
Rusya’da köylülerin yarı köle olarak çalıştırıldığı serflik sistemini kaldıracağını vaat ediyordu.
Bunun sonucunda isyan kısa sürede Putivl’den Oka nehrine kadar geniş bir alana yayıldı
(Gumilev, 1997: 124-125).
Çar Godunov’un Nisan 1605’te ölmesi ve ardından oğlu Feodor’un boyarlar tarafından
öldürülmesi isyanın daha da büyümesine neden oldu. Çaresiz kalan ve halkın gazabından korkan
boyarlar, Sahte Dimitri’nin tahta geçmesine razı oldular. Fakat Sahte Dimitri’nin çarlık dönemi
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ancak onbir ay kadar sürdü. Dimitri, 1606 yılında Vasiliy Şuyski tarafından hazırlanan bir
komplo sonucu öldürüldü. Rus devletinin başına Şuyski geldi, ancak onun da dört sene süren
iktidarında Rusya’da iki büyük isyan oldu. Bu isyanların ilki 1607 yılında knez Telyatevski’nin
askeri görevlisi olan İvan Bolotnikov tarafından ortaya çıkmıştı. 60 bin kişiden oluşan büyük bir
ordu toplayarak Moskova üzerine yürümüştü. İsyancılar Moskova’ya geldikten sonra Çar
Dimitri’nin öldürülmesinden sorumlu olan şehrin ileri gelenlerinin ve aristokratlarının kendilerine
teslim edilmesini istediler. Ancak Çar Vasiliy, üstlerine ordusunu göndererek yendi. Böylece
Rusya’daki ilk büyük köylü isyanı 1607 ekminde bastırılmış oldu (Kurat, 1987: 199). Bir diğeri
ise, İkinci Sahte Dimitriy isyanıdır. 1608 senesinde yine köylü ve çara muhalif Rusların
desteğiyle başladı toplanan kalabalık Moskova yakınında bulunan Tuşino köyünde karargahını
kurdu. Birinci isyana göre daha büyük olan bu isyanı Şuyski ancak İsveç kralından aldığı
yardımla bastırabildi. Polonya kralı Sigismund, İsveç’in Rusya’ya yardımını bahane ederek 1609
yılında Rus topraklarını işgal etti. Sahte Dimitriy ordusunun bir kısmı Polonya kralı
Sigismund’un ordusuna katıldı (Vernadsky, 2019: 156). Şuyski başlangıçta isyancılara ve
Polonya birliklerine karşı oldukça başarılı olsa da, Rus ordusunun başkomutanı Skopin
Şuyiski’nin ölümünden sonra Polonya ordusuna Kluşin muharebesinde yenildi. Bunun üzerine
V. Şuyski 1610’da boyarlar tarafından tahttan indirildi ve boyarlar meclisni kurarak yönetimi
devraldılar (Zuyev, 1995: 72-73)
Boyarlar meclisi, Polonya’dan bir Çar getirerek Rusya’yı yönetmek düşüncesini
paylaşıyordu. Bu amaçla Polonya kralının oğlu Vladislav’ı çar olarak kabul edebileceklerinin
kararını verdi. İki devlet bu teklifi 4 Şubat 1610 tarihinde Smolensk’te bir anlaşmayla karara
bağladı. Yapılan anlaşmaya göre; yeni çar Vladislav ortodoksları zorla Katolik yapmayacak,
adaleti Sudebnik’e (İvan döneminde hazırlanmış kanunlar) göre sağlayacak, Rusya’dan
Litvanya’ya ya da Litvanya’dan Rusya’ya göçe izin vermeyecekti (Zuyev, 1995: 75)
Ancak Rus halkı ve Ortodoks kilisesi Polonya kralı Sigismund ile yapılan anlaşmayı
kabul etmesiyle Moskova Metropoliti Hermogen halkı Katolik Polonyalılarla savaşmaya çağırdı.
Rusların bu çağrıya cevap vermesi çok çabuk oldu ve bütün Rusya ayaklandı. Ruslar içerisinde
Hermogen’in çağrısına en güçlü destek Prokopii Lyapunov liderliğindeki Ryazan boyarlarından
geldi. Lyapunov, Polonyalılara karşı halkı birleştirmek için önce Polonyalıları destekleyen
Kossakları, kaçak köylüleri ve eşkıyaları özgürlük vaadiyle kendi safına çekti. Daha sonra bütün
direniş hareketini birleştirmek amacıyla Haziran 1611 yılında geçici hükümeti belirleyecek bir
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meclis kurdu. Haziran 1611’de isyancıların ordusu Nijni Novgord’dan Moskova’ya doğru hareket
etmeye başladılar ve Mart ayında Moskova’ya ulaştılar. Ancak, Kossaklar Temmuz 161l’de
Lyapunov’u öldürdüğü için ilk saldırıda başarılı olamadılar ve geri çekilmek zorunda kaldılar.
Lyaponuv öldürülünce Halk Kozma Minin adında bir liderin etrafında birleşerek Moskova’ya
tekrar saldırdı. Nihayet Nijniy Novgord’lu Pojarskiy’nin yardımıyla Moskova’ya ulaşarak 1612
ekiminde Moskova’yı Polonyalılardan temizlendi (Karamzin, 1815, 67).
Polonya tahakkümünden kurtulan Rus devleti, Ocak 1613’te toplanan ve Rus
toplumunun her kesiminden yaklaşık 500 temsilcinin katıldığı meclis ile Rusya’yı kimin
yöneteceği konusunda uzun tartışmalar yaptı ve bu toplantı neticesinde Şubat 1613’te Filaret
Romanov’un oğlu Mikhail’i Çar yapmaya karar verdi. Yeni Çar Mikhail, hem babası Filaret’in
Sahte Dimitri ile akrabalığından dolayı Kossaklar’ın hem de IV. İvan Anastasya Romanov’la
evliğinden dolayı bütün temsilcilerin onayını alarak 1613 temmuzunda tacını giyerek tahta
oturdu. Böylece Rus devletinde 1917 yılına kadar sürecek Romanovlar hanedanlığı dönemi
başlamış oldu (Vernadsky, 2019: 159).

3. Romanov Hanedanlığı
3.1.Mihail Romanov (1613-1645)
Mihail Romanov, 22 Temmuz 1596 yılında Feodor Nikitoviç’in oğlu olarak Moskava’da
dünyaya geldi. Mihail'in baba tarafından büyükbabası Nikita Romanoviç ilk çareviç yani tahta
aday prenses Anastasia'nın kardeşi ve Korkunç İvan’ın saray soyundan gelmekteydi. Daha çocuk
yaşlarında iken Mihail ve annesi Belazorsk şehrine sürgün edilmişti. Babası Feodor ise Çar Boris
Gudanov tarafından vatana ihanetle suçlanmıştı. Rus tarihinde fetret yılları olarak tarihe geçen bu
sürecin sonunda bütün dengelerin kesiştiği bir aday olarak, meclisin uzun tartışmalar sonunda
seçtiği Mihail aslında naif, zayıf karakterli ve yöneticiliği sevmeyen bir karaktere sahipti. Bu
sebepten dolayı annesi bu seçime biraz soğuk bakmıştır (Klyuçevski, 43. Ders).
Mihail’in tahta çıkmasıyla Rusya’yı 300 yıl yöneten Romanov Hanedanlığı da tesis
edilmiş oldu. İlk iş olarak Mikhail, Moskova’nın kaybolan otoritesini yeniden kurmaya çalıştı ve
önemli ölçüde başarılı oldu. Çar hükümdarlığının ilk yıllarında iç ve dış politikasını Boyarlara ve
Zemski Sabor’a danışarak yürütüyordu. Ancak 1618’de babası Patrik Filoret Polonya esirliğinden
kurtulup Moskova’ya dönünce devletin iç ve dış politikasını kontrolü altına alarak meclis ve
boyarların tahakkümünü kırmayı başarmıştı. Mihail’in döneminde yapılan idari ve ekonomi
reformaların sayesinde Rusya siyasi krizinden çıkabildi ve merkezin gücü oldukça arttı. Askerî
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anlamda ise Rusya büyümeye devam etti. Orduya yeni birlikler eklendi ve bu birliklerin eğitimi
için yabancı (İsveç ve İskoç) subaylar getirildi.
Polonya prensi ve kısa süre çarın tahtına oturan Vladislav, Mihail’i Rusya’nın çarı
olarak tanımak istememişti. Bu nedenle 1617 yılında Rusya’ya sefer düzenlemiştir. Ancak bu
savaşta yenilgeye uğramıştır. Savaştan sonra 1618’de iki ülke arasında 14 yıl sürecek Deulina’da
barış antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın maddelerinden biri Smolensk ve Çernigiv
şehirlerinin Lehistan-Litvanya prensliğine verilmesiydi. Rus devleti çok geçmeden yeniden
savaşa hazırlanarak kaybettiği şehirleri geri almak için 1632 yılında Lehistan-Litvanya Birliği’ne
savaş açmıştır. Savaş yaklaşık iki yıl sürmüş, neticede iki ülke bir antlaşma imzalamışlardır. Bu
antlaşmaya göre, Serpeysk şehri Rusya’ya bırakıldı. Polonya’nın kralı Vladislav Moskova tahtı
üzerindeki haklardan vazgeçerek Mihail Romanov’u çar olarak tanımıştı. Ayrıca Mihail Rus
Çarlığı ile İsveç İmparatorluğu arasındaki savaşı da sona erdirerek Stolbovo barış antlaşmasını
imzalandı. Bu antlaşma ile Novgorod, Staraya Russa, Ladoga, Gdov şehirleri Rusya’ya geri
verilmiş, İvangorod, Yam, Koporye şehirleri ise İsveç’in himayesi girmiştir. Sıkıntılı yıllar olarak
bilinen bu süreçte Baltık denizine çıkış kapısı olan bölgenin kaybedilmesi Rusya’nın ticaret ve
ekonomisine büyük zararlar verdi (Kurat, 1987: 216).
Mihail'ın döneminde Ruslar, tarihinde görülmemiş toprakları istila etti. Ancak bu
toprakların çok büyük bölümünde insan nüfusu yoktur. Mihail döneminde, büyük ölçüde Ermak
ve ordusunun başlatıp Rus Kazaklarının gerçekleştirdiği ve Stroganov ailesi tarafından finanse
edilen Sibirya’nın istilası başlamıştı. Çar Mihail Romanov, kaynaklara göre genç iken geçirdiği
bir bacak yaralanmasından dolayı yaşlılığı döneminde sakat kalarak yürüyemedi. Ömrünün
sonunda (Nisan 1645) iskorbüt ve depresyon hastalığına yakalanarak 23 Temmuz 1645'te vefat
etmiş ve yerine oğlu I. Aleksey geçmiştir.

3.2. I Aleksey Mihayloviç Dönemi ( 1645-1676)
Mihail Romanov’un ölümünden sonra Rus tahtına oturan Çar I. Aleksey’in
hükümdarlığının ilk yıllarında devlet işlerini eniştesi Boris Morozov tarafından yönetiyordu.
Morozov ilk olarak devletin bozulan maliyesini düzenlemek gelirleri artırmak için yeni vergiler
uyguladı. Ancak bu tedbirler malların fiyatlarını kontrolsüz bir şekilde artmasına neden oldu. Bu
durum karşında halkı karaborsaya teşvik etti. Bunun sonucunda bunalan orta sınıf halk ile
boyarlar ayaklandı. Bu ayaklanma Rus tarihinde tuz isyanı diye geçiştir. Ayaklanma neticesinde
tuz vergisi kaldırılmış, B. Morozov ise sürgüne gönderilmiştir. Yine isyandan sonra 1649 yılında
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Aleksey isyancıların istekleri doğrultusunda Danışma meclisini (Zemskii Sobor) toplayarak yeni
kanunlar çıkardı (Kurat, 1987: 220). Sobornoe Ulojeniye adı ile bilinen bu kanunlar 25 bölüm ve
967 maddeden oluşmaktadır. İlk bölüm devlete ve kiliseye karşı gelenlerle mücadele tedbirlerini
içermektedir. Kiliseye karşı gelmek din ve devlet ilişkilerinin çok güçlü olduğu bir devirde
özellikle tehlikeli olarak değerlendirilmekte ve ölümle cezalandırılmaktaydı. Devlete karşı
gelenler ve isyanlara katılıp adam öldürenler idam edilerek cezalandırılmaktaydı. Kanun ayrıca
boyarların hayatını ve mülklerini emniyet altına alarak onlara tecavüz edenleri de ölümle
cezalandırmayı içeriyordu. Ayrıca ordudan kaçanlar ağır şekilde cezalandırılıyordu. Bununla
birlikte köylülerin toprakları terk ederek taşınmalarına izin verilmiyordu. Köyden kaçanlar geri
getirilerek ağır cezalara çarptırılıyordu. Böylece kanun, serfliği resmi ve yasal hale getirerek
1861’de serfliğin ilgasına kadar konu ile ilgili temel yasa olarak bu dönemde kanunlaşan
maddeler kaldırılmıştır. Seflik sisteminde geniş toprakalara sahip zenginlerin toprakları köylüler
tarafından

işleniyordu.

Çalışmaları

karşılığında

ancak

yaşamlarını

sürdürecek

ürünü

kazanabiliyorlardı. Rusya’daki sosyalizmin temelinde de bu sistemin büyük etkisi olmuştur. Bu
dönemde köylülerin bir kısmı toprak sahiplerinden aldıkları borçları ödeyemedikleri için serf
haline geldiler. Ancak bu sistemin acısını Rus devleti her dönemde derinden yaşadı ve
uygulamanın olduğu bu yüzyılda irili ufaklı üçyüze yakın ayaklanmanın olması bu durumu bütün
açıklığıyla göstermektedir (İsayev, 2012: 90-94).
I. Aleksey sadece hukuk ve askeri alanda reformlar yapmadı. Bunun yanında Ortodoks
kilise ve metinlerinde de çok köklü reformları yaptı. Başlangıçtan itibaren Rus kilisesinde Rum
örf ve adetleri görülmekteydi. Ayrıca Rum kilisesinden tercümeyle gelen ibadet ve ritüellerin Rus
kimliğine ve kültürüne girerken değiştiğini hissediyor ancak değiştirmeye kimse cesaret
edemiyordu. Ancak Aleksey döneminde Moskova Patriği Nikon, Rus Ortodoks kilisesinin bütün
metin ve ayinlerini yeniden eski metinlere uygun örf ve adetleri de gözeterek büyük bir reform
başlattı. Böylece diğer Slav haklar ve eski metinlerle birleşik bir ritüel ve metin birliği sağlanacak
bu metinler aynı zamanda Rus geleneğine uygun biçimde hazırlanacaktı. Ayrıca Rusça ve Rumca
ayinler ve metinler arasındaki farklılıklar da bu revizyonda belirlenip ortadan kaldırılarak
Rumların ayinleri esas alınacaktı. Nikon'un uyguladığı yeniliklerden hoşlanmayan ve bunların
yanlış olduğunu iddia eden kuvvetli bir ruhaniler zümresi vardı. Gelenekselciler yapılan
yenilikleri benimsemeyerek Nikon’a ve kiliseye karşı geldi. Ancak Çar, yeni kiliseye karşı olan
ve eski inananlar diye bilinen bu grubu Sibirya’ya sürgün ederek reforları şiddetle savundu ve
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uyguladı. Eski inanaların bir bölüm de Rus devletinin zulmünden kaçarak Kafkasya ve
Ukrayna’ya sığındılar (Zuyev, 1995: 70).
Çar Aleksey Mihayloviç döneminde Rusya toprakları genişlemeye devam etti. Özellikle
Sibirya’da insansız toprakların keşfiyle muazzam topraklar kazandılar. Böylece hiçbir çaba
harcamadan zengin orman ürünleri ve bedava kürklere sahip oldular. Ayrıca Leh veya Polonya
krallığının Batı Ukrayna toprakları üzerindeki etkisini kırmak isteyen Mihail buradaki köylüleri
ayaklandırarak kendine alan kazanmak istemişti. Yerel lider Kozak Hetmanı Bogdan
Hmelnitskii’yi destekleyerek sempati kazandı. Ayrıca Bogdan, Müslüman Kırım Hanlığıyla
ittifak yaparak 1648’de Lehistan-Litvanya kuvvetlerine karşı harekete geçti ve Polonya ordusunu
büyük bir yenilgiye uğratarak Ukrayna’ın kuzey ve batısını kontrol altına aldı. Daha sonra
Kosakların yaşadığı topraklar Rus devletine ilhak olarak Müslüman Kırım Hanlığı dolayısıyla
Osmanlı devletinden ayrıldı (Saharov, 2018: 318-321).
Rusya Leh savaşına müteakip Rusya’nın Leh ve Ukrayna’da ilerlediğini gören İsveç
Krallığı Lehistan Litvanya Kralığında hakimiyet kurmak ve Rusya’nın genişlenmesini önlemek
amacıyla 1655’te Lehistan-Litvanya’ya birliğine savaş açarak harekete geçti. Altı ay içeresinde
İsveç ordusu Lehistan-Litvanya birliğinin topraklarının büyük kısmını kontrol altına aldı. İsveç
kralı X. Karl Gustov, başarısının ardından Litvanya Hetman'ı Yanuş Radzivil’le bir anlaşma
imzalayarak Litvanya’yı, Polonya’dan ayırmış İsveç ile birleştirerek Rusya’ya karşı birlik kurdu.
Ancak bu harekata Rusya hemen cevap vermiş Polonya-Litvanya Birliği ile Vilen barış
antlaşmasını imzalayarak 1656 yılında İsveç’e savaş ilan etti. İki yıl süren savaşın ardından
Rusya kazanan taraf olarak İsveç’i tehdit olmaktan çıkararak Polonya’ya odaklanmış ve yaklaşık
on üç yı süren bir savaşın başlamasına sebep oldu. Nihayet, 1667 yılında savaş bitince iki taraf
aralarında anlaşmayla Ukrayna topraklarını paylaştılar. Bu savaşın neticesinde Ruslar Doğu
Avrupa’nın en güçlü Slav ülkesi olduğunu kanıtladı. Slav tarihinin en önemli şehri Kiev de bu
savaşların sonucunda tartışmalı bir şekilde Rusya’nın tahakkümüne bırakıldı (Saharov, 2018:
339-345).
Aleksey Mihayloviç’in ölümünden sonra tahta onun oğlu III. Fyodor geçti. Ancak III.
Fyodor sağlık açıdan zayıf olduğu için erken yaşta öldü. Altı yıl süren III. Fyodor’un
hükümdarlığı döneminde bazı reformlar yapıldı. 1678 yılında yapılan en önemli faaliyet Rus
nüfusunun kayıtlara geçmesidir. 1681 yılında önemli devlet görevlilerinin, soyluların, ailelerin
boyarlar hiyerarşisindeki yerine göre göreve getirildikleri mestniçestvo sistemini kaldırıldı.
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Bölüm Soruları
1) İvan Vasileyeviç (Korkunç İvan) döneminde 1549 yılında kurulan meclis aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

Oblast

B)

Kray

C)

Zemski Sobor

D)

Subyekt

E)

Okrug

2) Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılda aristokratların toprak kayıtlarını tutanlara
verilen isimdir?
A)

Pomestie

B)

Dargi

C)

Voyska

D)

Barent

E)

Krayski

3) Aşağıdakilerden hangisi 1550 yılında idari ve askerî hizmet kurallarını belirleyen
sistemdir?
A)

Polki

B)

Mestniçestvo

C)

Pomestniy

D)

Streltsi

E)

Spetsnaz

4) Rurik Hanedanlığı hangi çarın ölümüyle sona ermiştir?
A)

Boris

B)

IV. İvan

C)

I. Dimitri
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D)

IV. Vasili

E)

I. Fyodor

5) İvan Vasiliyeviç (Korkunç İvan) döneminde çarlığa bağlı olan gizli polis teşkilatı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Zemşina

B)

NKVD

C)

Drujina

D)

Opriçnina

E)

Votçina

6) Romanov Hanedanının ilk çarı kimdir?
A)

I. Mikhail

B)

I. Aleyksey

C)

III. Fyodor

D)

I. Petro

E)

III. İvan

7) I. Aleksey döneminde 1648 yılında çıkan isyan aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Pamuk

B)

Tahıl

C)

Tuz

D)

Çar

E)

Morozov

8) Sobornoe Ulajeniye kanunlarının kodeksi hangi çar döneminde çıkartılmıştır?
A)

Sofia Alekseyevan

B)

III. Fyodor

C)

I. Katerina
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D)

Boris Godunov

E)

I. Aleksey

9) Mestniçestvo sistemini kaldıran çar aşağıdakilerden hangisidir?
A)

V. İvan

B)

III. Fyodor

C)

I. Petro

D)

Dimitriy

E)

I. Mikhail

10) Kazan Hanlığı hangi çar döneminde hâkimiyet altına alınmıştır?
A)

II. İvan

B)

II. Vasiliy

C)

I. Elizaveta

D)

IV. İvan

E)

Pavel

11) 1670 yılında isyan eden Don Kozaklarının lideri aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Bulavin

B)

Yemelyan

C)

Stenka Razin

D)

Morozov

E)

Filip

12) I. Fyodor’un ölümüydan sonra 1598-1613 yılları arasında Rusya’da yaşanan dönemin
ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Güçlük Dönemi

B)

Fetret Dönemi

C)

Savaş Dönemi
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D)

Kıtlık Dönemi

E)

Altın Çağ Dönemi

13) Rusya ve Osmanlı arasındaki ilk münasebet hangi knez döneminde olmuştur?
A)

Svyatoslav

B)

Simeon İvanoviç

C)

İvan Daniloviç

D)

Dimitriy

E)

III. İvan

14) Rusya Çarlığı ile Lehistan arasında 1667 yılında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

Andrusova

B)

Pereyaslov

C)

Keydan

D)

Vilen

E)

Pskov

15) Polonya-Litvanya Birliği’ne (1648-1654) karşı ayaklanma başlatan Zaporojya
Kazaklarının lideri aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Boris Vladimir

B)

Taras Bulba

C)

Kantemir

D)

İvan Mazepa

E)

Boğdan Hmeltniskii

Cevaplar
1)C, 2)A, 3)B, 4)E, 5)D, 6)A, 7)C, 8)E, 9)B, 10)D, 11)C, 12)A, 13)B, 14)D, 15)E
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5. RUSYA İMPARATORLUĞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
● I. Petro dönemi
● I. Petro’nun iktidara gelişi
● I. Petro’nun Batılılaşma süreci
● I. Petro’nun reformları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. I. Petro iktidara nasıl geldi?
2. I. Petro dönemi Avrupa gezisinin amaçları nelerdir?
3. I. Petro’nun Batılılaşma sürecindeki politikası nelerdir?
4. I. Petro hangi alanlarda reformlar gerçekleştirdi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
I. Petro’nun iktidara gelişi I.
ve Batılılaşma politikası

Petro

iktidara Okuyarak

ve

videoları

ve

videoları

gelmesindeki faktörleri ve izleyerek
Batılılaşma politikasını anlar

I. Petro’nun reformları

I.

Petro

farklı

alanlarda Okuyarak

yapmış olduğu reformları izleyerek
bilir.
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Anahtar Kavramlar
● Petro dönemi
● Batılılaşma
● Reformlar
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V. BÖLÜM
RUSYA İMPARATORLUĞU

1. I. Petro Dönemi (1682-1725)
18. yüzyıl Rusya’nın gelişmesi, dünya güçleri arasına katılması, siyasal ve askeri gücünün
zirveye ulaşması açısından önemli bir yüzyıldır.

Avrupa’nın gelişmesi Rusya’ya göre daha

erkendir. Rusya için yaklaşık yüz yıllık bir gecikmenin olduğu söylenebilir. Rusya batılılaşma
açısından Osmanlı ile kıyaslanabilir ancak bu kıyasta da kültür ve dini açıdan Hristiyan olması
teknolojiyi ve Avrupa medeniyetine daha çabuk adapte olmuştur. Osmanlı devletinde batılılaşma
Tanzimatla başlamış ama içselleşmesi 20. yüzyılın ilk yıllarında kendini gösterir. Tıpkı iki
devlette de avrupalılaşmak konusunda belli başlı fikir akımlarının çıkması bir sonraki yüzyılın
hikayesi oldu. Ayrıca hem felsefi düşünce sistemlerinin hem de toplumu yeniden organize eden
sosyolojik nazariyelerin ortaya çıkması da 19. yüzyılda başlamış 20. yüzyılın ilk yıllarında
devletin düzenini şekillendirmiştir.
Özellikle Batı Avrupa içtimai ve iktisadi bakımdan gelişirken bu gelişmeye paralel olarak
siyasi dönüşümü de gerçekleştirdi. Yaklaşık 15. yüzyılda başlayan bu dönüşüm 18. yüzyılda artık
bütün Avrupa’yı sarmış dünyada kurdukları kolonilerle egemen olma vasfını pekiştirdi. Rakipleri
Rusya takipte geç kalmış ancak bu gelişmeyi 19. yüzyıla sarkıtmıştı. Yine eski egemen güç
Osmanlı ise 18. yüzyıldaki düşüşüyle yükselen güçlerin sadece takipçisi olabiliyordu. 19.
yüzyılda ise denge kurmanın bir vasıtası olarak dünya siyasetinde bir rol oynadı. Rusya
güçlendikçe güçten düşen Türklerin muazzam devletinin topraklarını ele geçiriyor buradaki
müslüman türk ahaliye yerlerinden sürerek yeni yerleşim alanları kuruyordu.
Rusya’nın 18. yüzyıl medeniyet tarihinde medeniyet ve kültür tahayyülünde derinlik ve
ihatalık vasfı aramamak gerekir. Zira Birinci Petro ile başlayan bu dönemde tamamen
Avrupa’daki teknolojik ve zenginliğin Rusya’ya getirilmesi fikrini amaçlayarak davranmıştır.
Ayrıca devletin idaresinde boyarların ve çarın rolü herzaman belirli bir yasaya göre düzenlendi.
Çar sonsuz bir güçle devleti yönetmiyordu ancak meclisin Avrupa’dakine benzer seçkinlerden
oluşması da bir gelenekti. I. Petro da (1682–1725) ülkesinin modernleşmesi ve batılılaşması
yönünde IV. İvan döneminde başlatılan projeleri sistemli bir şekilde sürdürmüş ve özellikle
hakimiyeti tam olarak sağladığı 1698’den sonra devletini batılılar gibi yeniden düzenlemeye
gayret etmiştir. Aslında bu yüzyılın belki de en bariz özelliği sadece teknolojik taklit değil,
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gönderilen öğrenciler ve eğitim vasıtasıyla kültür ve medeniyet anlamında da bir yönelişin
başlangıcı sayılmıştır (Vernadsky, 2019: 189). Toplumsal hayatta, ülkede, geleneklerin,
göreneklerin ve kültürün batılılaşması her ne kadar muhafakar kilisenin tepkisini çekse de,
kilisede yapılan yönetim değişiklikleriyle bu sürece uyulması istenmiştir. Ayrıca bu dönemin
özelliklerinden biri de yapılan bütün reformların devlet eliyle ve zorla yaptırılmasıdır.

1.1. I. Petro’nun İktidara Gelişi
Petro’nun babası Aleksey ölmeden önce tahtına bir varis bırakmamıştı. Bu nedenle dönemin
en önemli ve güçlü iki boyar ailesi, Miloslavskiler ve Narişkinler arasında taht mücadelesi
başladı. Narişkinler, bu mücadeleden galip çıkarak Duma'daki üyelerin çoğunluğunu ikna ettiler
ve I. Petro’yu, 1682 yılında daha on yaşında iken çar ilan ettirdiler. Yeni Çar Petro daha çocuk
yaşta olması sebebiyle annnesi Natalya Narişkina ona naib olarak koruyucu atandı. Ancak her
şey birden tersine döndü. Küçük Petro’nun çarlığını kabul etmeyen üvey kız kardeşi Sofiya
liderliğinde ayaklanan ordunun piyade sınıfı streletsler yönetime el koydu. Ayrıca Sofiya’yı
Boyar ailelerinden Miloslavskiler de destekleyerek onun Dumadaki gücünü temsil ediyorlardı.
Mecliste çoğunluğu elde ederek zayıf hastalıklı abi V. İvan’ı kıdemli çar ilan ederek Küçük
Petro’yu etksiz konuma getirdiler. Beşinci İvan’ın naibliğine de abla Sofia atandı. Aslında bu
dönemin en güçlü figürü Sofiya’nın sevgilisi Vasiliy Vasilyeviç Golitsin isimli başdanışmandı
(Kurat, 1987: 248-249).
Küçük Petro tahtan uzaklaştığı dönemde Moskova’nın dışında kurulmuş Alman
mahallesinde annesiyle birlikte yaşamak zorunda kalmıştı. Aslında Petro’nun daha sonra başarılı
reform girişimlerinde bu mahallenin çok önemli yeri olacaktır. Zira bu mahllede tanıştığı
arkadaşlarının bir çoğu Avrupalı idi ve oralardan buralara gelip yerleşen ailelerin çocuklarıydı.
Böylece daha çocukken Avrupa’nın bir çok yerini arkadaşlarından dinleme imkanını bulmuştu.
Avrupalı askerlerden yeni sistemle eğitimlerini bu mahallade alarak yine gemi tekniğiyle ilk
bilgilerini burada öğrendi. Bu arada annesinin isteğiyle çok dindar biz kız olan Eudoksiya ile
evlendi ancak eşiyle hep aralarında bir soğukluk oldu (Klyuçevski, 59. Ders).
Bu arada abla Sofiya sevgilisi Vasiliy ile beraber Rusya’yı 1682’den 1689’a kadar
yönetti. Sofiya da tıpkı selefleri gibi Avrupa ile ilişkilerine önem verdi. Modern bir ordu zengin
bir mali yapı için ilişkilerin gelişmesinde önemli adımlar attı. Küçük Petro 17 yaşına gelince
ablasına karşı isyan ederek tahtı istediğini söyledi ve tahtını ablasından geri aldı. 1694 yılında da
annesi ölünce tek yetkili olarak gerçek anlamda çarlık gücünü ele geçirdi.
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Birinci Petro, devletini mutlu, müreffeh ve dünyada saygın bir konuma getirme amacındaydı. Bu
amacına ulaşmak için ticaretin kıymetini de biliyordu. Ancak Rusya kuzeyinde buzlarla kaplı denizler,
güneyinde büyük ve güçlü Türk devleti Osmanlı vardı. Rusların ürünlerinin dünyaya pazarlanmasının
imkanı yoktu. Petro, ticaret için limanlara sahip olmak gerektiğini, bunun için de sıcak denizlere inmenin şart
olduğunu tıpkı diğer çarların bildiği gibi biliyordu. Bu sebeple askeri harekatında ilk iş olarak Osmanlı
devletinin Karadeniz’deki bekçisi Azak kalesini almaya niyet etmişti. Petro, 1695 yılında ani bir baskınla
kaleyi almayı denedi, ancak deniz kuvvetlerinden yoksun olduğu için başarılı olamadı ve çekildi. Petro
donama eksikliğini gidermek için Don kıyısındaki Voronej’e büyük bir tersane inşa etti. Burada o zamana
kadar Karadeniz’de bulunmayan büyük gemiler yaptırarak kaleye tekrar saldırdı. 6 Ağustos 1696’te kaleyi
teslim aldı. Böylece Rusya ilk defa Karadeniz’e ulaşmış ve bütün çarların emeli olan kaleyi ele geçirmişti.
Bundan sonra da Rus dış politikasının en önemli önceliği Kafkas hattı ve Karadeniz olacak ve dünyadaki
konumunu bu stratejiye göre belirleyecekti (Saharov, 2018: 48-55; Zuyev, 1995: 91-110).
Çar I. Petro’ya Azak kalesi kuşatması, donanmanın yeni askeri harekatlardaki önemini bir daha
öğretmişti. Bu amaçla soylu ailelerden seçilen gençlerin eğitim için İngiltere, İtalya ve Hollanda’ya
gönderilmesi projesini hayata geçirdi. Böylece Avrupa’da gelişen teknolojiyi ve düşünceyi anında öğrenmek
ve ülkesinde uygulamak istiyordu. İşin ilginci kendisi de denizcilik eğitimi için 1697’de kimliğini gizleyerek
görevlilerin içinde, Petro Mihaylov takma adıyla Avrupa’ya gitti. Seyahatine Almanya’dan başlayarak
sırasıyla, Hollanda ve İngiltere’ye gitti. Bulunduğu dönemde sadece gezmedi aynı zamanda gemi
tersanelerinde çalışarak kendini geliştirdi (Zuyev, 1995: 94)
İtalya’ya doğru yola çıkmışken Moskova’da çıkan streltsy (tüfekçi bölükleri) ayaklanması sebebiyle
Moskova’ya geri dönmek zorunda kaldı. Kendisini devirerek Sofiya'yı yeniden naibeliğe getirmek isteyen
streltsy'ı dağıttı ve ayaklanma da rolü olan bütün askerleri ve destekçilerini idam etti veya sürgüne gönderdi.
Bu arada Osmanlı Devleti Avrupa’daki üstünlüğünün sonuna gelmişti. Viyana’da aldığı yenilgiyle başlayan
yorgunluk onaltı yıl sürecek savaşlarla daha da artmış, nihayet anlaşmanın zeminini hazırlamıştı. Bu arada
kaybedilen Azak kalesine ilave olarak Kerç de Rusların emellerinden birisiydi ve Osmanlı’dan bu kaleyi
istediler. Karlofça’da bu yüzden Ruslar imzaya yanaşmasa da 1700 yılında imzalamak zorunda kaldılar.
Osmanlı’dan Azak kalesinin yanında İstanbul’da elçilik ve Ortodoksların Kudüs’e ziyaretini anlaşmaya
eklediler.
Birinci Petro, Osmanlı İmparatorluğu ile ateşkes imzaladıktan sonra kuzeybatısında bulunan Baltık
denizi kıyılarına ulaşararak iki taraftan Rusya’yı dünya ülkelerine açmak amacındaydı bu isteğini
100

gerçekleştirebilmek için Kuzey İttifakı'nı kurarak İsveç’e savaş açtı. Ancak bu savaşta başarılı olamayan
Petro, ordusunun büyük savaşlarda yetersiz olduğunu da görmüş oldu. Yenilgiden ders alan Petro, ordusunu
yeniden modernize etti. Ayrıca Avrupa şehirlerine benzer yeni bir şehir (Sankt Petersburg) kurmakla uğraştı.
Bu arda İsveç ile savaşı müttefiki olan Polonya ve Litvanyalılar sürdürüyordu. Ancak Demirbaş Karl
1708’de yeniden Rusya’ya saldırdı. Bu sefer beklentilerin aksine İsveç ordusu başarılı olamayınca hedefini
Moskova’dan Lehistan’a saldırdı. Lehistan ve Ukrayna topraklarından geri dönerken Rusya için en önemli
kale olan ve büyük stratejik öneme sahip Poltova Kalesi’ni 1709 mayısında kuşattı. Petro, İsveç kralını
Poltova muharebesinde yendi. Yenilen İsveç kralı Karl, yaralı olarak maiyetiyle birlikte Osmanlı toprakları
yakınındaki Bender kalesine sığınmak zorunda kadı. İsveç Kralı’nı takip eden Rus ordusunun Osmanlı
sınırını geçerek tahribatta bulunması ile başlayan gelişmeler ve Kral tarafından İstanbul’a gönderilen yardım
çağrılı mektuplar Osmanlıların da savaşa dahil olmasını sağladı (Bobylev, 1990: 22).
Vezîriâzam Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Birinci Petro’nun ordusunu 19
Temmuz 1711’de Prut nehri kıyısında kuşattı. Rus ordugâhında büyük bir ümitsizlik hüküm sürmeye
başlamış, teslim şartları konuşulurken Rusların görüşme talebine Veziriazam olumlu cevap vermiş ve iki
devlet arasında 21 Temmuz’da Prut anlaşması imzalanmıştır. Prut anlaşmasına göre; Azak kalesi tekrar
Osmanlılara bırakılarak Ruslar Osmanlı topraklarında elde ettiği toprakları geri verdi. Böylece Rusların
Karadeniz’e ulaşma isteklerini engellendi. Çar Petro, 1712’de Letonyalı bir köylünün kızı olan Katerina
Aleksiyevna ile evlendi. Katerina Petro’dan sonra Rus tahtına geçecek ve üç yıl Rusya’yı yönetecektir.
Petro’nun Avrupalı bir Rusya oluşturma düşüncesinin temelinde yerleşim yerleri önemliydi. Bu
amaçla eşi benzeri olmayan şehir kurmaya Neva deltasını ıslah ederek başlayacaktı. Nehri ıslah etmek için
binlerce işçi çalıştı, sonra nehrin kenarında tıpkı Fransa ve Almanya’daki sarayları kıskandıracak binalar inşa
etti. İnşaatta Avrupalı ustalar ve mimarlar görev aldı. Fransa’daki Versailes ile boy ölçüşecek derecede
ihtişamlı bir kışlık saray ki bugün bu saray Hermitage müzesi olarak yaşamaktadır. Bu ihtişamlı şehir yani
Petersburg 1712’de Rus İmparatorluğunun başkenti oldu. Petro, Prut antlaşmasını imzaladıktan sonra
anlaşma hükümlerini yerine getirmedi. Osmanlı Devleti, anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi için
Rusya’ya iki defa daha savaş ilân etti. Osmanlı padişahı III. Ahmed’in sefer kararı alarak İstanbul’dan
Edirne’ye hareket etmesi üzerine Petro kaygıya kapılarak bir özür mektubu göndererek hemen görüşmelere
başlanmasını diledi. Edirne’de yapılan görüşmelerin sonunda 24 Haziran 1713’te imzalanan Edirne
antlaşması ile iki taraf arasındaki anlaşmazlıklara geçici olarak ara verildi.
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Petro, Edirne antlaşmasından sonra yeniden tüm dikkatini kuzeydeki İsveç krallığına verdi. Rus
donanması ilk kez 1714 yılında bir deniz savaşında başarı elde ederek kuzeyde denizde de etkisini hissettirdi.
Ayrıca Petro, bu savaştan sonra Avrupa’ya bir dizi diplomatik gezilerde bulundu önce Hollanda’yı sonra da
Fransa’yı ziyaret etti. İsveç Kralı Demirbaş Karl 1718 yılında ölünce İsveç ile bir anlaşma sağlandı ve
anlaşmadaki başarıları sebebi ile Petro’ya Büyük ve İmparator unvanı verildi (Klyuçevski, 61. Ders).
Asya, Hazar ve Sibirya bölgelerine araştırma grupları gönderen Petro, 1722’de İran’ın zayıflığından
faydalanarak Hazar bölgesine işgale başladı. Hazar Denizi’nin batı ve güney kıyılarını askeri yardım karşılığı
İran’dan aldı ancak bu sefer sırasında sağlığı bozuldu ve 8 Şubat 1725’te hayatını kaybetti. Naaşı
Petersburg’da bulunan Aziz Pavlus ve Petrus katedraline defnedilmiştir (Zuyev, 1995: 95-99).

1.2.I. Petro’nun Batılılaşma Süreci
Klyuçevskiy’e göre; Petro’nun reformları siyasi, sosyal ya da ahlaki düzeni değiştirmeyi ve
Rus yaşamını tamamen yabancı olan Batı Avrupa’ya benzetmeyi hedefliyordu. Reformların
amacı hem devleti hem de tebayı zengin etmek ve kalkındırmaktı. Böylece Rusya yönünü
Avrupa’ya döndürerek üretimi hızlandıracaktı.
Rus modernleşmesinin sembol ismi olan Çar, imparatorluğun kudretini sağlamak ve ülkenin
Avrupa’ya açılmasını temin etmek gibi önemli hedefleri çocuk yaşlarındayken belirlemişti. Bu da
Rusya’nın batılılaşma serüveninde Petro’nun iki önemli amacının bulunduğunu bize gösterir ki;
bunlardan ilki Rusya’yı güçlü bir devlet haline getirmek, ikincisi ise ülkeyi modernleştirmekti.
Petro'nun esas olarak aradığı Batının medeniyeti ve tekniğini Rus gençleri vasıtasıyla
Rusya’ya nakletmekti. Bu amaçla da birçok Rus gencini eğitim amacıyla Batı Avrupa ülkelerine
göndermiş ve Avrupa'dan da her meslek alanında uzman kişiler ülkeye davet etmiştir. Batı
Avrupa’ya gönderilen gençler matematik, doğa bilimi, gemi yapımı, denizcilik alanında eğitimler
aldılar. Gemi inşaatı, maden mühendisleri, yönetim ve diğer benzeri alanlardan olan yabancı
uzman kişilerin yardımıyla Petro, Batı'da yararlı olduğunu gördüğü ve Rusya'da bilinmeyen
teknolojiye yatırım yaptı. Bu arada teknik eserler Rusça'ya çevrilerek yeni kurulan modern eğitim
kurumlarında ders olarak okutuldu. "Moskova Haberleri" ismini taşıyan ilk gazete 1703 yılında
Moskova’da yayın hayatına başladı. Ayrıca Almanya'yı taklit ederek Rus İlimler Akademisi’ni
kurmayı planladı. Ancak ömrü bu projesini yerine getirmeye müsaade etmedi (Kurat, 1987: 269).
I. Petro'nun idealindeki Rusya için düzenli bir askeri birlik oluşturmak çok önemliydi.
Ancak ticaret filosu herşeyden daha önemliydi. Zira Baltık ve Karadeniz’e hakim olmak ve
malların dünyaya ulaşması ancak deniz gücüyle yapılabilirdi. Bundan dolayı Petro için en
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öncelikli vazifesi deniz gücüne sahip olmaktı. Denizcilik Akademisi, Seyrisefer ve Tıp okulları,
Topçu ve mühendislik okulları, Latince ve matematik okulları açılmasındaki temel düşünce deniz
kuvvetlerindeki teknik bilgilenmeyi kısa zamanda sağlamaktı.

1.3. I. Petro’nun Reformları
İdari Reformlar
Askeri konulara daha çok önem veren Petro’nun ülkede bahsigeçen reformları
gerçekleştirmek için ilk önce tüm yönetim mekanizmasının düzgün çalışmasını sağlamaktı. Halkı
yetkililerin keyfi karar ve idareciliğinden korumak için iyi tasarlanmış yasaları kullanan bir
devleti yaratmayı planlamakta idi. İdari yapı için kriter olarak Avrupa’da örgütlenen aydınlanmış
despotizmin gerekliliğine inanmıştı. Bundan dolayı da idari yapıda otokrasi ve tebaası arasındaki
ilişki tanımını Moskova geleneklerine değil İsveç’den aldı. İdari reformlar sırasında geleneksel
devlet kurumlarının yapısı bozuldu. Otokrasi yoğunlaştıkça önemini kaybeden Boyar Duma’sının
yerini tüm devlet mekanizmasının faaliyetlerini birleştiren yöneten ve kontrol eden Senato aldı
(Zuyev, 1995: 96-97).
Senato, I. Petro'nun askeri seferlerinin yoğunlaştığı bir dönem olan 1711 yılında adli, mali
ve idari ilişkileri denetlemek üzere en üst devlet kurumu olarak kuruldu. İlk başlarda sadece
hükümdarın yokluğunda vazife yapmak üzere düşünülse de, sonradan bütün idari ve adli sistemin
merkezine gelerek otoriter bir kurum oldu. Başsavcı eş zamanlı olarak Senato toplantılarına
başkanlık ederek Senato faaliyetlerini Çar adına kontrol ediyordu. Kurumlar arasında Çar’ın
otoritesini temsil eden Senatoya atama doğrudan Petro tarafından yapıldı (Klyuçevski, 62. Ders).
Petro’nun 1720 tarihinde çıkardığı bir kanun ile kurulan yeni kurulların görevleri
tanımlanmış artık kurumlar arasında tıpkı Batı ülkelerinde olduğu gibi bir hiyerarşi kurulmuştu.
Petro, eski Moskova devlet sistemi ve teşkilatında da birçok yenilikler yaptı. Kararname ile
birbiriyle çelişen ve hantal yerel yönetim idareleri yerine merkeze bağlı kurumlar kuruldu. Daha
önce kurulan Prizkazy (Daire) yerine, komisyonlar vasıtasıyla yönetilen Collegia meydana
getirildi (Vernadsky, 2019: 200). İlk başta dokuz kurul vardı; bunlar sırasıyla dış ilişkiler, savaş,
donanma, devlet harcamaları, devlet geliri, hukuk, mali teftiş ve kontrol, ticaret ve imalat idi.
Akabinde ise madencilik, mülkler ve şehir örgütlenmeleriyle ilgilenen üç kurul daha oluşturuldu.
Kurulların oluşturulmasında da Petro İsveç modelinden yararlanmıştır (Kurat, 1987: 267). Aynı
zamanda Petro, 1720-1724 yılları arasında Avrupa’daki şehir yönetimine benzer bir sistemi
belediye reform olarak gerçekleştirdi. Şehir yöneticilerini seçimle iş başına getirme fikri
103

Rusya’nın hazır olmaması nedeniyle faaliyete geçemeden bitti. Hayata geçirilen reformlardan biri
de eyalet reformu idi. I.Petro'nun 29 Aralık 1708 tarihli fermanıyla yeni yönetim sistemi
oluşturdu. Ülke kaza (uyezd), nahiye (volost) ve vilayetlere (guberniya) bölündü. 1710 yılında
Petersburg, Moskova, Arhangelogorod, Kiyev, Kazan, Azov, Sibirya guberniya yani vilayet
olarak tanındı. Vilayet valisi merkeze bağlı siyasi yetkisiyle yönettiği topraklardaki hukuki,
ekonomik ve güvenlik alanındaki tedbirleri almakla çar adına sorumluydu.

Kilise Reformu
Petro döneminde yapılan en önemli ferormların biri de kilise reformuydu. Kurulan dini
kurul Sinodluk ile hükümdarın bu güne kadar kullanamadığı dini otoriteye sahip olmasıydı. Artık
Rus çarları kiliseyi de kontrol gücüne sahip olmuştu. Petro, patrikhaneyi kaldırarak kilisenin
kontrolünü on iki ruhban ile kendine bağlamıştı. Böylece, kilisenin bağımsızlığını ortadan
kaldırarak kilise ve devlet arasında her zaman var olan çekişmeyi de bitirdi. Kilise bir nevi
bürokratik bir müessese olmuş, iktidarın hizmetine girmişti. Petro’nun diğer reformlarında
olduğu gibi kilise reformu da Moskova veya Bizans geleneğine göre değil, Batı geleneğine aitti.
Kutsal sinod ve kilisenin hükümet üzerindeki hâkimiyeti 1917’ye kadar sürdü (Zuyev, 1995:
100).

Askerî Reformlar
Petro’nun bir diğer hassasiyet gösterdiği reform askeri alanda yapmış olduğu yeniliklerdi.
Düzenli ordu ve askerlerin modern şartlara göre eğitimi çok önemliydi. Petro, bu fikrini Batılı
subay ve teknisyenlerle birlikte gerçekleştirme amacındaydı. Önce mecburi askerlik sistemi
kurularak ordu yeniden düzenleyip modernleştirildi. Rusya'da yer yer isyanlar çıkması üzerine
bunları bastırmak için çok miktarda askere ihtiyaç vardı; aynı zamanda ordunun çıktığı seferler
de mecburi askerliği zorunlu hale getirdi. Muhafız alaylarının kurulması, çakmaklı tüfek ve
süngünün kullanılması, mühimmat sanayisindeki yenilikler, Rus ordusunu eskiden daha iyi hale
getirdi. Rus donanması Petro için oldukça önemliydi ve sıfırdan İngiliz modeli taklit edilerek inşa
edilmişti. Bu filo, İsveç filosunu yenince İngilizleri korkutmuş; Rusya’ya hizmet için gönderilen
İngiliz teknikerler ülkelerine geri çağrıldı (Klyuçevski, 61. Ders).

Mali Reformlar
Birinci Petro’nun yaptığı bir diğer yenilik mali alandaydı. Mali sistemin hem yenilenmesi
hem de vergilerin zamanında ve adaletli olarak toplanması önemliydi. Vergi kaçaklarının ve
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arazilerin devamlı surette ekilebilmesi için 1718’de hane vergisi yerine kafa vergisi getirildi. Bu
sayıma ilave olarak 1718’den 1722 yılına kadar alınan kafa vergisine dayanarak ilk nüfus sayımı
yapıldı. Sayımda kayıt olan herkes aynı belirlenmiş kafa vergisini ödemek zorundaydı. 1724
yılında sayım tekrar yapıldı ve vergiye tabi olanların sayısı 15 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık
5,5 milyona ulaşıyordu.
Birinci Petro’nun uygulamaya çalıştığı nüfus ve mali reformların temelinde Alman ve
İsveç modeli vardı. Yeni kurulan kurumların isimleri de bu etki açıkça gösteriyordu. Sisteme dair
yeniliklerin yanında yeni fabrikalar kurulması için devlet çok çaba harcadı ve bu yüzyılın daha
ilk yarısında büyük iki yüz fabrika sayısına ulaştı. Madencilik, cam ve porselen sanayisi hızla
gelişti ve devlet bu alanlarda teşvik verdi. Batı Avrupa ile tanışmış olan Petro, oradaki devletlerin
millî ekonomilerinin temelinde üreticilik olduğunu, mümkün olduğunca modern devletin kendine
yeterli olması gerektiğini bizzat müşahede etmişti. Bu sebeple mali reformların temelinde Rus
imparatorluğunun yer altı ve yer üstü zenginliğinin kalife işçilerle işlenmesi ve Batılı ülkelerin
gerisinde kalmamak yatıyordu (Solovyev, 114).
18. yüzyılın birinci yarısında Petro ile başlayan yeniliklerin biri de köylülerin fabrikalarda
işçi olarak çalıştırma kanunuydu. Bu kanunla Rusya’da köylülerin yanında ileride Rusya’nın
tarihini etkileyen devasa bir işçi sınıfının ortaya çıkamasına vesile olacaktı. Ayrıca bu dönemde
kurulan fabrikalarla Rusya, Avrupa’ya benzer üretim modeline geçmiş, sanayi toplumuna geçiş
yapmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Rusya İmparatorluğu’nun ilk kadın hükümdarıdır?
A)

Natalia

B)

Valeria

C)

Sophia

D)

Anna

E)

Anastasia

2) I. Aleksey’in ölümünden sonra Rusya İmparatorluğu hangi boyar ailesine geçmiştir?
A)

Çerkasski

B)

Drujina

C)

Miloslavski

D)

Kabarday

E)

Narişkin

3) 1682-1689 yılları arasında Çar sıfatıyla ülkeyi yönetme yetkisinden yoksun bırakılan
hükümdar kiaşağıdakilerden hangisidir?
A)

V. İvan

B)

I. Petro

C)

I. Nikolay

D)

II. Aleksandr

E)

I. Mikhail

4) Aşağıdakilerden hangisi I. Petro döneminde idari alanda yaptığı reformlardan biri
değildir?
A)

Vmesto

B)

Collegia
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C)

Volost

D)

Uyezdy

E)

Guberniya

5) I. Petro döneminde 1703 yılında çıkarılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Büyük Petro

B)

Çar’ın Sesi

C)

Rusya Vedomosti

D)

Moskova Haberleri

E)

Novaya Pravda

6) Aşağıdakilerden hangisi I. Petron’nun reformlarından biri değildir?
A)

İdari

B)

Mali

C)

Kilise

D)

Askerî

E)

Toprak

7) I. Petro döneminde 29 Aralık 1708 yılında yayınlanan kanunla vilayetlere verilen isim
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Uyezd

B)

Guberniya

C)

Volost

D)

Voyvoda

E)

Knez

8) I. Petro döneminde mali alanda yapılan reformlar aşağıdaki sistemlerinden hangisi
örnek alınarak yapılmıştır?
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A)

Alman

B)

Fransız

C)

Osmanlı

D)

İngiliz

E)

Avusturya

9) 1719-1724 yılları arasında uygulanan iç politika aşağıdakilerden hangisidir?
A)

İdari Reform Düzenlemesi

B)

Reform Düzenlemesi

C)

Ekonomi Düzenlemesi

D)

Genel Rejim Düzenlemesi

E)

Uyum Politikası

10) I. Petro döneminde monarşinin ortaya çıkmasında yardımcı olan reform uygulaması
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Voyvoda

B)

Uyezd

C)

Şehir

D)

Çar

E)

Volost

11) I. Petro döneminde devlet yararına hizmet veren fabrikaların işçi temini kararnamesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

10 Ocak 1721 Kararnamesi

B)

12 Ocak 1721 Kararnamesi
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C)

14 Ocak 1721 Kararnamesi

D)

16 Ocak 1721 Kararnamesi

E)

18 Ocak 1721 Kararnamesi

12) I. Petro döneminde Kilise reformları aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenmiştir?
A)

Dinî Reklament

B)

Patrikhane Düzenlemesi

C)

Piskopos Reformları

D)

Kilise Yenilikçi Düzenlemesi

E)

Mezhep Birliği Düzenlemesi

13) 1720 yılında yayınlanan kararname ile kaldırılan kurul aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Serflik

B)

Prikazy

C)

Gimnazyum

D)

Dvoryan

E)

Dinî Kurul

14) I. Petro döneminde oluşturulan yeni kurullara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Zemstva

B)

Duma

C)

Boyar

D)

Collegia

E)

Slavofil
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15) I. Petro döneminde idari alanda yapılan reformlar hangi modele göre yapılmıştır?
A)

Alman

B)

Fransız

C)

İsveç

D)

İngiliz

E)

Osmanlı

Cevaplar
1)C, 2)E, 3)B, 4)A, 5)D, 6)E, 7)B, 8)A, 9)D, 10)C, 11)E, 12)A, 13)B, 14)D, 15)C
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6. I. PETRO SONRASI RUSYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
● Saray darbeleri döneminde siyasi ve sosyo-ekonomik politikalar
● Elizabeth ve III. Petro dönemi
● II. Ekaterina döneminde aydınlanmacı mutlakiyetçiliği
● 18. yüzyılda Rus İmparatorluğu’nun genişleme (yayılmacı) politikası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Saray darbeleri döneminde siyasi ve sosyo-ekonomik kalkınma sorunları nelerdir?
2. Saray darbeleri döneminde dış politika nasıldı?
3. Elizabeth ve III. Petro döneminde siyasi olaylar nelerdir?
4. II. Ekaterina’nın aydınlanmış mutlakiyet anlayışı nasıldı?
5. II. Ekaterina döneminde Avrupa eğitiminin Rus İmparatorluğu’na yansımaları
nelerdir?
6. XVIII. yüzyılda Rus İmparatorluğunun genişleme (yayılmacı) politikası nasıldı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Saray darbeleri döneminde Saray darbeleri döneminde Okuyarak
siyasi ve sosyo-ekonomik iç ve dış politikayı bilir.

ve

videoları

ve

videoları

ve

videoları

izleyerek

kalkınma sorunları
II. Ekaterina dönemi

II. Ekaterina dönemindeki Okuyarak
politikaları bilir.

18 yüzyıl yayılma politikası

18.

izleyerek

yüzyılda

Rus Okuyarak

İmparatorluğu’nun

izleyerek

politikasını bilir.
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Anahtar Kavramlar
● Saray darbeleri
● Elizabeth
● III. Petro
● II. Ekaterina
● Aydınlanmacı mutlakiyet
● Genişleme/Yayılma
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VI. BÖLÜM
I. PETRO SONRASI RUSYA

1. Saray Darbeleri Dönemi
Saray darbeleri dönemi, Büyük Petro’nun ölümüyle başlamış 1741’de Elizabet’in Çariçe
olmasıyla sona ermiştir. Birinci Petro öldükten sonra taht için birkaç aday ortaya çıkmıştır. Bu
adaylardan en baskınları Büyük Petro’nun torunu Petro ve ikinci karısı Katerina idi. I. Petro’nun
arkadaşları Menşikov, Tolstoy, Apraksin ve Preobrazhenski, Semenovski muhafız alayları
imparatoriçe lehine karar vererek Katerina’yı çariçe ilan ettiler. Ancak I. Katerina’nın elinde hiç
bir güç yoktu güç Menşikov’un elinde idi. Bu zaman çerçevesinde en önemli faaliyet 1726
yılında Yüksek Danışma Kurul’u ve Gizli Kurul’un kurulmasıydı. Ancak II. Katerina’nın
çariçeliği sadece iki yıl sürmüş alkol bağımlılığı nedeniyle vefat etti. II. Katerina ölünce taht
Petro’nun on iki yaşındaki torunu II. Petro’ya kalmıştı. Katerina’nın kızları Anna ve Elizabet ise
Yüksek Danışma Kuruluna naib olarak görevlendirildi. II. Petro, Menşikov’a güvenmiyordu bu
nedenle yetkilerine ona değil de İvan Dolgorukiy’e bıraktı. Dolgorukiy ailesi bu fırsattan
yararlanarak Menşikov’un tutuklanmasını sağladılar ve onu Sibirya’ya sürgüne gönderdiler. II.
Petro’nun da hükümdarlığı uzun olmadı 1730 yılında daha on beş yaşında iken çiçek
hastalığından öldü (Martınenko, 2017: 173-175).
II. Petro’nun ölümünden sonra V. İvan’ın kızı ve Courland dükünün çocuksuz karısı Anna
İvanovna Yüksek Danışma Kurulu’nun iradesiyle yetkileri kısıtlı olarak tahta çıktı. Yapılan
anlaşmaya göre; kendinden sonra vâris belirlemeyecek, onay almadan savaş ilan etmeyecek, barış
antlaşması imzalayamayacaktı. Ayrıca, muhafızlar ve diğer silahlı güçler Çariçe’nin değil de
Yüksek Danışma Kurulu’nun emrinde olacaktı. Ancak Anna hakimiyeti eline alır almaz Yüksek
Danışma Kurulunu feshederek tahhütlerinin hiçbirini yerine getirmedi.
Anna İvanovna (7 Şubat 1693- 28 Ekim 1740) 1730-1740 arasında tahta kaldı. Babası Büyük
Petro olan Anna İvanovna’nın on yıllık idaresi döneminde Almanya’nın etkisi görülmektedir.
Rus imparatorluğunun önemli yöneticileri Almanya’dan getiriliyordu. Ordudan siyasete her
alanda Almanların etkisi hissediliyordu. Çariçe’nin sevgilisi Ernest-Johann Biron Rusya’nın en
güçlü figürü olmuş bu nedenle dönem Bironculuk (Bironovshcina) olarak Rus tarihine geçmiştir.
Ayrıca bu dönemde binlerce insan Sibirya’ya sürülmüş ve siyasi katliamları ile ün yapmıştı
(Zuyev, 1995: 114).
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Anna’nın devrinde Ruslar, Karadeniz’de inmek maksadıyla İran’la Osmanlı devletine karşı
bir pakt imzaladılar. Bu pakt sonucunda Rusya, Petro döneminde Güney kafkasya’da İran’dan
aldığı yerleri, geri verdi. Çariçe Anna, 1736’da müttefiki Avusturya ile Osmanlı’ya karşı savaş
açtı. Ancak Avusturya siyasi destek vermekle yetinerek asker göndermedi ve savaşın 1739’da
kadar uzamasına sebep oldu. Ruslar, bu savaşlar neticesinde az da olsa toprak sahibi oldular
ancak Kırım ve Azak gibi stratejik kaleleri alarak Osmanlı devleti karşısında askeri avantaj
yakalayarak Karadeniz’e inme amaçlarına yaklaştılar. Aynı zamanda Kırım’daki başarıları
Avrupa’da konumlarını artırdı ve sözü geçen ülke konumuna yükseldiler. Anna döneminde Hiva
Hanlığına bir keşif kolu gönderilmiş ve Türkistan hakkında bilgiler toplanmıştır. Ayrıca Anna
döneminde önce 1731’de Moskova’ya daha sonra da 1732’de Petersburg’a Çin iki defa elçi
göndermiştir (Saharov, 2018: 73-80).
Çariçe Anna İvanovna, 1740 sonbaharında ölmeden evvel daha iki aylık bebek olan VI.
İvan’ı (1740-1741) vâris ilan etmişti. Ayrıca Anna vârisine naib olarak en yakını ve sevgilisi
Biron’u belirlemişti. Fakat, 8 Kasım 1740 tarihinde Biron darbe sonucu devrildi ve tahta 25
Kasım 1741’de I. Petro’nun kızı Elizabeth geçti (Kurat, 1987: 277).

1.1. Elizabeth Dönemi (1741-1762)
Elizabeth dönemi Rusya’da I. Petro dönemine dönüşü simgelemekte idi. Önemli görevlerde
daha önce atanan Almanlar bulunmaktaydı. Elizabet hepsini görevden alarak Rusları getirdi.
Senato eski otoritesine yeniden kavuşarak idam cezasını kaldırdı. Zenginleri ve elitleri teşvik
ederek özel teşebbüsü canlandırarak ekonominin gelişmesini sağladı. Rusya, büyük bir gelişme
içine girerken toplumsal yaşamda Almanların yerine Fransız etkisi görülmeye başlamıştı.
Elizabeth’in hayali, I. Petro gibi Rus kültürünü batıdan alıntılarla zenginleştirmek böylece batılı
bir Rusya kurmaktı. Bu düşünceyle Elizabeth 1755 yılında Moskova Üniversitesini 1757 yılında
Güzel Sanatlar Akademisini kurmuş oldu. Dış siyasette Prusya’yı yenerek kısa süreliğine Berlin’i
işgal ederek Rusya’nın Avrupa’nın önemli bir gücü olduğunu kanıtladı. Fakat zevk ve lüks içinde
yaşamaya önem veren Elizabeth’in harcamaları devletin mali krize girmesine neden oldu ve mali
dengeleri bozdu (Zuyev, 1995: 116-118).

1.2. III. Petro Dönemi (5 Ocak 1762- 9 Temmuz 1762)
Elizabeth’in ölümünden sonra 28 Temmuz 1762 tarihinde III. Petro imparator oldu. Tahta
çıkar çıkmaz Prusya’daki Rus fetihlerini durdurarak II. Fredrich’le bir anlaşma imzalayarak
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Rusya’nın Avusturya ve Fransa ile olan ittifakını bozdu. Siyasi işkenceye meraklı olmayan
imparator güvenlik polisinin feshedilmesini sağlayarak yasayı imzalayacağını belirterek
muhafızları dağıtmakla tehdit etti. Dış politikada ise Yedi Yıl Savaşlarından çekildi. Bu zaman
çerçevesinde 1745’de Alman prensliği, Anhalt- Zerbst’li prensesi Katerina oldukça akıllı
davranarak hükümet ve devlet hakkında çok şey öğrenerek kendisine destek topladı. Rusya’yı
yeniden Alman etkisinde görmek istemeyen halk ve ordunun memnuniyetsizliğinden
faydalanarak 1762 yazında muhafızları yeni bir saray darbesine yönlendirdi. Çar III. Petro,
kolaylıkla tahttan indirildi ve isyanın liderlerinden Aleksey Orlov tarafından tartışma sırasında
öldürüldü. Böylece II. Katerina, oğlu Paul’u vârisi ilan olarak İmparatoriçe oldu. Katerina’nın
yaptığı 1762 darbesi kendisinden önceki darbelerden sönük gibi görünür ancak saltanattaki
başarısı bütün dünya tarafından takdir edildi (Zuyev, 1995:116).

1.3. Saray Darbeleri Dönemi’nde Dış Politika (1725- 1762)
Rus tarihinde 1725-1762 yılları arası darbeler ve karışıklıklar dönemi olarak geçmektedir. Bu
dönemin özelliği komşuları ile devamlı savaş halinde bulunmak sınırdaş olmadığı ülkelerle de
ittifak yapmaktı. Yaklaşık 40 yıllık bu dönemde Rusya, beş büyük devlet olan Avusturya, İsveç,
Almanya, Fransa ve Osmanlı’ya karşı savaşmıştır. Bu savaşlar sonunda çok sayıda asker
kaybetmiş ancak ısrarala Karadeniz’e inip deniz filosu kurma amacından asla taviz vermemiştir.
Sonuç olarak Osmanlı ile yaptığı Belgrad anlaşmasıyla amacına ulaşmıştı (Saharov, 2018: 59, 73,
86).

2. II. Ekaterina’nın Aydınlanmış Mutlakçılığı ve Avrupa Eğitimi
Büyük Petro’dan sonra, Rus modernleşmesinin bir diğer ismi II. Katerina’dır (1762-1796).
İktidarda kaldığı otuz dört yılda Rusya’nın modernleşmesi ve batılılaşması için bir çok yenilik
yapmıştır. Rus tarihinde aydınlanma dönemi olarak nitelendirilen bu dönem aslında 18. yüzyılın
başında başlayarak II. Katerina ile de hızlanmıştır. Bu dönemde hükümdar ve toplum arasındaki
ilişkilerde zoraki yöntemler yerine hak ve yükümlülükleri temel alan gönüllük ve bilinç temelli
idari sisteme geçiş denemeleri öne çıktı. Tahta geçen Çar ve Çariçelerin amacı; eğitim, ticaret,
sanayi, bilimin gelişmesiydi.
Aydınlanmış mutlakiyetçiliğin ideolojik temeli iki önemli ilkeye dayanmaktadır: Bunlardan
birincisi aydınlanma felsefesi ikincisi ise, Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebine kuvvetli bağlılıktı.
İmparotoriçe Katerina’nın bizzat kendisi edebî eserler yazıyor ve dergi çıkıyordu. Derjavin ve
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Fonvizin gibi klâsik Rus edebiyatının ilk mümessilleri bu zamanda sahneye çıktılar. İlk ilmi Rus
Tarihi (Tatişcev'in eseri) de bu zamanda basılmıştı. Ayrıca Knez Şerbatov tarafından da mufassal
bir “Rusya tarihi” hazırlanmıştı. Katerina dönemi her alanda Rusya’nın inkişaf ettiği dönem
olarak görülmüştür (Klyuçevski, 70. Ders).
Katerina ilk olarak idari işlerin daha da düzenli hale gelmesi için 1766 yılında faydalı
olacağına inandığı Yasama Komisyonu’nu toplayarak işlevsel hale getirerek farklı farklı
komisyonlar kurarak yönetim kurulllarını hayata geçirdi. Bir yıl sonar yani 1767’de görüşmelere
başlayan Yasama Komisyonu 28’i atanmış, 536’sı seçilmiş 564 delegeden oluşmaktaydı. Ancak
büyük emeklerle kurduğu Yasama meclisi istenilen değişiklikleri yapamayarak 1773’te işlevini
kaybetti. Çariçe Katerina başarısız olan meclisin boşluğunu kendi yetkisiyle doldurdu. Büyük bir
azimle 1775 Yerel Yönetim Yasası, 1785 Soylular ve Şehirler Yasası, 1786 Milli Eğitim Yasası
gibi Rusların hayatındaki önemli boşlukları dolduran ve modernleştiren yasaları çıkardı.
Rus tarihi için büyük bir sosyal etkiye sahip 1775 yılı Pugaçov isyanı sırasında yerel
otoritenin çöküşü çok bariz bir şekilde açığa çıkarak bu gerçeği gören Katerina hemen ülkesinin
coğrafi idaresini yeniden örgütledi. Her bir guberniyaya (eyalet) yaklaşık elli uyezd bağlandı. Her
guberniyaya (eyalete) merkezden atanmış bir vali görevlendirildi. Valiler çarlık adına yürütme,
yasama ve yargı kurumlarına gerekli atamaları yapma yetkisiyle donatıldı (Vernadsky, 2019:
215).
II. Katerina, ekonominin gelişmesi için de önemli adımlar attı. Büyük Petro’nun sanayi
ve ticaret alanında uyguladığı korumacı ve müdahaleci politikadan vazgeçerek özel mülkiyete ve
bireysel girişimcilere daha geniş imkanlar tanındı. Çariçe toprağın bütün servetin kaynağı
olduğuna inanan bir felsefeden besleniyordu bu felsefeye göre tarım hem medeniyetin hem de
zenginliğin temeliydi. Bu düşünceyle 1765’de Tarımı ve çiftçiliği desteklemek amacıyla Serbest
Ekonomi Kurumu’nu kurdu. I. Petro döneminde iki yüz kadar olan ekonomi firmaları Katerina
döneminde Rusya’da yaklaşık 1800 büyük ticari ve endüstri firması bulunmaktaydı.
Katerina, hükümdarlığının başında eğitimin yaygınlaştırılması için özel çaba göstererek
Rus kültür hayatında olağanüstü bir hareketlilik kazandırdı. Daha 1770 yılllarında Rusya sınırları
içinde ve dışında sosyal ve fen bilimleri alanında tartışmaları yayınlayan sekiz süreli yayın
faaliyet göster. Zaman zaman tartışmaların içinde bizatihi Çariçe Katerina da vardı. Özellikle
Avusturya ve Fransa’yı yakından takip ederek orada gelişen her türlü yeniliği ülkesine getirmek
istedi. Bu amaçla 1782 yılında Sırp Eğitimci Feodor Iankovich de Mirievo’yu ülkesine davet
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ederek Modern Okullar Kurma Komisyonunda görev verdi. Bu Komisyonun çalışmaları
neticesinde üç aşamalı okullar uygulanmaya başlandı. Ayrıca 1783 yılında Petersburg’da bir
öğretmen okulu kuruldu (Solovyev, 1070-1081).
Katerina dönemi Avrupa’da en önemli düşünce kaynağı Fransadır. II. Katerina da Fransız
düşüncesiyle büyümüş ve Fransa’ya hayrandı. Onun inacına göre Fransa’dan gelecek bilgiyle
Rus devleti aydınlanacak bilgiye kavuşacak ve dünyada en güçlü devletlerden biri olacaktı. Bu
sebeple Fransa da bile yasaklanan ve yazdıklarıyla Fransız devrimine neden olan büyük filozof
Denis Diderot’un ansiklopedisini Rusya’da bitirmesini önerdiyse de Diderot kabul etmedi.
Dönemin ünlü masal yazarları Alman Grimm kardeşlerle de yakınlık kurarak Rusya’da bu tür
edebi türün yaygılaşmasını istedi. Fransız filozofu François Marie Arouet yani Voltaire’in
eserlerini tercüme ettirerek Rusya’da okunmasını sağladı. Böylece özellikle haklar konusundaki
düşüncelerinden ilham aldı. Ancak bu özgürlükçü yayınlar ve düşünce ancak Petersburg’un
çevresinde kendini hissettirmiş; özellikle doğu halklarında bu dönemde bu havadan eser yoktu.
Özellikle Sibirya ve Güney Sibirya halklarında ve Batı Türkistan bozkırlarında Rus olmayan
tebanın Ortodokslaştırma süreci devam ederek Rus olmayan halklar gelişen özgür düşünceden
payını almadı. Ancak 1800 yılından sonra Müslüman Türk tebaa için müessese açılma kararı
alındı. Yasak olan bütün ritüeller sınırlı bir şekilde bu kurum tarafından düzene konuldu (Zuyev,
1995:120-125).
II. Katerina da, tıpkı Büyük Petro’nun bıraktığı yerden başlayarak kilise reformuna devam
etti. 1764’te çıkarılan bir yasa ile kilise malları tamamen devletleştirildi. Ayrıca 1600 yılların
ortalarında Nikon tarafından yapılan reformla kovulan Eski İnananların ülkelerine dönmelerini ve
takibata uğramayacaklarına dair güvence vermişti. II. Katerina, ortodoks olmayan tebaası için de
çok sıkı bir denetim mekanizması kurdu. Ufa’da kurulan Müftiyat bu teşkilatlardan biridir
(Arapov, 2014: 25-36).

3. XVIII. Yüzyılda Rus İmparatorluğu’nun Genişleme Politikası
Rusya, I. Petro döneminde iktisadi, askeri ve idari alanlarda reformlar gerçekleştirerek
büyüme yolunda önemli adımlar attı. İmparatorluk yolunda hızla ilerleyen Rusya’nın bu
dönemdeki siyaseti “sıcak denizlere inmek” hedefi etrafında şekillendi. Bu maksatla Rusya,
Osmanlı Devleti’ne ait Don nehrinin denize döküldüğü yerde bulunan Azak kalesini ele geçirmek
için harekete geçti. Karadeniz’in kilidi sayılan Azak’ı 1696’da ele geçiren Rusya bununla
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yetinmeyerek Dinyeper boyundaki bazı Türk kalelerini de elde etti. Ancak Rusya’nın bu ilerleyişi
1711 Prut seferine kadar sürdü. Prut Barışıyla Azak kalesi Türklere iade edilerek Dinyeper
boyundaki Rus kaleleri yıktırıldı. Rusya ilgisini Hazar’a yöneltmek zorunda kaldı. Prut’ta
Osmanlılar karşısında uğradığı başarısızlığın ardından sıcak denizlere inme hedefine
Karadeniz’den ulaşamayacağını anlayan I. Petro, güzergahını değiştirerek Kafkasya üzerinde
yoğunlaştı. Amacı Hazar kıyılarını ele geçirmek ve Hindistan’a kadar uzanan yolun durumunu
öğrenmekti. Bu amaçla I. Petro, 1714 yılından itibaren Aleksandr Bekoviç Çerkasski
önderliğinde bir keşif heyetini Astrahan’dan Derbend ve Esterâbâd civarlarına gönderdi. 17221723 yıllarında Rus ve Türk kuvvetleri İran'a hucum ettiler. Rusya ile İran arasında Petersburg'da
yapılan barış şartları gereğince, İran hükumeti, Derbend ve Bakü şehirleri hariç Hazar denizinin
güneyindeki Gilan, Mazenderan ve Astrabad bölgelerini Rusya'ya bırakmak zorunda kaldı. I.
Petro, Hazar kıyılarını ele geçirdikten sonra buralarda yaşayan Türk nüfusunu azaltıp Hristiyan
nüfusunu artırmayı planladı. Bu konuyla ilgili 1724 mayısında Ermeniler ve başka Hristiyanların
Hazar kıyılarına göç ettirilmesi ve Sünnî Müslümanların da bu şehirlerden çıkarılması için
Matyuşkin’e mektup gönderdi. Dolayısıyla I. Petro bu yıllarda Bakü ve Derbend’te Müslüman
Türk nüfusunun azalmasına sebep oldu (Saharov, 2018: 73-85).
Ruslar I. Petro zamanında doğuda Hazar Denizi ile Türkistan’a hakim olmak istediler. I.
Petro’e göre büyük ve güçlü bir imparatorluğun kurulmasında Hazar Denizi ile Kazak bozkırları
anahtar bölgelerdi bu bölgelere hakim olunursa Hindistan ve Çin ticaretine de hakim olmak için
büyük adımlar atılmış olurdu. I. Petro Hint ticaretine sahip olan devletin Avrupa’yı yöneteceğine
ve dünya ticaretini kontrol edeceğine inanmıştı.
Avrupa yayılmacılığının temel sebeplerinden birisi işgal edilebilir ve kolonileştirilebilir
görülen geri kalmış yerlerin kazanımında gösterilen yarıştı. Ruslarda kendilerine özgü olan
yayılmacılık politikası ile yeni yerlere hakimiyet tesis ederek yerel zenginlikleri sömürmeye
başladı. Ruslar en fazla Türkleri ve batıda komşusu olan Polonya, İsveç, Estonya ve diğer ülkeleri
tehdit etti. Rusların uluslararası geleneksel siyaseti “sıcak sulara inmek” diye tanımlanabilir. Bu
amaçla Baltık Denizi, Karadeniz, İstanbul Boğazı, Basra, Hint Okyanusu ve Pasifik’e ulaşmak
Rusların takip ettiği siyasetin temelinde yer alır. Ruslar, sıcak sulara inme amacını
gerçekleştirmek için yolları üzerindeki güçsüz devletlere ardı arkası kesilmeyen saldırılarda
bulundular bu saldırılardan da en fazla Osmanlı Devleti ve Türkistan Türk hanlıklarına zarar
verdi. I. Petro (1689-1725) ve II. Katerina (1762-1796) Türklere karşı savaşı açıkça dile getirerek
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düşmanlar oldular . Ayrıca II. Katerina’nın en büyük amacı; Türkleri Avrupa ve İstanbul’dan
çıkararak Bizans’ın yeniden kurulmaktı (Solovyev, 793-810).
Katerina döneminde Rusya, güney sınırlarını Kafkasların güneyine kadar indirerek
Karadeniz’e Azak kalesiyle üstlenmiş oldu. Daha Petro zamanında, Türkistan Hanlıkları ile de
yakından ilgilenen Rus diplomasisi, Doğu Türkistan’daki Yarkend şehri civarında çok zengin
altın madeni bulunduğu istihbaratını aldı. Bu haber üzerine Petro, askeri bir keşif kolunu haberin
doğru olup olmadığını araştırmak üzere görevlendirdi. Yine 1717 yılında Hive'yi hanlığını ele
geçirmek maksadı ile 3.650 askerden oluşan bir keşif kuvvet yolladı ancak başarılı olamadı.
Osmanlı devleti’ne karşı mücadelelerinde Ruslar, Karadenize ulaşmayı ve Kiev
knezliğinin verimli topraklarıyla stratejik limanlara ulaşmak istiyorlardı. Altın Orda’nın
Karadeniz’in kuzeyine hakim olan halefi Kırım Tatarları, Osmanlı devletinin egemenliğini kabul
ederek Osmanlı Türklerinin hakimiyetine girdi. Bundan dolayı da I. Petro, Anna ve Büyük
Katerina devletin sınırlarını güneye doğru genişletme politikasını yürütüken güçlübir devlet olan
Osmanlı ile mücadele ettiğinin bilincindeydi. İkinci Katerina döneminde başlayan Rus Türk
savaşında

(1768-1774) ise artık Osmanlı Rus ordusu karşısında eski gücünden uzaktır ve

Rumiantsev komutasındaki Rus ordusu Besarabya ve Balkanlar’da Türk ordusuna karşı zafer
kazandı. Savaş büyüyüp diğer bölgelere sıçradıkça Rus ordusunun başarısı da artmaya devam
etti. Bir taraftan Kırım işgal edilirken Türk filosunu Ege’de takip edilerek Çeşme’de yaktı.
Nihayet yenilen Osmanlı Türk ordusu ateşkes istemek durumunda kaldı ve 1774 senesinde
Ruslarla Osmanlılar aralarında Küçük Kaynarca Antlaşmasını imzaladılar (Vernadsky, 2019:
212).
Küçük Kaynarca antlaması ile Rusya, büyük toprak kazandı. Osmanlı devleti, Ruslara savaş
tazminatı ödemeyi kabul etti. Kırım hanlığı osmanlı’dan ayrılarak bağımsız oldu. Ruslar
Boğazlardan geçerek Akdeniz’e ticaret gemileri gönderme hakkını elde ettiler. Azak limanından
Karadeniz’e çıkan gemiler hiçbir engele takılmadan güneyin büyük denizlerine inebilecekti. Bu
hatları küçük kanal gemileriyle Rusya’nın içlerine aktarabiliyorlardı. Artık Osmanlı devleti
Karadeniz’de geleneksel Türk ağırlığını kaybetmiş oldu (Saharov, 2018: 117-120).
Anlaşmanın bir başka etkisi de Osmanlı tebaası arasında serbest ticaretin yanında İstanbul’da
bir Ortodoks kilisesi inşa etme hakkı elde etti. Böylece zaten Balkanlar’da ayrılıkçı hareketleri
ortodoksluk kisvesi altında körükleyen Rus dış politikası resmi olarak da Ortodoks tebaa üzerinde
zımmi hamiliğe kavuştu. Bu zaferler aslında Rusya için sadece başlangıçtı zira Ruslar Kırım’ı da
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hakimiyetlerine almak istiyorlardı. Nitekim 1783 yılında harekete geçen Rus ordusu Kırım’ı istila
ederek Rus topraklarına kattı.

Bunun üzerine Türklerle Ruslar arasında 1787-1792 yılları

arasında süren İkinci Rus-Türk savaşı başlamış oldu. Savaş dört yıl sürmüş ve Rus birlikleri bu
savaşlardan başarıyla çıktı. İki ülke aralarında 9 Ocak 1792’de Yaş Antlaşmasını imzaladılar, bu
anlaşmaya göre; Rusya Özü Kalesini ve devamında Dinyester nehrine kadar Karadeniz kıyısını
elde etmiş oldu. Ayrıca Kırım’ından istilasını kabul etmek zorunda kaldı (Saharov, 2018: 129133; Kurat, 1987: 291).
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi I. Petro sonra I. Katerina’nın tahta çıkmasında etkili olan
muhafız alayının üyelerinden biri değildir?
A)

Menşikov

B)

Apraksin

C)

Preobrazhenski

D)

Semenovski

E)

Dimitri

2) 1730 yılında çiçek hastalığı geçirerek ölen son Romanov İmparatoru aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

II. Petro

B)

VI. İvan

C)

Elizabeth

D)

III. Petro

E)

I. Pavel

3) Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Danışma Kurulu’nu feshetmiştir?
A)

II. Petro

B)

V. İvan

C)

Anna İvanovna

D)

I. Aleksandr

E)

I. Nikolay
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4) 8 Kasım 1740 yılında gerçekleşen darbe sonucunda tahta geçen İmparator
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

III. Petro

B)

I. Pavel

C)

I. Aleksandr

D)

I. Elizabeth

E)

I. Nikolay

5) 1762 yılında III. Petro’yu tahttan indirildikten sonra öldüren aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

İvan Kozlov

B)

Aleksey Orlov

C)

Anton Novikov

D)

Peter Sokolov

E)

Sergey Petrov

6) 1725-1762 yılları arası hangi dönem olarak adlandırılmıştır?
A)

Kıtlık Dönemi

B)

Reform Dönemi

C)

Barış Dönemi

D)

Saray Darbesi

E)

Parlak Dönem

7) Aydınlanmış Mutlakiyet kimin döneminde gerçekleşmiştir?
A)

I. Pavel

B)

I. Nikolay

C)

II. Nikolay

D)

I. Aleksandr
126

E)

II. Katerina

8) 1768-1774 yılları arasında Rus-Osmanlı savaşı aşağıdakilerden hangisinin döneminde
gerçekleşmiştir?
A)

II. Katerina

B)

I. Elizabeth

C)

VI. İvan

D)

I. Nikolay

E)

I. Aleksandr

9) 9 Ocak 1792 yılında Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

Aynalıkavak Antlaşması

B)

Yaş Antlaşması

C)

Bükreş Antlaşması

D)

Küçük Kaynarca Antlaşması

E)

İstanbul Antlaşması

10) Anayasal bir hükümet kurulması ve köleliğin kaldırılması için mücadele eden asker
hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Dekabrist

B)

Devrimci

C)

Narodnost

D)

Planslavist

E)

Slavofil
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11) II. Katerina döneminin en önemli isyan hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Stenka Razin

B)

Pavel Pestel

C)

Yemelyan Pugaçev

D)

Muravyev Kardeşler

E)

Bakunin

12) 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşında Rus orduları komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Pyotr Bagration

B)

Aleksandr Suvarov

C)

Aleksey Yermalov

D)

Aleksandr Tormassov

E)

İvan Paskeviç

13) Hangi antlaşma Rusya’nın Yakın Doğu’daki konumunu güçlendiren antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Karlofça Antlaşması

B)

Küçük Kaynarca Antlaşması

C)

Edirne Antlaşması

D)

Hünkâr İskelesi Antlaşması

E)

Yaş Antlaşması
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14) Orta Asya hanlıkları için Rusya aşağıdaki devletlerden hangisi ile mücadele etmiştir?
A)

Osmanlı Devleti

B)

Piyomonte

C)

Avusturya

D)

Fransa

E)

İngiltere

15) Aşağıdakilerden hangisi 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması’nın sonuçlarından biri
değildir?
A)

Batı Avrupa ülkeleri ile ilişkiler bozuldu.

B)

Rusya’nın dış siyaseti güçlendi.

C)

Rusya Batı Trakya’yı hakimşyeti altına aldı.

D)

Bu antlaşmayla Boğazlar Meselesi ortaya çıkmıştır.

E)

Osmanlı Devleti savaş dönemlerinde boğazları kapatacaktır.

Cevaplar
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1)E, 2)A, 3)C, 4)D, 5)B, 6)D, 7)E, 8)A, 9)B, 10)A, 11)C, 12)B, 13)D, 14)E, 15)C

KAYNAKÇA
Arapov D.Yu. (2014): İslamskaya politika Ekaterinı Velikoy, Vestnik Moskovskogo universiteta,
Ser.8, İstoriya, No 5, 25-36.
Kurat, Akdes Nimet (1987): Rusya Tarihi: Başlangıcından 1917’ye Kadar , Ankara: Türk Tarih
Kurumu.
Martınenko B.K. (2017): Nasiliye v rossiyskoy istorii epohi dvortsovıh perevorotov (1725-1762),
Obşestvo i pravo, 173-175.
Saharov A.N. (2018): İstoriya vneşney politiki Rossii. Tom 2, XVIII vek, Paradigma, Moskova.
Solovyev, Prodoljeniye tsarsvovaniya imperatritsı Elisavetı Petrobnı. 1756 god. Tom 24.
Vernadsky, George (2019): Rusya Tarihi, çev. Doğukan Mızrak, Egemen Ç. Mızrak), İstanbul:
Selenge Yayınları
Zuyev M.N. (1995): İstoriya Rossii s drevnosti do naşıh dney, Moskova.

130

7. XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA RUSYA TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
● I. Aleksandr dönemi
● I. Aleksandr döneminde avrupa siyaseti
● I. Nikolay dönemi siyasi faaliyetler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. I. Aleksandr dönemi iç politikası nasıldı?
2. I. Aleksandr döneminde Avrupa siyaseti Rusya’yı nasıl etkiledi?
3. Napolyon’un 1812 yılındaki Rusya Seferi’nin sonuçları nelerdir?
4. I. Nikolay dönemi iç ve dış siyaseti nasıldı?
5. Kırım Savaşı’nda yol açtığı siyasal baskı Rusya’yı nasıl etkiledi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
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edileceği

elde
veya

geliştirileceği
19. yüzyılın ilk yarısında Rusya İmparatorluğu’nun iç Okuyarak
Rusya İmparatorluğu’nun iç ve dış politikasını bilir.

ve

videoları

ve

videoları

izleyerek

ve dış politikası
19. yüzyılın ilk yarısında 19. yüzyılın ilk yarısında Okuyarak
diğer

devletlerin

Rusya kurulan ittifak gruplarının izleyerek

İmparatorluğu’na etkileri

Rusya

İmparatorluğu’na

olan etkilerini bilir.
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Anahtar Kavramlar
● I. Aleksandr
● Kutsal ittifak
● I. Nikolay
● Napolyon
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VII. BÖLÜM
XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA RUSYA TARİHİ

1. I. Aleksandr Dönemi (1801- 1825)
I. Aleksandr (1801-1825) 12 Mart 1801’de gerçekleşen saray darbesi sonucunda tahta
çıktı. Bu hükümdarın dönemi liberalizmden başlayarak konservatizme doğru giden bir dönem
görüntüsü verir. Genç yaşlarında Descartes, Locke, Rousseau gibi felsefecilerin eserlerini okuyan
Aleksandr, Fransız ihtilalinin

özgürlükçü ve

liberal etkisi altından

kalmış

biriydi.

Hükümdarlığının ilk yıllarında Aleksandr bütün siyasi faaliyetlerini yakın arkadaşları
P.A.Stroganov, V.P. Koçubey, A.A.Çartorıyski, N. N. Novosiltsev’ten oluşan ancak resmi
olmayan bir gizli komiteye kuruma danışarak yürütüyordu. Bu komitenin düşünüp hazırladığı bir
çok reform Aleksandr’ı iktidarının ilk yıllarında gerçekleştirdi. İlk icraat olarak Eylül 1802 tarihli
manifestosuyla bakanlıkların kuruluşunu ilan etti ve bu kanunun ardından ordu, donanma,
dişişleri, adalet, içişleri, ekonomi, ticaret ve eğitim bakanlıkları kuruldu. Bu bakanlıkların
faaliyetleri, sadece çara karşı sorumlu olan Senato tarafından denetleniyordu.

1.2. Rusya’nın Avrupa Siyaseti
Diğer Avrupa ülkelerini Fransız istilasından korumak amacıyla 1802’de Rusya,
Napolyon’a karşı İngiltere ile ittifak kurdu. bu ittifaka 1803’te Avusturya da dahil oldu. Fakat bu
üçlü koalisyon Napolyon karşısında çok etkili olamadı. Austerlitz’de Rus ve Avusturya orduları
Napolyon’un ordusu tarafından yenildi. Ardından Prusya ordularını dağıtan Napolyon, Rusya
sınırlarına yaklaştı, ama Rusya ile anlaşamaz ise İngiltere’ye karşı başarılı olamayacağını bildiği
için I. Aleksandr’a barış önerdi. Bunun üzerine Haziran 1807’de iki ülke arasında barış imzalandı
ve Çar Aleksandr, İngiltere ile bağlarını kopararak geçici süreyle Napolyon’un müttefiki oldu.
İmzalanan antlaşmaya göre Rusya, Büyük Britanya’ya karşı savaş açtı .
Napolyon, Fransız topraklarını genişletmeye devam etti ve stratejik anlamında büyük
önem taşıyan Galiçiya, Oldenburg, Bremen, Hamburg ve Lübecki gibi şehirler ve bölgeleri 18081812 yıllar arasında kontrol altına almayı başardı. Fransa ile paralel olarak Rusya, İsveç, İran ve
Osmanlı İmparatorluğu ile savaşlar yaptı. 1807-1808 yıllar arasında İngiltere’nin müttefiki olan
İsveç’le yapılan savaşın sonucunda Rusya Finlanda’yı ele geçirdi. Osmanlı ve İran ile yapılan
savaşların neticesinde Rusya Besarabya ve Güney Kafkasya bölgelerini istila etti. Buna paralel
olarak Rusya ve Fransa arasındaki savaşın kaçınılmaz olduğunu anlayan Rusya hükümeti
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İngiltere ve İsveç ile gizli görüşmeler yaptı. Bunun sonucunda bu üç ülke arasında Fransa’ya
karşı ittifak kurdu (Saharov, 2018: 25-27, 58-65).
Rusya’nın korktuğu senaryo ise, 12 Haziran 1812’de gerçekleşti ve Fransa, Rusya’ya
karşı savaş ilan etti. Fransız ordusu Neman nehrinin sol kolu Tilsit ve sağ kolu Grodno olmak
üzere iki bölgeden 400 bini aşkın askerle üç günde geçip Rusya’ya saldırdı. Rus komutanı
Barclay, askeri güçleri muhafaza ve güçlü Fransa ordusunu içlere çekerek yıpratmak maksadıyla
kendi ordusunu Rusya’nın içlerine doğru geri çeklimesi emrini verdi. Boş alanları kolayca istila
eden Fransız orduları içlere doğru ilerledikçe hem lojistik hem de güç olarak zayıflamaya başladı.
Ayrıca Rus orduları tıpkı Bozkır kavimleri gibi arada bir saldırarak Fransızları yıpratıyor, geçilen
alanları yiyeceksiz bırakıyordu. Nihayet 7 Eylül 1812’de Moskova’nın 125 kilometre batısında
bulunan Borodino köyünün yakınlarında Rus ve Fransız orduları arasında büyük bir muharebe
gerçekleşti. Borodino muharebesi adıyla tarihe geçen bu savaşta kazanan taraf olmazsa da bu
muharebeyle Napolyon ordusuna Moskova yolu açıldı. Böylece 14 Eylül 1812’de Fransız ordusu
Moskova’ya girdi (Kurat, 1987; 305).
Rus ordusu Fransızlara şehri teslim etmekten birkaç gün önce Moskova’yı kısmen
tahliye etmeyi başarmıştı; ayrıca Moskova valisi şehirde bulunan bütün silahlar ile erzakı da
kaçırmıştı. Yaklaşık 5 hafta yanmış ve yıkılmış Moskova’da Rusların teslimini bekleyen
Napolyon nihayet Rus ordusunun imha edilmemiş olduğunu görünce bir de zorlu kış şartları buna
eklenince Ekim ortalarında şehri terketti. Napolyon 14 Aralık 1812 tarihine kadar Rus
topraklarından geri çekilmesini sürdürdü ve nihayet bu tarihte çekilme tamamlandığında altı yüz
bin kişilik Fransız ordusundan geriye sadece otuz bin asker kalmıştı (Solovyev, 2003:160-169).
İnsiyatifi eline alan Rus ordusu, 1813 yılının başında Polonya ve Prusya sınırlarına
ulaştı. Aynı yılın ekim ayında yapılan Leipzig muharebesinde Avusturya ordusuyla birleşerek
Fransızları yenilgiye uğrattı. İlerleyen Müttefik orduları, 19 Mart 1814 Paris’e girdiler. Bunun
üzerine yenilgiyi hazmedemeyen Napolyon, yeni bir ordu toplayarak yeniden müttefiklere
saldırdı, ancak Vaterloo savaşında da kaybetti. Ve Fransızlar müttefikler karşısında tamamen
etkisiz hale getiridiler. Fransız ordularının müttefikler tarafından kesin şekilde yenilmesi
neticesinde Avrupa’daki sınırları yeniden belirlemek ve güç dengesini kurmak için Viyana
Kongresi toplandı (Saharov, 2018: 36-40). Viyana kongresinde alınan kararlarda Osmanlı devleti
hariç bütün Avrupa devletleri vardı. Ancak Birleşik Krallık, Avusturya, Rusya ve Prusya Birinci
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Dünya Savaşı’na kadar olan süreçteki Avrupa’yı yapılandırmada etkili oldular ve birçok kararı bu
kongrede aldılar (Saharov, 2018: 114).

1.3. Aleksandr Dönemi Reformlar ve İç Politika
1812 savaşından sonra Aleksandr, liberal ve özgülükçü eğilimlerden vazgeçerek
muhafazakar bir politika izlemeye başladı. Aleksandr’ın 1815–1825 yıllar arasındaki iktidar
döneminde okul ve üniversiteler sıkı kontrol altına alarak basına sansür uygulandı. 1818’de
General A. Arakçeyev tarafından yeni bir ordu reformu başlattı. Bu reforma göre orduyu
ekonomik ve finansal açıdan kendi kendine yetebilir hale getirmek için askerlere bir miktar arazi
vermek ve üretimi artırmak ana esas idi. Bu bir yönüyle Osmanlı Türklerindeki tımar sistemine
benziyordu ve Türk islam devletleri bu sistemi çok önceden beri kullanıyorlardı. Askerler savaş
olmadığı zaman verilen arazide tarımla uğraşıyor, üretime katkıda bulunuyor, arazinin büyüklüğü
beslenen askerin sayısını belirliyordu. Elbette Ruslar, bu sistemi kendi siyasal ve sosyal şartlarına
göre şekillendirmişti zamanla devlet arazilerinde çalışan köylülerin kaldığı bölgelerin bir kısmı
askeri alanlara dönüyor, köylülerin kullandığı alan eskiye nazaran kısıtlanıyordu. Yeni toprak
reformu ne askerleri ne de köylüleri memnun etmişti yine de bu sistem 1857 yılına kadar
Rusya’nın toplumsal sürecinin en önemli parçası olarak uygulanmıştı. Yine Birinci Aleksandr,
köylülerin yeni sisteme olan kızgınlığını bir nebze olsun yatıştırabilmek için 1816-1819 seneleri
arasında Estonya, Courland ve Livonya bölgelerindeki serflik sistemini yürürlükten kaldırmıştı
(Vernadsky, 2019: 257).
Bu dönem aynı zamanda Avrupa’da başlayan bireye dayalı hak ve özgürlüklerin
başladığı dönemdir. Rusya’da Batı Avrupa’ya yaptığı seferler neticesinde bu sosyal hareketi
yerinde görmüş subaylara sahipti. Nitekim Fransa’ya yapılan batı seferi esnasında Avrupa’nın
kültürü ve siyasi düzeni ile yakından tanışan ve savaş sonrası Arakçeev tarafından düzenlenen
politikadan memnun kalmayan bazı Rus subayları liberalizm fikirlerinden esinlenerek gizli
örgütler kurmaya başladılar.
Yukarıda sözü edilen Liberaller, 1816 yılında önce Kurtuluş İttifakı adıyla bir örgüt
kurarak fikirlerini bir manifestoyla entellektüeller arasında duyurmaya çalıştı, ancak orta sınıf ve
köylüler arasında fikirlerini yayamadılar. Bunun üzerine 1818 yılında isimlerini değiştirerek
Kutsal İttifak adıyla tekrar faaliyete başlayan örgüt ilk iki yıl içinde iki yüz üyeye kavuştu. Kutsal
İttifak’ın amacı; Rusya’ya yeni bir anayasa yapmak, düzeni ve toplumsal adaleti sağlamak ve
serfliği ortadan kaldırmaktı. Estonya, Courland ve Livonya bölgelerinde serfliğin kaldırılması,
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Polonya’da anayasanın uygulanması, Rusya’da da başarılı olabileceği ümidini artırıyordu. Bu
sebeple Aleksandr’ın ölümünden sonra Dekabiristler/Aralıkçılar olarak bilinen bu grup
hükümetin uygulamaya koyduğu bütün yenilikleri destekliyordu (Zuyev, 1995:137-139).
Liberaller için Aleksandr’ın ikinci döneminde uyguladığı baskı ve sansür politikası
hayal kırıklığı olmuştu; amaçlarına ulaşabilmek için açıktan faaliyet yapamayacaklarını anlayınca
kurdukları Kurtuluş İttifakı grubunu dağıtarak merkezi Petersburg’da olan Kuzey Topluluğu ve
merkezi Ukrayna’da bulunan Güney Topluluğu’nu kurdular (Kurat, 1987: 313). Bu iki örgütün
ana esasında Aleksandr ve uygulana politikaya muhalefet etmek bulunsa da Rusya’nın geleceğine
dair görüşleri farklıydı. Kuzey Topluluğu’nun kurucusu olan N. Muravyev’in düşüncesine göre;
Rusya’da anayasal monarşi sistemi uygulanmalıydı. Yani çar yetkilerini meclis veya yetkili
kurullarla sınırlandırmak zorundaydı. Güney Topluluğunu kuran Pavel İvanoviç Pestel’e göre ise
Rusya’da monarşi tamamen kaldırılacak Cumhuriyet sistemine geçilecekti.
Çar Aleksandra’a karşı birlikte hareket etmek isteyen iki örgüt ortak bir tavır belirlemek
amacıyla 1824’de Pettersburg’da

biraraya geldi. Bu görüşmelerin neticesinde 1826 yılının

yazında Çara karşı ayaklanmak için mutabakata varıldı. Ancak Çar Aleksandr’ın 1825 yılında
ölmesi nedeniyle ayaklama tarihi değiştilerek erkene alındı (Andreeva, 2012: 204-207) .
Aralıkçılar (Dekabristler), 26 Aralık 1825 tarihinde Rusya’da askeri ihtilali yapan gruba
verilen isimdir. Dekabiristler, Prens Konstantin’i tahta geçirmek istediyse de başarılı olamadılar
ve I. Nikolay abisinin yerine tahta geçmişti. Bunun üzerine Trubetskoy ve Albay Muravyev
liderliğinde yaklaşık üç bin imparatorluk askeri (streltsy) Petersburg’un Senato meydanında
ayaklanmıştır. İsyan Çar I. Nikolay’ın 9 bin askeri tarafından bastırıldı. Asilerin birçoğunu
öldürdü kalanları yakalanarak Sibirya’ya sürmüştür (Larin, 2019: 1-5).

2. I. Nikolay Dönemi (1825-1855)
I. Nikolay tahta çıkar çıkmaz büyük bir isyanla karşılaştı. Bu sebeple olacak ki, iktidarda
bulunduğu otuz sene boyunca Rusya muhafazakar bir iç politika benimsedi ve şiddetle bu
politikasını uygulamaya koydu. Geleneksel Rus Monarşi sistemini muhafaza etmeye çalışan
Nikolay, liberalizmi tehdit olarak görerek bu fikre inanan entellektüeller ve gruplar üzerinde
baskı kurdu. Bu amaçla, 1826 yılının Temmuz ayında Rusya’daki toplumsal hareketleri izlemek
üzere bir teşkilat oluşturdu. Kurduğu istihbarat teşkilatına ek olarak 22 Nisan 1828’de Sansür
Kanunu çıkararak basın ve yayın yoluyla yeni fikirlerin yayılmasını önlemeye çalıştı. Bu kanuna
göre Rusya’da yayınlanan bütün dergiler, gazeteler, edebi eserler, sanatsal ve bilimsel çalışmalar
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sansüre tabi oldu. Avrupaya eğitim için giden öğrencilerin sayısını azaltarak bu konuda Yabancı
Eğitimin Kısıtlanması hakkında kanunu çıkardı.
Yüksek eğitime dair, 1835’de yayımlanan Rus Üniversiteleri hakkındaki kanun da
üniversiteler ve yüksek öğretim kurumlarını tamamen devletin kontrolü altına almaktaydı. Bu
kanunla beraber Nikolay, üniversitelerdeki akademik kadronun atama yetkisini Milli Eğitim
Bakanlığına vererek merkezileştirdi. Yazılan bütün tezler ve bilimsel çalışmalar görevliler
tarafından denetlenerek merkezin istediği şekilde yapıldı. Özel müteşebbise güvenmeyen Nikolay
faliyetlerini ordusu ve memurlarıyla yürütmekteydi.Bundan dolayı memurların sayısı hızlıca arttı.
19. yüzyılın başında yaklaşık 16 bin olan memur sayısı 1854 yılında 84 bine ulaşmıştı.
Aynı dönemde Kont Sergey Semyonoviç Uvarov (1786-1855) -aslında Tatar kökenli bir
ailen geliyordu. Nikolay’ın Milli eğitim programını yürütmek üzere Bakan yardımcısı olarak
atanmıştı. Rusya Bilimler Akademisi üyesi olan Uvarov bu dönemde Rusyanın en önemli sosyal
bilimcisi ve düşünürü olarak öne çıkmaktaydı. Dekabiristlerin yaydığı fikirlerin Rus devletine ve
Rus kültürüne zararlı olduğunu söyleyerek ortodoksluk, otokrasi ve milliyet üçlemesiyle gelişme
ve kudretin sağlanacağını düşünmekteydi. Bireyselciliğin ve özgürlüğün ortodoksluğa karşı bir
tehdit olduğunu söyler. Ancak üniversitede bilimin özgür olmasına inandığı için onlara toleranslı
davranmış bu tutumu 1848 yılında görevden alınmasına neden olmuştur (Klyuçevski, 85. Ders).

2.1. I. Nikolay Döneminde Reformlar
Nikolay döneminde ekonomi, hukuk ve sosyal alanlarında da birtakım reformlar yapıldı.
1648 yılından itibaren çıkarılan bütün kanunları inceledikten sonra M. Speranskiy’nin
önderliğindeki komisyon birbiriyle çelişen bazı kanunları iptal edip 25 ciltten oluşan yeni bir
kanuname oluşturdu. Bu kanunanme 1833’te hükümet tarafından kabul edilip 1835’te yürürlüğe
girdi. 1838-1842 yılları arasında Maliye Bakanı E. F. Kankrin tarafından düzenlenen finans
reformu neticesinde değerini kaybeden assignatsiyeler gümüş karşılığı çıkarılan yeni kâğıt
paraları ile değiştirildi. Böylece Rusya’da gümüşe dayanan monometalist (tek madeni paraya
dayalı) bir ekonomi sistemi hâkim oldu. Aynı zamanda köylülerin durumunu iyileştirmek için
devlet tarafından bazı tedbirler alındı. Kisilev’in yaptığı reformlar neticesinde devlet, köylülerin
yaşadıkları köylerde köy meclisleri kurdu. Yeni hastane ve okullar açıldı. Toprağa ihtiyaç duyan
devlet, köylülere ülkenin diğer bölgelerinde boş araziler vermeye başladı (Klyuçevski, 85. Ders).
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2.2. I. Nikolay Döneminde Dış Politika
Nikolay hükümeti dışarıda Rusya’nın topraklarının genişletmesine ve çıkarlarının
korunmasına yönelik birtakım politikalar izledi. Avrupa ülkelerinde monarşi sisteminin
korumasını amaçlayan Nikolay 1830-1840 yılları arasında Avrupa’da yayılan darbe hareketlerine
karşı sert politikaları benimseyerek isyancılara karşı merkezî hükümetleri destekledi. Bu nedenle
Nikolay’a, Avrupa’nın Jandarması lakabı verildi. 1830 yılının Temmuz ayında Fransa’da patlak
veren isyanı bastırmak için gerekli hazırlıklara başladı, ama aynı sene Polonya’da Rusya
hükümetine karşı patlayan isyan sebebiyle Nikolay askerî gücünün büyük bir kısmını Polonya’ya
sevk ederek Batı seferinden vazgeçmek zorunda kaldı. Aslında isyancıların asıl amacı Polonya’yı
bağımsız hâle getirmekti. Rusya 100000 kişilik Polonya ordusuna karşı 120000 kişilik bir ordu
göndererek isyanı kanlı bir şekilde bastırdı. Polonya’yı kontrol altına aldıktan sonra Nikolay 1815
Polonya Anayasası’nı yürürlükten kaldırdı. Lehler, Polonya’nın Rusya’nın bölünmez bir parçası
olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar. 1833’te özgürlükçü hareketlere karşı Rusya, Prusya ve
Avusturya arasında Berlin Konvansiyon’u imzalandı. Bu Konvansiyonun maddelerine göre; söz
konusu ülkeler özgürlükçü hareketlerin bastırılması konusunda iş birliği yapacaklar ve birbirine
askerî yardımda bulunacaktı. 1848’de Avusturya-Macaristan’da patlayan Macar Devrimi
esnasında Nikolay Avusturya İmparatorunu destekleyerek Macaristan’a ordu gönderdi ve isyanın
bastırılmasında yardımcı oldu (Zuyev, 1995: 150-151).
Avrupa’daki isyanları bastırırken aynı zamanda Nikolay Balkanlarda Hristiyan halklar
tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı başlatılan isyan hareketlerine destek veriyordu. 1826 Ekim
ayında Rusya, Osmanlı Devleti’ne ültimatom vererek Akkirman Antlaşması’nı imzalamaya ikna
etti. Bu antlaşmaya göre; Osmanlı Devleti Sırbistan, Eflak ve Boğdan bölgelerinin özerkliğini ve
Eflak ve Boğdan’daki hükümdarların (voyvodlarının) boyarlar tarafından seçilmesini ve o
voyvodlarının Osmanlı hükümetine bağlı olmamasını kabul ediyordu. 6 Temmuz 1827’de
Birleşik Krallık, Rusya ve Fransa arasında Yunanistan’ın kurulmasını ve bağımsızlığını esas alan
Londra Antlaşması imzalanmıştı. Osmanlı Devleti bu antlaşmayı reddedince Yunanlara destek
vermek amacıyla 1827’de Rusya, Osmanlı Devleti’ne yeni bir savaş açtı. Yeniçeri Ocağı’nın
kaldırılması ve onun yerine kurulan yeni askerî teşkilatın savaşa hazır olmaması nedeniyle Rus
ordusu hızlıca Edirne ve Erzurum’a kadar ilerledi ve zor durumda olan Osmanlı İmparatorluğu
barış istemek zorunda kaldı. 1829’de imzalanan Edirne Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti
Yunanistan’ın kurulmasını kabul etti (Saharov, 224-230; Vernadsky, 2019: 267).
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Bu olaylara paralel olarak 1813 yılında imzalanan Gülistan Antlaşması’yla kaybettiği
toprakları Rusya’dan geri almak amacıyla İran Şahı Fethi Ali Şah, İngiltere’den destek alarak
Rusya ile savaşmaya karar verdi. 19 Temmuz 1826’da İran ordusu savaşı ilan etmeden Rusya’ya
dâhil olan Karabağ ve Talış Hanlıkları’nın sınırlarını geçti. Savaşın ilk iki ayı içinde İran Ordusu
Gence ve Şuşaya kadar ilerlemiş, ama Şamhor Muharebesi’nde yenilgiye uğratılarak geri
çekilmek zorunda kalmıştı. 1827 Mayıs ayında Rus Ordusu Nahçivan ve Erivan’ı kontrol altına
alarak Ocak 1828’de Umriye Gölü kıyılarına kadar ulaştılar. 2 Şubat 1828’de bu savaşı
noktalayan Türkmençay Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre İran şahı Revan, Nahçivan ve
Talış Hanlıkları’nın Rusya’ya verilmesini kabul etti (Saharov, 210-220).
19. yüzyılın başlarından itibaren Ruslar’ın Kafkasya’da hâkimiyet kurmaya yönelik
gerçekleştirdiği politika buradaki yerel halkların direnmesiyle karşılaştı. Bu nedenle 1817 yılında
başlayan Kafkasya Savaşı 1864 yılına kadar sürdü. Rusya’nın bu bölgede sınırlarını
genişletmesine en büyük engel 1820 yıllarında Kafkasya’da yayılan Müridizm hareketi idi. Bu
hareketin başına gelen Şeyh Şamil, Rusya’ya cihat ederek Çeçenleri, Dağıstanlıları ve İnguşları
topladı. 1829’da Çeçenistan ve Dağıstan topraklarında kurulan İmamlığı’nda (devlet) imamı olup
Rusya’ya karşı hareket etmeye başladı. Yaklaşık 30 sene süren Kafkasya Savaşı’nın İmamlık
dönemi Rus ordusu ve Şamil ordusu arasındaki kanlı çatışmalarla doludur. 1859 yılında İmam
Şamil Rusya’ya teslim olunca Kafkasya’daki özgürlükçü hareket gücünü kaybetmeye başladı ve
1864’te savaş sona erdi.
1830 yıllardan itibaren Rusya ve İngiltere arasındaki ilişkiler gerginleşmeye başladı.
Bunun ana sebebi Rusların Osmanlı devletine karşı izlediği politikadır. 1831’de Rusya’nın
Osmanlı Devletine karşı Mısır valisi Mehmet Ali Paşa önderliğinde yapılan isyanı bastırmaya
yardım etmesi karşılığında Rusya ve Osmanlı Devleti arasında ittifakı ilan eden Hünk âr İskelesi
Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Osmanlı Devleti’nin ihtiyacı olması durumunda
Rusya hem karadan hem de denizde yardım sağlayacaktı. Rusya’nın herhangi bir devletle savaşa
girdiği zaman Osmanlı Devleti Ruslara Boğazları açarken, o devletin ya da devletlerin gemilerine
kapatacaktı. Rusya’nın Boğazları kontrol altına alması İngiltereyi endişelendirdi. Bu nedenle
İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’ne ve Rusya’ya baskı yaparak 1841’de Londra Boğazlar
Sözleşmesi’ni imzalamaya ikna etti (Kurat, 1987: 326).
Fransa’da devrim sonucunda iktidara gelen III. Napolyon yeni rejiminin gücünü ve
prestijini arttırmak ve Fransız Katoliklerini kendi tarafına çekmek amacıyla Osmanlı
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Devleti’nden kutsal topraklarda yaşayan Katolikler için ayrıcaklar verilmesini istedi. Sonuçta
Sultan Beytüllahim Kilisesi’nin anahtarlarını Ortodoks Yunanlılardan alarak Katolik Kilisesi’ne
verdi. Rusya Osmanlı Devleti’nden Beytüllah Kilisesi’nin anahtarını Ortodoks Kilisesi’ne geri
vermesini ve Osmanlı Devleti’nde yaşayan bütün Ortodoks nüfusunu Rusya’nın güvencesi
altında olmasını istedi. Osmanlı Devleti bu talebi reddedince 22 Haziran 1853’te Rusya ordusu
Osmanlı eyaletleri olan Eflak ve Boğdan’ı işgal etti. Bu durum Avrupa devletlerini
endişelendirdi. Fransa ve Birleşik Krallık Rusya’ya Eflak ve Boğdan’dan çekilme ültimatomu
verdiler, ama Nikolay bu ültimatomu kabul etmedi. Rus Ordusuna Tuna Nehri’ni geçerek
ilerleme emrini verdi. İngiltere ve Fransa 12 Mart 1854’te Rusya’ya savaş ilan ettiler.
Böylece Rusya ve Batı Avrupa devletleri arasında savaş başlamış oldu. Müttefik ordu
Rus Karadeniz donanmasının ana üssü olan Kırım’daki Sivastopol’e yöneldi. Müttefik güçler
tarafından kuşatılan şehir ve çevresinde cereyan eden çatışmalar savaşın kaderini belirledi.
1854’de müttefik ordu Kırım’a girdiğinde Ruslar, kendi donanmalarını düşman eline geçmemesi
için batırdılar. Ağır kara savaşlarında iki taraf da ciddi kayıplar verdirdi. I. Nikola 1855’de öldü
ve yerine oğlu II. Aleksandr geçti. Savaş planlarında II. Aleksandr da babasının planlarına yenilik
katmadan devam etti. Ancak savaşa devam etme kararlılığına rağmen Rusya’nın barışa ihtiyaç
duyduğu yeni Çar tarafından da kısa sürede kabul edildi. 1856 yılında Rusya için olumsuz yönler
içeren Paris Barışı imzalandı. Bu antlaşmayla Rusya, Balkan sınırındaki bazı topraklar,
Karadeniz’deki donanma, Akdeniz’e geçiş ve Osmanlı topraklarındaki Ortodoks nüfusun
hamiliği gibi hak ve talepleri kaybetti. Nüfus ve prestij kaybı ile sonuçlanan bu süreç Rusya’da
büyük rahatsızlıklara yol açtı (Zuyev, 1995: 154-155; Saharov, 357-370).
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Bölüm Soruları
1) Fransız İhtilali’nin özgürlükçü liberal etkisi altında kalan İmparator aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

I. Pavel

B)

I. Nikolay

C)

I. Aleksandr

D)

II. Aleksandr

E)

II. Mikhail

2)

1801-1825 yılları arasında
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Danışma Komitesi

B)

Gizli Komite

C)

İmparator Komitesi

D)

Yüce Komite

E)

İç İşleri Komitesi

İmparator

bütün

faaliyetlerini

danıştığı

kurum

3) Aşağıdakkilerden hangisi 1802 yılında yayınlanan manifesto ile kurulan bakanlıklardan
biri değildir?
A)

Donanma

B)

Dış İşleri

C)

Ekonomi

D)

Eğitim

E)

Sağlık
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4) 1810 yılında bütün kanunlar, taslaklar ve düzenlemeleri inceleyen kurul aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

Devlet Konsülü

B)

Yargı Konsülü

C)

Rusya Hukuk Konsülü

D)

Adalet Konseyi

E)

İç İşleri Konseyi

5) Napolyon’un Moskova’ya kadar ilerlemesini sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Kırım

B)

Kaluga

C)

Tilsit

D)

Borodino

E)

Azak

6) 1802 yılında Rusya Napolyon’a karşı hangi ülkeyle ittifak kurmuştur?
A)

Avusturya

B)

İngiltere

C)

Lehistan

D)

İsveç

E)

Osmanlı
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7) Viyana Kongresi’nde alınan karaları savunmak amacıyla 14 Eylül 1815 yılında Rusya,
Avusturya ve Prusya’nın kurmuş olduğu ittifak aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Üçlü İttifak

B)

Barış İttifakı

C)

Kutsal İttifak

D)

Güçlü İttifak

E)

Viyana İttifakı

8) Rus subaylarının liberal fikirlerden etkilenerek 1816 yılında kurdukları gizli örgüt
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Genç Subaylar

B)

Liberal Subaylar

C)

Devrim Örgütü

D)

Vatan Örgütü

E)

Kurtuluş İttifakı

9) I. Nikolay döneminde 22 Nisan 1828 yılında çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Basım Kanunu

B)

Ticaret Kanunu

C)

Eğitim Kanunu

D)

Sansür Kanunu

E)

Reform Kanunu

146

10) 7 Ekim 1826 yılında Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan Antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

Akkerman Antlaşması

B)

Londra Antlaşması

C)

Edirne Antlaşması

D)

Bükreş Antlaşması

E)

Prut Antlaşması

11) Osmanlı Devleti Yunanistan’ın bağımsızlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir?
A)

Bükreş Antlaşması

B)

Küçük Kaynarca Antlaşması

C)

Edirne Antlaşması

D)

Yaş Antlaşması

E)

Karlofça Antlaşması

12) Birleşik Krallık, Rusya ve Fransa arasında Yunanistan’ın kurulması ve bağımsızlığını
esas alan Londra Antlaşması ne zaman imzalanmıştır?
A)

2 Temmuz 1823

B)

3 Temmuz 1824

C)

4 Temmuz 1825

D)

5 Temmuz 1826

E)

6 Temmuz 1827

13) 14 Aralık 1825 yılında Rus subay ve askerler tarafından düzenlenen isyan
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Muhafazakâr İsyanı

B)

Aralıkçılar İsyanı

C)

Genç Subaylar İsyanı

D)

Pugaçev İsyanı
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E)

Devrimciler İsyanı

14) Rus İmparatorluğu ile İran arasında 10 Şunat 1828 tarihinde imzalanan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Baltalimanı Antlaşması

B)

Ayastefanos Antlaşması

C)

Uşi Antlaşması

D)

Türkmençayı Antlaşması

E)

Yeniköy Antlaşması

15) 13 Temmuz 1841 tarihinde imzalanan Londra Boğazlar Sözleşmesi’ne aşağıdaki
devletlerden hangisi taraf değildir?
A)

İngiltere

B)

Osmanlı

C)

Rusya

D)

Prusya

E)

Avusturya

Cevaplar
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1)C, 2)B, 3)E, 4)A, 5)D, 6)B, 7)C, 8)E, 9)D, 10)A, 11)C, 12)E, 13)B, 14)D, 15)A
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8. XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA RUSYA TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
● II. Aleksandr Dönemi
● II. Aleksandr dönemindeki reformlar
● II. Aleksandr döneminde genişleme (yayılmacı) politikası
● XIX. yüzyılın ikinci yarısında Rus-Osmanlı ilişkileri
● XIX. yüzyılın ikinci yarısında Rusya İmparatorluğu’nun Planslavizm politikası
● III. Aleksandr dönemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. II. Aleksandr döneminde Narodniçestvo Hareketi’nin nedenleri ve sonuçları nelerdir?
2. II. Aleksandr dönemindeki reformlar nelerdir?
3. II. Aleksandr döneminde genişleme (yayılmacı) politika nasıldı?
4. XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Rus-Osmanlı İlişkileri nasıldı?
5. XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Rusya’nın Panslavizm politikası nasıldı?
6. III. Aleksandr dönemi siyasi politikalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
II. Aleksandr dönemi

II. Aleksandr döneminde iç Okuyarak
ve dış politikasını bilir.

III. Aleksandr dönemi

videoları

ve

videoları

izleyerek

III. Aleksandr döneminde iç Okuyarak
ve dış politikasını bilir.

ve

izleyerek
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Anahtar Kavramlar
● II. Aleksandr
● Panslavizm
● Rus-Osmanlı ilişkileri
● III. Aleksandr
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VIII. BÖLÜM
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA RUSYA TARİHİ

1. II. Aleksandr Dönemi (1855-1881)
Kırım Savaşı (1853-1856) sonucunda Rusya’nın Osmanlı Devleti Fransa, Birleşik Krallık
ve Piemonte-Sardinya Krallığı’nın oluşturduğu ittifaka yenilmesi, iç politikada ve toplumsal
yaşamda önemli dönüşümlerin ivme kazanmasına zemin hazırladı. Kırım Savaşı’nın
kaybedilmesi sonucu imzalanan Paris Antlaşması’ndan (1856) sonra reform hareketinin
kaçınılmazlığı birçok yönetici tarafından anlaşılmıştı. Özgürlükçü Çar adını alan ve liberal bir
vizyona sahip olan II. Aleksandr iktidara gelince her alanda reformlar yapmaya başladı. İlk olarak
II. Aleksandr, Polonya isyanına katılan Aralıkçı isyancılar için af çıkarttı. Kültür, eğitim, sanat ve
basımda uygulanan sansürü kaldırdı (Plekhanov & Zasuliç, 1883:97).
II. Aleksandr döneminde Rusya’nın en önemli sorunu olan serflik meselesini ele almıştır.
30 Mart 1856’da Aleksandr, aristokratlara hitaben yaptığı konuşmasında serflik sistemini
kaldırmak gerektiğini belirtti. 1857 yılında köylü reform projesini hazırlamak için “Köylü Sorunu
Hakkındaki Esas Komite” kuruldu. Aristokratların bu reforma karşı çıkmasına rağmen dört sene
süren çalışmalardan sonra 18 Şubat 1861 yılında çıkarılan bir kanunla kaldırılmıştır. Bu kanunun
çıkarılmasıyla toprak sahibinin otoritesinden çıkarak yaklaşık 22 milyon köylü özgürlüğe
kavuştu. Serfliğin kaldırılması kamu düzenine olan etkisinden dolayı XIX. yüzyıl Rusya’sı için
en önemli reform olmuştur. Çünkü serfliğin kaldırılması askeri, eğitim, yargı ve yönetim
alanlarında da reform yapılmasını zorunlu hale getirmiştir (Semenova, 1999: 220-222).
II. Aleksandr döneminde özellikle serfliğin kaldırılmasından sonra Rusya’da devrimci
hareketler ve fikirler canlanarak gelişmeye başladı. Bu dönemde faaliyette bulunan hareketlerden
biri de Narodniçestvo Hareketi idi. Narodnikler otokrasinin yıkılmasını ve toprağın köylüye
verilmesi gerektiğini savunuyorlardı. Narodnikler, Avrupa sosyalizminin fikirlerini daha çok
köylülerden oluşan Rus topluluğu için uygulamaya çalıştılar. Narodnik Hareketi’nin önemli
isimlerinden ve öncü ideologlarından biri de Aleksandr Herzen idi. Herzen’e göre, Rusya özel bir
gelişme potansiyeline sahip olmasından dolayı Rus topluluğu Kapitalizm aşamasını yaşamadan
Sosyalizme geçebilecekti. Herzen tarafından ileri sürülen fikirlerin temeli Rus sosyalizmine
dayanmaktadır. Rus Sosyalizminin diğer temsilcileri; M. A. Bakunin, P. L. Lavrov, N. G.
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Çernişevski ve P. N. Tkaçov’tır. Narodniklere göre, Rus sosyal hayatının esasını köylüler ve
köylü cemaatlar oluşturduğu için Rusya’da yeni rejim kurabilmek için halkı uyandırmak ve
onlara yeni fikirleri aşılamak gerekiyordu. Bu amaçla 1860 yıllarda Narodnikler arasında ‘Halka
Yürüyüş’ olarak adlandırılan bir hareket ortaya çıktı. Devrimciler ve devrimcilerin büyük bir
kısmını oluşturan üniversite öğrencileri köylere gidip halk arasında hükümete karşı propaganda
yapmaya başladılar. Bu şekilde köylü kitleleri örgütleyerek bir köylü isyanı başlatmayı
amaçlıyorlardı. Bu hareket 1874’ün sonbahar aylarında yaklaşık 1500 narodnik gencin
tutuklanmasıyla sekteye uğradı. “Halka Yürüş” hareketinin başarısızlığa uğramasının sonrasında
narodniklerin bir kısmı gizli örgüt kurmaya yönelirken, bir diğer kısmı bilimsel çalışmalar
üzerine yoğunlaştı. St. Petersburg’da 1876 yılında “Toprak ve Özgürlük” adlı gizli bir örgüt
kuruldu. Toprakların köylülere verilmesini ve Rusya’nın monarşiyle değil halk tarafından
yönetilmesini amaçlayan bu örgüt propaganda dışında terör faaliyetlerinde de bulundular.
1879’da bu örgütün dağılmasından sonra ortaya çıkan Halk İdaresi adlı terör örgütü, 13 Mart
1881 yılında düzenlenen bombalı suikast sonucunda II. Aleksandr’ı öldürdü (Pelevin, 2011: 7481).

1.1.II. Aleksandr Dönemi Reformlar
Köylü reformu dışında II. Aleksandr döneminde idari, askerî, yasal ve ekonomi alanlarında
da köklü reformlar yapıldı. Kırım Savaşı sırasında Rusya’da büyük ölçekli sanayi, demiryolları
ve ordusunun zayıf olduğu ortaya çıktı. Rus ordusunun zayıflığı, askerî idare mekanizmasının
fazla merkezleşmesinden dolayı eğitim ve donatım standartlarının çağdaş gelişmelere ayak
uydurulamamasından kaynaklanıyordu. Bu sorunları çözmek ve Rus ordusunu modernleştirmek
amacıyla Savaş Bakanı D. A. Milyutin önderliğinde 1860’lı yıllarda askerî reformlar yapıldı.
Öncelikle bu alanda yapılacak reformların zemini hazırlamak ve askerî idare sistemini tamamen
değiştirmek gerekiyordu. Bu amaçla 1864’te Rusya 6 askerî bölgeye bölündü. Ülkenin askerî
bölgelere bölünmesiyle eskiden savaş bakanının yetkisinde olan bazı bölgesel konular yeni
kurulan askeri bölgelerin bakanlarına verildi.
1874 yılında çıkarılan kanun ile Rusya’da zorunlu askerlik sistemine geçildi. Bu kanuna
göre, 21 yaşındaki kişiler 6 yıl süren zorunlu askerlik hizmetine tabi oldular. Askerî eğitimin
kalitesini arttırmak için yeni askerî okullar açıldı. Bu kanundan önce sık uygulanan bedensel
cezalar yasaklandı. Bununla birlikte Rus ordusu yeniden silahlandırmak amacıyla askeri
fabrikalar kuruldu (Saharov, 37-40).
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Bu dönemde idari alanda da büyük değişiklikler yapıldı. 1864’te toprak sahipleri, kasaba
halkı ve köylü komünleri tarafından seçilmiş kişilerden oluşan Zemstvo adlı yerel meclisler
kuruldu. Meclis, yerel ticareti ve endüstriyi geliştirmek, yerel vergilerinin miktarını belirlemek,
halk eğitimine ve kamu sağlığına katkı sağlamak gibi işlerle ilgileniyordu. Bununla birlikte
1870’de Belediye Kanunu’nun çıkarılmasıyla şehirlerde Duma adlı belediye meclisleri kuruldu.
Belediye meclisleri, şehrin sosyo-ekonomik hayatını gelişmek, altyapı ve imar işlerinden
sorumluydu (Saharov, 23).
20 Kasım 1864’te yapılan hukuk reformu neticesinde yeni bir mahkeme sistemi kuruldu.
Bu reformla birlikte, hâkimlerin ataması devlet tarafından yapıldı. Mahkemede jüri sistemi
uygulanarak incelemeler, polis tarafından değil yasal araştırmacılar tarafından yapıldı. Suçlunun
belirlenmesi için mahkemelerde görev alacak jürileri, yerel halkın her sınıfından oluşan insanlar
arasından seçildi.
Aleksandr döneminde üniversiteler bağımsız özerk kurumlar hâline getirildi. 1863’te
çıkarılan kanunla üniversitelerin rektörleri, profesörleri, dekanları artık üniversitelerin yönetim
kurulu tarafından seçildi. Üniversiteler, belli bir ücret karşılığında yerli veya yabancı, isteyen
herkese açık hale getirildi. Okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlamak için hükümetin
desteğiyle zemstvolar tarafından yeni okullar açıldı (Klyuçevski, 86. Ders).

1.2. II. Aleksandr Genişleme (Yayılmacı) Politikası
1853 -1856 yılları arasında Kırım Savaşı’nın yenilgisi ile Avrupa ve Türkistan’da yayılma
politikası sekteye uğrayan Rusya, yeni Çar II. Aleksandr’ın önderdiğinde yayılma sahası olarak
yönünü tekrardan Kafkasya ve Türkistan’a yöneltmiştir. II. Aleksandr döneminde Rusya’nın Tü
Kafkasya ve Türkistan’a yönelik genişleme politikası devam ederek başarıyla tamamlandı. İmam
Şamil’in 1859’da Rusya’ya teslim olmasından sonra Kafkasya’daki direniş hareketleri oldukça
zayıflanmıştı. 1865 yılında 50 yıldan fazla süren Kafkasya Savaşı sona ermişti. Rusya nihai
olarak Kuzey Kafkasya’da kontrolü ele geçirmeye muvaffak olmuştu. Bununla birlikte Rusya
Türkistan üzerine hâkimiyet kurmaya çalıştı.
Rusya’nın Türkistan işgal siyaseti ilk aşamada ekonomik ve siyasi bağlantılar kurarak
gerçekletirmeye çalıştı. Rusların Türkistan üzerine başlattığı işgal girişimleri bu süreçte iken
Hive Hanlığı’nda Kutluk Murad Han’ın öldürülmesinden sonra tahta 30 yaşında, 1856-1865
yılları arasında hüküm sürecek Seyid Muhammed geçmiştir (Mıchell, 1865:552). Seyyid
Muhammed Türkmenleri ve Karakalpakları yenilgiye uğratarak onların Buhara ya da Rusların
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hakim oldukları yerlere göç etmek zorunda bırakmıştır (Alpargu, 2014:571). Hive’de bu olaylar
yaşanırken, Ruslar Taşkent’i alarak burada Orenburg’a bağlı bir Türkistan valiliği kurmuşlardır.
Seyyid Muhammed Han’dan sonra devrin Hive adına son bağımsız hükümdarı olan II.
Muhammed’in Buhara ve Hokand’ı işgal eden Ruslara karşı hiçbir önlem almaması Özbekler ile
Yamud Türkmenlerinin mücadelerinde bölünmelerin yaşanmasına neden olmuştu. 1865 yılının
ocak ayında tahta çıkan Seyid Muhammed Rahim Han’da Ruslara karşı önlem alması gereken
asli noktalardan biri olan ordunun kuvvetlendirilmesi meselesine kendinden önceki halefi gibi
önem vermemiştir (Saray, 2017:108).

Resim 5: General Von Kaufman’ın Savaş Planı

Türkistan rakipsiz pazarları ve zengin hammadde kaynaklarıyla Rusya için potansiyel bir
ekonomik kazanç kapısı haline gelmişti. Rusya’nın Orta Asya’daki mutlak hâkimiyeti 1864’te
Hokand Hanlığı’na ait Çimkent’in fethi ile başladı. Taşkent’in işgali ile hız kazanarak
Türkmenistan sınırları içerisindeki Hokand, Mau ve İrjar’ın fethiyle devam etti. General Von
Kaufman komutasındaki birliklerin sürekli ilerleyişinin sonucunda Hokand Emiri 1868’de Rusya
ile barış antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Bu antlaşmaya göre savaş esnasında ele geçirdiği
bütün topraklar Rusya’ya bırakılacak ve Rus çarlarının daha önce elde ettiği ticari ayrıcalıkları
devam edecekti. Böylece Buhara Emiri Rus Çarı’nın himayesi altına girmeyi kabul etti. 1873
yılında Kaufman komutasındaki 13000 askerden oluşan Rus birlikleri Hive Hanlığı’nı işgal
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ettiler. Hive topraklarının bir kısmı Rusya’ya katıldı geriye kalan kısmında vasal bir devlet
oluşturuldu. 1876 yılında Hokand Hanlığı Rusya’ya karşı ayaklandı. İsyan Rus ordusu tarafından
bastırılarak hanlık Rusya’ya dâhil edildi (Saharov, 88-90, 100-105, 127-136).

1.3.II. Aleksandr Döneminde Rusya-Osmanlı İlişkileri
Rusya’nın sıcak denizlere inme politikasıyla Osmanlı Devleti’ne saldırıları sonucu çıkan
Kırım Savaşı’nı, büyük devletlerin desteğiyle Osmanlı Devleti kazanmıştır. Savaş sonunda
Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa, Avusturya ve Rusya arasında 30 Mart 1856 yılında Paris
Antlaşması imzalanmıştır. Bu yenilgi üzerine Rusya, Balkan coğrafyasında yaşayan Ortodokslar
üzerinde kaybolan itibarını yeniden kazanmak için Planslavizm hareketlerine hız vermiştir.
Rusalrın Planslavist söylemleri ve fiili destekleri ile 1875 yılında Bosna-Hersek’de, 1876 yılında
Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan’da Osmanlı Devleti’ne yönelik isyanlar baş göstermiştir.
Rusya, Paris Antlaşması’nda alınan kararlara rağmen Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü
parçalamaya yönelik faaliyetlerine devam etmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak 1877-1878 yılları
arasında Osmanlı-Rus Savaşı çıkmıştır. Bu savaşın kilit noktası, Gazi Osman Paşa komutasındaki
birliklerin savunduğu Plevne idi. Bu şehir, üç kuşatmadan sonra Osman Paşa’ya yardım
gelmemesi sonucunda Ruslara teslim oldu. Savaşın sonucunda Rusya ile çok ağır şartlar ihtiva
eden Ayastefanos (San Stefano) Antlaşması imzalanmıştır. Ancak Avrupalı devletlerin
çıkarlarına ters olan bu antlaşmayı kabul etmemişlerdir. Çünkü Rusya’nın tek başına Osmanlı
Devleti üzerinde bu kadar hakimiyet kurması çıkarlarına ters düşmekte idi. Bu sebeple Berlin’de
bir kongre tertip ederek bu antlaşma yerine savaşın taraflarına Berlin Antlaşması’nı
imzalattırmışlardır. Bu antlaşmaya göre; Kıbrıs’ı İngiltere, Bosna-Hersek’in yönetimini ise
Avusturya-Macaristan almakta idi. Elviye-i Selasa olarak da adlandırılan Kars, Ardahan ve
Batum ise Rusya’ya verilmiştir.Ayrıca suni olarak ortaya çıkarılan Ermeni meselesi de bu
antlaşmayla uluslar arası bir sorun haline gelmiştir. Yine bu antlaşmadan sonra Rusya, Balkanlar
ile Kars, Ardahan ve Batum’da yaşayan yüzbinlerce Osmanlı halkını İstanbul ve Anadolu’ya
göçe zorlamıştır (Zhukov, 2009: 18-20; Şimşir, 1999: 149).

1.4. II. Aleksandr Dönemi’nde Panslavizm Politikası
II. Aleksandr döneminde, Rus fikir ve politik hayatında en mühim rol oynayan
hareketlerinden biri Panslavizm idi. Panslavizm’in temelinde 19. yüzyılda ortaya çıkan
Slavyanofil düşünceleri yatıyordu. “Slavyanofil” görüş her milletin kendisine has bir “varlığı”
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olduğunu ve bunu halkın ruhunun ortaya koyduğunu kabul ediyordu. Slavyanofillere göre Rus
Ortodoksluğunun Rus sosyal bünyesi ve devlet teşkilatında kendine özgü değerleri vardı. Kırım
Savaşı’nın rüzgarıyla Slavcılar artık devlet siyasetine yön verecek konuma geliyorlardı. Rus fikir
adamlarının önde gelenlerinin de aralarında bulunduğu Slavcı görüşte bulunanlar savaş
sonrasında II. Aleksandr’ı Slavlara yardım etmek için bir komite kurulmasına ikna ettiler.
(Dudzinskaya, 1983: 91-96). Böylece Ocak 1858’de kurulan “Slav Yardım Komitesi
(Slavyanskiy Blagotvoritelnıy Komitet)” aracılığı ile fikirlerini daha rahat halka ve yöneticilere
ulaştırma fırsatını elde etmiş oldular. Bu grubun en önemli temsilcileri; Aleksandr İvanoviç
Koşelyev (1806-1883), E. Hamyakov (1804-1860), Federoviç Samarin (1819-1876) ve İvan
Sergeyeviç Aksakov (1817-1860)’dur. Komite, kuruluş dilekçesinde Avrupa’da faaliyet gösteren
bazı yardım komitelerini de belirterek, Ortodoksların teşkilatlanmada Katolik ve Protestanlardan
geri kalmaması gerektiği üzerinde durmuştur. Petersburg’daki Rus ve Odessa’daki Bulgar
lobiciliğine rağmen, komitenin Moskova’da kurulmasına karar verildi. Komite, kurulma amacını
üç madde halinde şu şekilde özetlemiştir (Popov, 1871: 1):
1. Güney Slavlarının kilise, okul ve diğer millikurumlarlarının faaliyetlerini en üst düzeyde
çıkarmak için gerekli maddi yardımı temin etmek ve İstanbul’da bulunan Bulgarların ilk
okullarına yardım ederek

Bulgarların ana lisanlarını öğrenmeleri için azami itinayı

göstermek.
2. Ortodoks kilise ve okulları ile devamlı iletişim halinde kalarak gerekli maddi ve manevi
yardımı sağlamak.
3. Moskova’ya gelen Slav gençlerine yardım etmek.
II. Aleksandr, Balkanlardaki gelişmeleri de dikkate alarak 26 Ocak 1858 tarihinde
komitenin Asya İşleri Bakanlığı’nın idaresi altında kurulmasına izin verdi. Komite, kurulmasının
hemen akabinde Osmanlı Devleti sınırları içerisinde bulunan Slav halklara maddi ve manevi
yardımlarda bulunmak için çalışmalara başladı. Bu yönde1860 yılında kendi içresinde “Güney
Slav Yardım Komitesi” adı verilen bir heyet kurularak görevleri belirlendi. Güney Slav Yardım
Komitesinin amacı şu şekilde özetlemiştir:
1. Türklerin zulmü altında ezilen Slavları dini ve siyasi yönden tek çatı altında birleştirmeye çalışmak.
2. Bu çalışmalar için komitenin yapması gerekenler:
a. Bugaristan, Sırbistan, Karadağ ve değişik Slav ülkelerinden Rusya’ya getirilecek yüksek öğrenim
talabelerinin üniversitelere kabulü sağlanmalı.
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b. Öncelik Osmanlı Avrupası’da yaşayan Slav halklarına verlmek kaydıyla dini akademilere ve
üniversitelere alınan bu şahıslar genç olmalarına dikkat edilmeli.
c. Osmanlı Devleti’nde Bulgaristan başta olmak üzere Slav bölgelerinde açılacak ilokulların
öğretmen ve kitap ihtiyacını karşılamak adına yapılması gereken eksiksiz bir şekilde getirilmye
çalışmalı.
3. Üye sayısı 50’yi bulduğunda, komite çalışmalrını yöneticilere tasdik ettirmek zorunluluğunda idi.
Komite dini, iktisadi, askeri ve eğitim alanında her türlü desteği Slav halklarına resmi veya
gayri resmi yollardan ulaştırmıştır. Komite, bir yandan Balkan coğrafyasından seçtiği küçük
yaştaki öğrencilerin Rus okullarında eğitim görmesini temin ederek Rusya’nın bu bölgede
nüfuzunu arttırmaya gayret göstermiş, diğer yandan Cizvitlerin Osmanlı Avrupası’ndaki
Ortodokslara yönelik misyoner faaliyetlerini gerekçe göstererk din adamlarını ve dini kurumları
kullanak kaydıyla Rusya hegomonyasıbı Balkan coğrafyasına yaymaya çalışmıştır.
Komite ilmî yardımları ilk, orta ve Üniversite olmak üzere üç kısma ayırmıştır. Komite
aracılığıyla Balkan coğrafyasından Moskova, Peterburg ve Kiev gibi merkez şehirlere getirdiği
başarılı öğrencileri eğiten Rusya, eğitimlerini tamamlayan öğrencileri memleketlerine göndererek
gittikleri yerlerde gerek kültürel gerekse siyasî anlamda Rusya’nın gönüllü elçileri olmalarını
istemiştir.
Komite, 1875’de Osmanlı Devleti’ne karşı başlatılan Sırp İsyanı’na açıktan destek vermiş,
1876 yılında Osmanlı’ya karşı savaş ilan eden Sırp ve Karadağlılara para yardımı tıbbî ve askerî
teçhizat sağlamanın yanı sıra, gönüllü birlikler olusturarak savaş bölgesine Rusya’dan subay ve
astsubayların gönderilmesini koordine etmiştir. Rus gönüllüler içerisinde en aktif faal ise subay
ve astsubaylardı. Rus gönüllüler savası Osmanlı Devleti’nin kazanmasına engel olamasalar da,
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı öncesi Türk kuvvetlerinin yeterince yıpratılmasına sebep
olmuşlardır. Komite sayesinde 20 yıl gibi kısa bir sürede (1858-1878) Balkan halklarını dinî, ilmî
ve askerî açıdan destekleyen Rusya, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası siyasî yönden
ağırlığını Balkan coğrafyasında arttıracak, Sırpların bağımsız, Bulgarların önce yarı daha sonra
tam bağımsızlığını sağlayarak bölgeden Osmanlı Devleti’nin çekilmesine sebep olacaktır (Zuyev,
1995: 173-180; Nikitin, 1960; 30-41).

2. III. Aleksandr Dönemi (1881-1894)
II. Aleksandr bombalı suikast sonucu öldürüldükten sonra ertesi gün onun oğlu III.
Aleksandr Çar unvanını alarak başa geçti. Yeni Çar terör ve devrimci hareketleri bastırmak
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amacıyla babası tarafından yürütülen liberal siyasetten vazgeçerek baskıcı ve katı politikalar
izlemeye başladı. III. Aleksandr siyasi faaliyetlerini babasının liberal politikasına damga vurmuş
bakanları ve idarecileri görevinden alarak kendisi ile aynı veya yakın ideolojik görüşlere sahip
kişileri atadı. 23 Ağustos 1884’te çıkarılan Üniversiteler Kanunu ile üniversitelerin bir önceki
dönemde kazandıkları özgürlük ve bağımsızlıklarını kaldırdı. Bu kanuna göre üniversitelerdeki
profesörler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atandı. 1887’de çıkarılan kanunla fakir ailelerden
gelen çocukların orta ve yükseköğretim kurumlarında eğitim alma hakları verildi. Köy ve
şehirlerde merkezî kontrolü arttırmak için birtakım kanunlar çıkarıldı. 12 Temmuz 1889 tarihinde
çıkarılan Toprak Kâhyaları Hakkında Kanun ile köylere hükümet otoritesini temsil eden toprak
kâhyalarının atanması kabul edildi. Şehirler üzerinde devlet kontrolünü arttırmak için Haziran
1892’de “Şehir Yönetimi İdaresi Hakkında Kanunu” yayımlandı (Zuyev, 1995: 201-210).
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Bölüm Soruları
1) Polonya İsyanına katılan Aralıkçılara af aşağıdakileriden hangisinin döneminde
çıkarılmıştır?
A)

I. Nikolay

B)

III. Aleksandr

C)

II. Nikolay

D)

II. Mikahil

E)

II. Aleksandr

2) 1857 yılında köylü reforması projesini hazırlamak için aşağıdakilerden hangisi
kurulmuştur?
A)

Köylü Islah Komitesi

B)

Köylü Sorunu Hakkındaki Esas Komitesi

C)

Tarım İşçileri Sorunu Esas Komitesi

D)

Ziraat Komitesi

E)

Ticaret Komitesi

3) 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan sosyal-devrimci hareket aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

Narodniçestvo

B)

Slavyanofil

C)

Zemstvo

D)

Aralıkçı

E)

Mestniçestva
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4) II. Aleksandr döneminde kurulan Halkçılık Hareketi’nin lideri aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

Andery Volkov

B)

Dmitriy Petrov

C)

Aleksandr Herzen

D)

İgor Smirnov

E)

Stepan Kozlov

5) Aşağıdakilerden hangisi Halkçılık Hareketi’nin bir temsilcisi değildir?
A)

M.A. Bakunin

B)

P.L. Lavrov

C)

N.G. Çernişevski

D)

R.S. İvanov

E)

P.N. Tkaçev

6) Halkçılık Hareketi’nin 1876 yılında kurdukları gizli örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Kuzey Topluluğu

B)

Toprak ve Özgürlük

C)

Barış ve Demokrasi

D)

Halka Yürüş

E)

İş ve Demokrasi

7) Köylüleri toprak köleliğinden kurtaran çar aşağıdakilerden hangisidir?
A)

I. Aleksandr

B)

II. Nikola

C)

II. Katerina

D)

I. Nikola

E)

II. Aleksandr
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8) Rusya’da 1874 tarihinde çıkarılan kanuna göre askerlik süresi kaç yıldır?
A)

6

B)

9

C)

12

D)

15

E)

18

9) 1897 nüfus sayımına göre Rusya’da şehir halkı tahmini kaç milyon olarak tespit
edilmiştir?
A)

7,5

B)

9

C)

12,5

D)

45

E)

65

10) 1864 yılında kurulan meclis aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Zemstvo

B)

Zapadniki

C)

Slavanofil

D)

Sovremenik

E)

Dekabrist
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11) 1870 yılında belediye kanun çıkartılmasıyla şehirlerde kurulan meclis aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

Oblast

B)

Duma

C)

Kray

D)

Okrug

E)

Uyezd

12) Rusya’da köylü serfliği hangi yıl kaldırıldı?
A)

1826

B)

1832

C)

1845

D)

1861

E)

1874

13) Kafkasya Savaşı’nda Rus karşıtı direnişin lideri aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Kuçum Han

B)

Giray

C)

Şeyh Şamil

D)

Gazi Osman Paşa

E)

Ferhat Paşa

9) 1877- 1878 Osmanlı- Rus Savaşından sonra 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Bükreş Antlaşması

B)

Küçük Kaynarca Antlaşması

C)

Baltalimani Antlaşması
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D)

İstanbul Antlaşması

E)

Ayastefanos Antlaşması

15) II. Aleksandr’ın suikast sonucu ölmesiyle tahta geçen çar aşağıdakilerden hangisidir?
A)

III. Aleksandr

B)

II. Nikolay

C)

II. Mikhail

D)

III. Petro

E)

II. Katerina

Cevaplar:
1)E, 2)B, 3)A, 4)C, 5)D, 6)B, 7)E, 8)D, 9)C, 10)A, 11)B, 12)D, 13)C, 14)E, 15)A
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9. 20. YÜZYILIN BAŞINDA RUSYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
● 20. yüzyılın Başında Rusya’nın Uzakdoğu Politikası
● Küresel Gelişme Süreçleri Kapsamında Rusya
● 20. yüzyılın başlarında Rus-Japon Savaşı
● 1905-1907 İlk Rus Devrimi
● 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Rusya’da Meşrutiyet Dönemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 20. yüzyılın başlarında Rusya’nın Uzakdoğu politikası nasıldı?
2. Rus-Japon Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları nelerdir?
3. 1905-1907 Devrimi’nin nedenleri ve sonuçları nelerdir?
4. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Rusya’da Meşrutiyet Dönemi nasıldı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Küresel Gelişme Süreçleri XIX.

yüzyılın

başında Okuyarak

ve

videoları

ve

videoları

ve

videoları

Kapsamında Rusya ve Rus- Rusya’nın politikası ve Rus- izleyerek
Japon Savaşı

Japon Savaşı’nın sebep ve
sonuçlarını anlamak

1905-1907 Rus Devrimi ve 1905-1907

Devrimi’nin Okuyarak

sonrası

sonuçlarının izleyerek

sebep

ve

öğrenilmesini sağlamak
Rusya’da
Dönemi

Meşrutiyet XX. yüzyılın ilk çeyreğinde Okuyarak
Rusya’da Devlet Duması’nı izleyerek
anlamak
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Anahtar Kavramlar
●

Rus-Japon Savaşı

●

Kanlı Pazar

●

Devrim

●

Devlet Duması
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IX. BÖLÜM
XX. YÜZYILIN BAŞINDA RUSYA
1. Küresel Gelişme Süreçleri Kapsamında Rusya ve Rus-Japon Savaşı
(1904-1905)
II. Nikolay (Nikolas), III. Aleksandr’ın en büyük oğlu olarak 1894 yılında babasının
ölümünün ardından tahta çıkmıştır. 1891 yılında inşasına başlanan ve büyük bir kısmı 1904 yılına
kadar bitmiş olan “Trans-Sibirya” demiryolu ile Rusya, Uzakdoğu sahasına da etkisini
göstermeyi başarmıştı. 1894-1895 yılları arasında gerçekleşen Japonya- Çin savaşı sonucunda
Çin hükümeti Japonya’ya Kore’yi, Laodun yarımadası ve Port-Artur limanını bırakmak zorunda
kalmıştı. Rusya, Almanya ve Fransa ile anlaşarak Port-Artur limanını ve Kore’yi almasına engel
oldu. Rusya bu bölgeyi ele geçirmek 1896 yılında Mançurya üzerinden Vladivostok limanına
varan “Doğu-Çin Demiryolu” hattını yapmaya başladılar. 1898 yılında Çar hükümeti, Laodun
yarımadasını ve Port-Artur limanını geçici işgal etti. Çin’de 1900 yılında çıkan “Boksör (Büyük
Yumruk)” isyanı sonucu Çin hükümeti ağır şartlar dahilinde Ruslarla barış antlaşmak zorunda
kaldı. Bu antlaşmaya göre Mançurya, Laodun yarımadası ve Port-Artur Rus hakimiyetine geçmiş
oldu. Rusya Kore’yi tamamen işgal etmek için hazırlıklara başladılar. Ancak Japonya Rus
ilerleyişi kesmek için savaş hazırlıklarına başladı.
1904-1905 Rus-Japon Savaşı, Asya kıtasında meydana gelmesine rağmen başta savaşa
katılan ülkeler olmak üzere, o ülkelerle ilişkisi bulunan pek çok ülkeyi de etkilemiş bir savaştı.
Rusya’nın Avrupa’dan uzak bir bölgedeki hareketleri ve sağlayacağı herhangi bir başarı, Rusya
ile siyasi ve ekonomik ilişki içinde bulunan veya rekabet halinde olan diğer ülkeler için oldukça
önemli bir konu idi. Aynı şekilde Japonya’nın Rusya karşısında başarılı ya da başarısız olması
kurmayı planladığı Asya hâkimiyeti için oldukça önemliydi. Çünkü Japonya’nın Asya’ya hâkim
olması demek başta Çin olmak üzere pek çok ülkeyi rahatsız edecekti. Üstelik coğrafi açıdan
bakarsak, bölgenin sıcak denizlere inmek ve bölgede bulunan sömürgeler için iyi bir geçiş yolu
olduğunu söylemek mümkündür. Bu yüzden de başta Mançurya ve Kore olmak üzere stratejik
noktalarda bulunan bölgelerin kimin hâkimiyet alanı içine gireceği, savaşın tarafları kadar
bölgeyle bir şekilde ilişkisi bulunan diğer ülkeleri de ilgilendirmektedir.
1904-1905 Rus-Japon Savaşı’nda, savaşın seyrini ve hazırlık sürecini etkileyen en önemli
güçlerden biri İngiltere olmuştur. Asya kıtasında bulunan Japonya, coğrafi konumuyla
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İngiltere’nin Hindistan’daki sömürgelerine giden geçiş yolu üzerindeydi. İngiltere hem bu geçiş
yolunu kullanmak hem de dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumak istiyordu. Bunun içinse
Japonya’yı müttefiki olarak seçme gereği duyuyordu. İngiltere’nin bu müttefiklik için başka bir
nedeni de Asya’da ekonomisi ve askeriyesi en güçlü devletin Japonya olmasıdır. Özellikle 19.
yüzyılın ikinci yarısında İmparator Meiji Döneminde gelişen Japonya’da, Batı örnekli eski ve
yeni öğeler barındıran bir ordu ve donanma kurulmuştu. Bu da Japonya’yı İngiltere için iyi bir
müttefik yapıyordu. Üstelik Japonya 1894-1895 Çin–Japon Savaşı ile Kore’nin bağımsızlığını
sağlamış ve Çin’in pek çok bölgesini ele geçirmişti. Böylece Japonya, İngiltere’nin gözünde
kendini kanıtlamıştı. Ayrıca Japonya ada devleti olmasından dolayı Rusya’dan gelebilecek olası
bir tehlikeye karşı da hem kendini hem de Asya kıtasını koruyabilecek bir kapasiteye sahipti.
Nitekim bu ittifak sürecinin Asya’nın korunması ile ilgili kısımları İngiltere’nin Japonya’yı
Rusya’ya karşı uyarmasından da anlaşılabilir (Armanoğlu, 2010: 1069). Fransa 1904-1905 RusJapon Savaşı’nın taraflarından biri olmamakla birlikte, söz konusu savaş için Rusya’nın
kendisine müttefiklik yapmak için uğraştığı ülkelerden biri olmuştur. Fransa için toparlanma
dönemi 19. yüzyılın sonlarına doğru hız kazanmıştır. Fransa siyasi olarak yayılmacı bir politika
takip etmiş ve Avrupa dışına açılma siyasetine önem vermiştir. Özellikle de sömürgecilik
faaliyetlerine hız vererek, Afrika’nın bazı bölgeleri başta olmak üzere pek çok yeri hâkimiyeti
altına almıştır (Kennedy, 2005: 271). Fransa’nın, Rusya’nın yanında yer alması pek mümkün
değildi. Fransa, Rusya ile yaptığı ittifak antlaşmasını görmezden gelmiş ve Rusya, Japonya ile
savaşırken ona destek olmamıştır. Fransa’nın bu tutumundan yola çıkarak, 1904–1905 Rus–Japon
Savaşı’na doğrudan bir taraf olmamakla birlikte, Rusya’nın değil de İngiltere’nin yanında yer
aldığını söylemek mümkündür. Almanya, Avrupa kıtasının en genç devletlerinden biridir.
Geçmişi önceki dönemlere dayanmakla birlikte resmi olarak siyasi birliğini tamamlaması 19.
yüzyılda gerçekleşmiştir. Siyasi birliğini resmen sağlayan Almanya, hızlı bir şekilde siyasi
yaşama girmiş ve kıta Avrupa’sında kendine yer edinme çalışmalarına başlamıştır. Ancak o
dönem Avrupa’sı güçlü devletlere ev sahipliği yapmaktaydı ve hiçbir devlet kendisinden taviz
vererek Almanya’nın yayılmacı siyasetine seyirci kalmak niyetinde değildi. Ancak Almanya uzak
bir coğrafyada meydana gelen bu savaşın kendi çıkarına hiçbir sonuç doğurmayacağını
anladığından, üstelik de İngiltere ile karşı karşıya gelmek istemediğinden böyle bir savaşa
doğrudan taraf olmak istememiştir.
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Resim 6: Rus-Japon Savaşı ve Yeri (1904-1905)

1904 yılı Şubat ayında Japon-Rus Savaşı başlamış oldu. Ruslar, Japon ordusunu
kolaylıkla yenebileceklerini zannederken hiç beklemedikleri bir gelişme ile karşılaştılar. Japonlar,
ani baskınlarla Port-Artur'daki Rus donanmasını saldırarak hareketsiz hâle getirdiler. Kore'ye
asker çıkararak Mançurya'ya girdiler ve Port-Artur'un arkasını kestiler.

17-21 Ağustos

tarihlerinde Laodun yakınında cereyan eden meydan muharebesini Japonlar kazanınca Ruslar
kuzeye doğru çekilmeye başladılar. Ekim başında Şahe yakınında Japonlar, Rusları tekrar
yendiler ve Mukden Muharebesi de Ruslar kaybedince 3 Ocak 1905 tarihinde

Port-Artur

Kalesi düştü. Japonların eline, 30 bin Rus esiri ve çok miktarda ganimet geçti. 27 Mayıs 1905
tarihinde, Japon amirali Togo tarafından Tsuşima yakınında Rusların Baltık donanmaları da
mağlup ettiler. Harbin sonlarına doğru Rusya’nın muhtelif şehirlerinde ortaya çıkan kargaşalar,
grevler ve sosyalist mitingler, Çar Hükûmeti’ni bir an önce harbi bitirmeye zorladı. 23 Ağustos
1905 tarihinde Rusya ile Japonya arasında bir barış anlaşması imzalandı. Buna göre Ruslar,
1875’te işgal

ettikleri Sahalin Adası’nın yarısını Japonya'ya bırakarak

Mançurya'yı

boşaltacaklardı. Port-Artur Limanı ve Laodun Yarımadası Japonların elinde kalacaktı. 1904-1905
yıllarında Rusların, küçük bir devlet olan Japonya'ya yenilmesi, Rus İmparatorluğu’nun
durumunu açıkça göstermiş oldu. Bu yenilgi ile Rusya Uzakdoğu'daki emperyalizmine son
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verilmişti. Fakat bu yenilginin en önemli sonucu Rusya’da ilk ihtilalin gerçekleşmesine sebep
oldu (Fedorov, 2004: 579-585; Polikarpov, 2003: 37; Kurat, 1987: 369-371).

2. 1905-1907 İlk Rus Devrimi ve Sonraki Gelişmeler
1904-1905’te meydana gelen Japon-Rus savaşının en önemli sonucu Rusya’da var olan
sosyal, ekonomik, politik krizi tetiklemesi olmuştur. 1905’in Ocak ayında, 1917 devriminin
provası olarak kabul edilen bir ihtilal ortaya çıktı. İhtilalin en önemli nedenleri arasında;
Rusya’nın Japonya’ya karşı açtığı savaş, insanların ekonomik sıkıntılarını dile getirme istekleri,
hükümetin isyanı bastırmada gösterdiği beceriksizlik ve muhalefetin direnci ve inancıdır.
Hükümete yönelik tepkiler 1904- 1905 Rus-Japon savaşında alınan yenilgiden sonra daha da arttı
ve halkın şikâyetlerini dinlemek yerine onları susturmaya çalışması ile bir ihtilale dönüştü (Acar,
2009:336). Aralık 1904’te, Petersburg’taki Putilov Fabrikası’nda gerçekleşen grev kısa sürede
yayılarak geniş kitlelerin greve katılmasına sebep oldu. Şehrin diğer fabrikaları da buradaki greve
destek verince grevdeki işçilerin sayısı 80 bine ulaştı. Çarlık yanlısı sendika örgütlenme
önderlerinden ve Ohranka kilise ruhanisi Gapon barışçıl bir işçi gösterisi düzenleyerek işçilerin
taleplerini Çar’a iletmek üzere Kışlık Saray önüne geldi. Bu barışçı yürüyüşe katılan silahsız
işçilere ateş açıldı. 22 Ocak 1905 tarihinde Kanlı Pazar olarak adlandırılan olaylarda binlerce kişi
öldürüldü. Silahsız insanların üzerine ateş açan Çarlık askerleri 1905 Devrimi’nin ilk kıvılcımını
ateşlediler. Sankt Petersburg’daki olay çok geniş bir alanda yankılandı. Tüm Rusya’da Çarlık
rejimine karşı eylemler ve grevler yapıldı. Yükselen ayrılıkçı milliyetçilik dalgası Kafkaslarda
patlak vermeye başladı. Ermeni ve Azerbaycan Türkleri arasında kanlı çatışmalar yaşandı.
Bölgedeki önemli sanayi şehri Bakü büyük ölçüde tahrip edildi. Rusya’ya bağlı Polonya’daki
grevlerde 400 bin işçi iş bıraktı. Bunun dolayı Çarlık, içişleri bakanını görevden alarak Sankt
Petersburg’daki işçiler arasındaki huzursuzluğun sebeplerinin araştırılması için bir komisyon
kurdu. Çoğunlukla devlet adamları ve fabrika sahiplerinin katıldıkları komisyon bir faaliyet
gerçekleştiremeden tasfiye edildi. İşçiler sosyalist partilerin de etkisiyle isteklerini elde etmek
için devrimci mücadeleye giriştiler. 18 Şubat’ta Bulygin Açıklaması ile Danışma Meclisi, dini
hoşgörü, konuşma özgürlüğü ve köylülerden alınan vergilerin düşürülmesi gibi vaatlerde
bulunuldu. 24-25 Mayıs günlerinde toplanan 300’e yakın yerel Zemstvo temsilcisi Moskova’da
yaptıkları toplantıda ulusal seviyede temsil edilme yönünde hak talep ettiler. 6 Haziran 1905
tarihinde Zemstvo temsilcilerini Çar II. Aleksandr kabul etti. Çar, bu kabulde halkın
temsilcilerinden oluşacak bir parlamento vaadini tekrarladı (Fedorov, 2004: 599-611).
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Ancak bunlardan da önce o dönemlerde ihtilalin asıl nedeni; Rusya toplumunun düşünen
kesimlerinin ideolojik talepleri ile halkın yaşantısı arasındaki bozulmuş bağ olarak görülmüştür.
Rusya’da var olan rejimin süresi dolmuş ve sivil özgürlükler üzerine oturtulmuş bir kanunla
yönetilmeye ihtiyaç vardı. Rusların yaşam koşullarını düşündükleri veya ümit ettikleri koşullara
yakın hale getirilmesi gerekiyordu. Bunun için ilk olarak halkın seçtiği temsilcilerden oluşan bir
yasama meclisi Devlet Duma’sı kurmak gerekliydi. Devlet Duma’sı herkese düşünce ve basın
özgürlüğü, toplantı yapma hakkı vermeliydi. Bu öneriler 17 Ekim’de yayınlanan Ekim
Manifestosunda yer aldı. (Acar, 2009: 337). Bu manifesto ile çar Rus halkın şu sözleri vermişti:
(Vernadsky, 2019: 329-330).
1) Temel kişi hak ve özgürlükleri-kişi dokunulmazlığı, düşünce, konuşma ve örgütlenme
özgürlüğü güvence altına alınacak;
2) Demokratik oy verme hakkı getirilecek;
3) Dumanın onayını almadan hiçbir kanun çıkartılamayacak.
1905 devrimi sonrasında açılması kararlaştırılan Duma için bir takım siyasi partiler
kuruldu. Ekim Manifestosunun ilkelerini destekleyen ‘Oktobristler Partisi’ bunlardan biriydi.
Ilımlı-liberal bir parti olan Oktobristler partisi, en çok toprak sahipleri, tüccarlar ve
sanayicilerden destek buldu. Parti, anayasal monarşiyi destekledi. Kanun ve düzenle birlikte,
devrimci akımların ve hareketlerin sona ereceğini savundu. 1905 devrimi sonrası ortaya çıkan bir
diğer parti ise Soluz Oslobodenje (Özgürlük Birliği) ve Zemstvo anayasacıları birliği gruplarının
birleşmesinden oluşan Kadet (Anayasal Demokratik Parti) genel olarak bu parti Rusya’nın
birliğini ve özel mülkiyetin dokunulmazlığını savundu (Acar, 2009: 340). Hükümet ve Duma
arasında hararetli kavgaların yaşandığı devrim dönemini sessiz ve sakin bir dönem takip etti.
1907-1912 yılları arasında faaliyet gösteren üçüncü Duma yasal varlığını hiçbir sekteye
uğratmadan işlevini tamamladı ve 1912 seçimlerini muhafazakâr milliyetçilerin başarısıyla
sonuçlandı. 1911’de Duma ülke yararına birçok yeni düzenleme getirdi. Bu kanunlardan en
önemlisi hiç şüphe yok ki köylülere diğer vatandaşların sahip olduğu diğer medeni hakların
verilmesidir (Vernadsky, 2019: 336). Bu bağlamda yerel adalet sisteminde yer alan önemli
değişikliklere değinmek gerekir. 28 Haziran 1912’de yayımlanan genel yargı sistemi köylü
ahaliyi de kapsayacak biçimde genişletildi. Toprak komiserleri yargıçlar tarafından görevlerinden
alındılar. Duma eğitim sistemine gerekli reformları getirme çabasına girdi ve eğitime harcanacak
bütçenin yıllık tutarı 20 milyon Ruble arttırıldı. Dolayısıyla eğitime ayrılan bütçe 1906’daki 44
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milyon Rubleden muntazaman arttırılarak 1917’ye kadar 214 milyon Rubleye kadar yükseltildi.
1894’te 3.275.362 olan ilkokul öğrenci sayısı 1914’te kadar 8 milyona yükselmişti. Savaşın
arifesinde okul çağındaki Rus gençlerinden çoğu eğitim görüyorlardı. Duma’nın eğitim komitesi,
1922’ye kadar Rusya’da evrensel eğitim standartlarına ulaşılabileceği kanaatindeydiler
(Vernadsky; 2019: 336).

3. Rusya’da Meşrutiyet Dönemi (1906 - 1917)
3.1. I. Devlet Duması (27 Nisan - 8 Temmuz 1906)
I. Duma, 27 Nisan 1906 tarihinde Petersburg’daki Tavrida Sarayı’nda açıldı. Bu Duma’da
490 mebus bulunuyordu. En güçlü parti 190 mebusla Kadet (Konstitutsionalnıy Demokratı:
Anayasacı Demokratlar) idi. Köylüler 204 mebus çıkarmış olmalarına rağmen belirli bir politika
ve fikir etrafında toplanamadıklarından dolayı güçlerini ortaya koyamamışlardı. Köylü
temsilcilerinin bir kısmı Es-Er (S. R.: Sotsialnıy Revolutsionerıy: Sosyal İhtilalciler) ile birlikte
Trudoviki (İş Grubu) adlı fraksiyon teşkil etmişlerdi. Muhafazakar Oktyabrist’ler 44, Rusya
Sosyal Demokrat İşçiler Partisi 17 mebus çıkarmışlardı. Sosyalist partilerin çoğu seçimleri
protesto etmişlerdi. Bundan dolayı I. Duma’da sosyalistlerin sayısı çok az oldu. Müslümanlardan
toplam 25 mebus seçilmişti. Seçilenlerin 12’si Rusya’nın Avrupa kısmından (TatarBaşkurtlar’dan), 7 tanesi Kafkaslardan (Azerbaycan Türkleri ve diğerlerinden), 5 tanesi ise
Bozkır Genel Valiliği’ndeki Kazaklardandı. Kurulan Müslüman Fraksiyonu Başkanlığı’na A. M.
Topçubaşı getirildi. Duma ilk oturumunda Moskova mebusu Prof. Sergey Muromtsev’i reisliğe
seçti. Duma’nın çalışmaları için hükûmet tarafından herhangi bir hazırlık yapılmamıştı. Zaten Çar
bu meclisi istemeyerek toplantıya davet etmişti. Dolayısıyla hükûmetle Duma arasında iyi bir
işbirliği yapılamadı. Duma’daki partiler arasında da ahenkli bir çalışma havası yaratmak mümkün
olmadı. Büyük görüş farklılıkları mevcuttu. Köylü mebuslar, “toprak reformu” ile ilgili
kanunların çıkması dışında hiçbir siyasi konu ile ilgilenmiyorlardı. Kadetler; liberal-demokratik
sisteme dayanan meşruti bir monarşi kurulmasını, toprağın çiftlik sahiplerinden köylülere
satılmasını, bazı sosyal reformlar yapılmasını istiyorlardı. Başta Oktyabristler olmak üzere
muhafazakarların hepsi monarşi sistemine zarar verecek tek bir adımın bile atılmasına
karşıydılar.
Devlet Duması’nın ilk toplantısında, Fedor Rodiçev’in (Narodnıy Svabodi Partisi: Milli
Hürriyet Partisi) siyasi mahkumlar için genel af çıkarılmasıyla ilgili teklifi büyük çoğunlukla
kabul edildi. Bu kanun teklifinden hiç de memnun olmayan Çar ve Hükûmeti, İş Grubu ve
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Kadet’in birlikte teklif ettiği “toprak reformu projesine” de şiddetle karşı çıkmıştı. I. Duma
çalışmaları ancak 72 gün sürdü. Nihayet Çar, yetkisini kullanarak 8 Temmuz 1906’da Duma’yı
dağıttı (Polikarpov, 2003: 45).

3.2. II. Devlet Duması (20 Şubat – 3 Haziran 1907)
Duma 20 şubat 1907’de açıldıktan sonra Müslüman Fraksiyonu kuruldu. Topçubaşı
mebus olmamasına rağmen eski lider olarak toplantıya katıldı. Ancak bu fraksiyona bütün
Müslüman mebuslar katılmadı. 6 tanesi Rusların Trudoviki grubuna girdiler ve Müslüman Hizmet
Taifesi adlı bir grup kurdular. Bu gruptakiler Duma adıyla bir de gazete çıkarmaya başladılar. 2.
Duma, birincisine nispeten daha fazla sol eğilimli idi. I. Duma seçimlerini birçok sol parti boykot
etmişti. Bununla birlikte ikinci Duma seçimlerine (Lenin’in de teşviki ile) sosyalistler de katılmış
ve 187 mebusu Duma’ya sokmaya muvaffak olmuşlardı. Sosyalistlerin faaliyetleri ve
Müslümanların kendi ağırlıklarını göstermeleri, tutucu Rusları ve hükûmeti endişelendirmişti.
Sosyalistler, Kadetler ve Müslümanlar birleştikleri takdirde hükûmet zor duruma düşüp, tavizler
vermek zorunda kalacaktı. Neticede, Çar II. Nikolay 3 Haziran 1907 Fermanı ile Duma’yı dağıttı
ve aynı gün Başbakan Stolıpin yeni bir seçim kanunu ilan etti. Böylece bir takım millî, dinî ve
medeni haklar elde etmeyi, gasp edilen arazilerini geri almayı ümit eden Müslümanlara da ağır
bir darbe indirilmiş oldu (Polikarpov, 2003: 46).

3.3.III. Devlet Duması (1 Kasım - 9 Haziran 1912)
III. Duma’da da ikincisinde olduğu gibi bir Müslüman Fraksiyonu kuruldu. Sağcıların
büyük çoğunluğu teşkil ettiği 2. Duma’da, Müslüman Fraksiyonu’nun işbirliği yaptığı Kadetler
ancak 57 mebusa sahiptiler. Bu şartlar altında Müslüman mebusların çok fazla faaliyet
göstermelerine zaten imkân yoktu. Çoğunlukta olan milliyetçi Rus mebuslar; Rusçu bir siyasetin
yürütülmesi, gayri Ruslara baskının şiddetlendirilmesi ve Rusya’daki bütün milletlerin hızla
Ruslaştırılması konularında ısrar ediyordu. Türk-Müslüman okulları ve hayır cemiyetlerinin
kapatılmasını istiyorlardı. Başbakan Stolıpin, bu isteklerin hepsini yerine getirmemekle beraber
Rus olmayan topluluklar üzerindeki baskıyı hissedilir ölçüde arttırdı. Müslüman mebuslar pek
çok konuda ortak hareket ettiler. Sadri Maksudi, bu birliği “Rusya’da 20 milyon Müslüman
yaşıyor, bir dine inanıyorlar, Dağıstan’daki birkaç halkın dışında hepsi aynı dili konuşuyorlar”
şeklinde izah ediyordu. Müslüman Fraksiyonu; ana dilde ilkokul eğitimi, Kafkasya’da toprak
meselesi, eğitim müesseselerinin ıslahı için 6 milyon rublenin gerektiği konusu üzerinde duruyor
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ve din (inanç) hürriyeti, Devlet Duması’nda Müslüman Fraksiyonu’nun kendi sorunları hakkında
Tatarca (Türki) konuşma yapma ve dilekçe verebilmesi hususlarını gündeme getiriyordu.
3. Devlet Duması, 9 Kasım 1907’de çıkardığı bir karar ile bütün köylülerin müşterek malı
addedilen “Mir”den (arazi müşterek mal olduğundan kimse hissesini satamıyordu) çıkarak kendi
hisseleriyle küçük çiftlik (hutor) kurabileceklerini ilan etti. Stolıpin’in (toprak reformu kanunu)
Rus köylü hayatında büyük değişikliklere yol açan bu kararı 3. Duma’nın tasdiki ile kanunlaştı.
Maddi durumu müsait olan köylüler, fakir köylülerin topraklarını satın alarak oralara yerleşmeye
başladılar. Hisselerini satanlar ise Sibirya’ya, Kazakistan’a, Türkistan’a ve Uzak Doğu’ya göç
ediyorlardı. Rus Hükûmeti’nin politikası neticesinde Türkistan ve Kazakistan’daki Türk
topraklarında Rus çoğunluğu gittikçe artıyordu. Hükûmetin bu baskı yoluyla göç ettirme
faaliyetine Duma’daki Türk mebusları ciddi bir mukavemet gösteremediler.
Duma devrinde Rus baskısı artmış, Türkler arasındaki millî cereyanları ve yenilik
hareketlerini bastırmak için Rus Hûkümeti tarafından da sıkı tedbirler alınmıştı. Bilhassa
ilerlemeye yönelik müesseseler ve okullar takip edilerek kapatılmakta idi. Birçok Türk aydını
sürgüne gönderilmiş veya hapsedilmişti. Baskıların artması neticesinde Yusuf Akçura ve Kadı
Reşid İbrahim gibi Rusya Türklerinin ileri gelen şahısları Türkiye’ye göç ettiler (1908). Sansürün
şiddeti yüzünden Türk basını da eski heyecanını devam ettiremez olmuştu. 442 üyelik 3.
Duma’da yer alan 10 temsilciden de fazla bir şey beklenemezdi. 9 Haziran 1912’de Devlet
Duması Çar’ın emri ile kapandı ve 4. Duma için seçimlere geçildi.

3.4. IV. Devlet Duması ( 15 Kasım 1912- 25 Ekim 1917)
IV. Duma seçimlerinde Rus milliyetçileri çoğunluğu ele geçirme imkânını buldular. Bu
Duma’ya Müslümanların ancak yedi temsilcisi girebildi. Tanınmış Sadri Maksudi dahi seçim
kısıtlamaları dolayısıyla 4. Duma’ya seçilememişti. Her Duma’da olduğu gibi IV. Duma’da da
Müslüman Fraksiyonu kuruldu. Fraksiyon başkanlığına bir önceki dönemde olduğu gibi KutluğMuhammed Tevkilev, sekreterliğine ise İ. Ahtemov seçildiler. İ. H. Yenikeyev aynı zamanda
Devlet Duması sekreteryasında önemli bir göreve getirilmişti. Müslüman Fraksiyonu, sayılarının
az olmasından dolayı 3. Devlet Duması’nda mebus olan dokuz temsilciyi de fraksiyona dahil etti.
Daha sonra basının da baskısı ile Rusya Türklerinin meselelerini haletmek amacıyla Müslüman
Fraksiyonu’nun gücünü arttırmak için değişik bölgelerden seçilen delegeler de Müslüman
Fraksiyonu’nun bürosuna katıldılar. Bu ancak Şubat 1916’da gerçekleşebildi. Bu büroya
seçilenler, mebuslar gibi 350 ruble maaş almaya başladılar. Bu delegelerin maaşları Rus devleti
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tarafından değil Rusya Müslümanlarından, bilhassa Müslüman zenginlerinden toplanan paralarla
karşılanıyordu. 4. Duma da düzenli çalışamamış, sık sık uzun tatiller yapmak zorunda kalmıştı. 4.
Duma’da Müslüman Fraksiyonu’nun yapabildiği belki de en müspet iş 1914 yılının 15-25
Haziranı’nda Petersburg’ta bir “Rusya Müslümanları Toplantısı” düzenlemiş olmasıdır. 4.
Duma’nın çalıştığı süre içerisinde Rusya’nın başına büyük felaketler geldi. 1914 Ağustos’unda
Rusya’nın 1. Dünya Savaşı’na katılması, ülkede savaş ekonomisini başlattı. Bu durum
özgürlükler konusunun gündemden düşmesine neden oldu. Duma’nın esas görevi artık savaşla
ilgili konulardı. Savaş yıllarında Orta Asya’da çıkan isyanlar başka bir sıkıntı konusu oldu. Bütün
bunlar, en sonunda Çarlığın yıkılmasına yol açtı. 1917 Şubat Devrimi ile Çarlık yıkılınca 4.
Duma, Geçici Hükûmeti oluşturarak ülke yönetiminde söz sahibi oldu. Ancak 7 aylık çalkantılı
dönemden sonra hakimiyetini Bolşeviklere kaptırdı. Bu süreçte Müslüman Fraksiyonu’nun
başarısı ise 1-11 Mayıs 1917 tarihlerinde Moskova’da “Bütün Rusya Müslümanları Kurultayı”nı
toplaması olmuştur (Janbosinova, 2012: 240-251).
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Bölüm Soruları
1) Rusya 1898 yılında Çin’in hangi limanı ele geçirmiştir?
A)

Shenzen

B)

Port-Arthur

C)

Buson

D)

Singapur

E)

Ningbo-Zhoushan

2) 1897 yılında başlatılan 1903 yılında biten demiryolu aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Orta Asya Demiryolu

B)

Uzak Doğu Demiryolu

C)

Göç Demiryolu

D)

Rus Ulaşım Demiryolu

E)

Trans- Sibirya Demiryolu

3) Rus-Japon Savaşı’nın başladığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?
A)

1904

B)

1906

C)

1908

D)

1910

E)

1912

4) 18 Şubat Danışma Meclisi hangi açıklama ile vergileri düşürmüştür?
A)

Vergi Usulü

B)

Mali Düzenlemesi

C)

Bulygin
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D)

Zemstvo

E)

Ticaret Reformu

5) 27 Mayıs 1905 tarihinde, Rusların mağlubiyetinde etkili olan Japon amiral
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Makoto

B)

Shou

C)

Haruto

D)

Togo

E)

Yuma

6) Kanlı Pazar’ın gerçekleştiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A)

14 Ocak 1901

B)

16 Ocak 1902

C)

18 Ocak 1903

D)

20 Ocak 1904

E)

22 Ocak 1905

7) 1906-1917 yılları arasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Karışıklık

B)

Meşrutiyet

C)

Devrim

D)

Reform

E)

Barış

8) Aşağıdakilerden hangisi 1. Devlet Duması’na katılan partilerden biri değildir?
A)

Kadet

B)

Es-Er

C)

Maydi
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D)

Trudoviki

E)

Oktyabrist

9) 1. Devlet Duması’nın ilk başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Sergey Muromtsev

B)

Alexander Morozkov

C)

Anton Volkov

D)

Boris İvanov

E)

Vadim Belikov

10) 1. Devlet Duması’nın dağıtıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A)

2 Şubat 1906

B)

4 Mart 1906

C)

6 Haziran 1906

D)

8 Temmuz 1906

E)

10 Ağustos 1906

11) 2. Devlet Duması döneminde çıkarılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Halk

B)

Demokrasi

C)

Duma

D)

İktidar

E)

Barış

12) 1908 yılında Rus baskıları sonucunda Türkiye’ye göç eden Türkçülük akımının
temsilcisi Tatar asıllı yazar ve siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Yusuf Akçura

B)

Ahmet Ferit

C)

Ziya Gökalp
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D)

Mehmet Emin

E)

Ağaoğlu Ahmet

13) 1917 Şubat Devrimi ile Çarlık’ın yıkılması sonucu Geçici Hükümet oluşturarak
ülke yönetiminde söz sahibi olan Duma aşağıdakilerden hangisidir?
A)

1. Devlet Duması

B)

2. Devlet Duması

C)

3. Devlet Duması

D)

4. Devlet Duması

E)

5. Devlet Duması

14) 4. Devlet Duması’nın dağıtıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A)

14 Ocak 1910

B)

25 Mart 1912

C)

3 Kasım 1913

D)

18 Haziran 1915

E)

25 Ekim 1917

15) Aşağıdakilerden hangisi en uzun ömürlü Devlet Duması’dır?
A)

1. Devlet Duması

B)

2. Devlet Duması

C)

3. Devlet Duması

D)

4. Devlet Duması

E)

5. Devlet Duması

Cevaplar:
1)B, 2)E, 3)A, 4)C, 5)D, 6)E, 7)B, 8)C, 9)A, 10)D, 11)C, 12)A, 13)D, 14)E, 15)D
186

KAYNAKÇA
Acar, Kezban (2009): Ortaçağ’dan Sovyet Devrimi’ne Rusya, İstanbul: İletişim Yayınları.
Armanoğlu, Fahir (2010): 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul: Aklım Kitapevi.
Fedorov V.A. (2004): İstoriya Rossii XIX – naçala XX vekov, MGU.
Kennedy, Paul (2005): Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri–16. Yüzyıldan Günümüze
Ekonomik Değişim ve Askeri çatışmalar, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Kurat, Akdes Nimet (1987): Rusya Tarihi: Başlangıcından 1917’ye Kadar , Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Janbosinova A.S. (2012): Religioznaya politika: islam i sovetskaya vlast’, Narodı I religii
Yevrazii, 240-251
Polikarpov V.S., Lısak İ.V. (2003): İstoriya Rossii v XX veke, Rostov-na-Donu – Taganrog.
Vernadsky, George (2019): Rusya Tarihi, çev. Doğukan Mızrak, Egemen Ç. Mızrak, İstanbul:
Selenge Yayınları.

187

10. I. DÜNYA SAVAŞI’NDA RUSYA VE BOLŞEVİK DEVRİMİ (1914 - 1917)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
● 1. Dünya Savaşı’nda Rusya’nın Politikası
● 1. Dünya Savaşı’nda Rusya’nın İç Durumu
● 1916 İsyanlarının Nedenleri ve Sonuçları
● Şubat Devrimi’nin Nedenleri ve Sonuçları
● Ekim (Bolşevik) Devrimi’nin Nedenleri ve Sonuçları

189

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Rusya’nın I. Dünya Savaşı’na girmesinin nedenleri ve sonuçları nelerdir ?
2. 1. Dünya Savaşı’nda Rusya’nın iç politikası nasıldı?
3. 1916 isyanlarının nedenleri ve sonuçları nelerdir?
4. Şubat Devrimi’nin nedenleri ve sonuçları nelerdir?
5. Ekim (Bolşevik) Devrimi’nin nedenleri ve sonuçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

1. Dünya Savaşı’nda Rusya

Rusya’nın
I.
Dünya Okuyarak
Savaşı’na girme nedenleri ve izleyerek
sonuçlarını anlamak

ve

videoları

20. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Hive
Hanlığı’nda Okuyarak
Gerçekleşen İsyanlar
(Türkmenler),
Türkistan izleyerek
Genel
Valiliği’nde
(Özbekler), Bozkır Genel
Valiliği’nde
(Kazaklar)
ortaya
çıkan
isyanların
neden
ve
sonuçlarının
öğrenilmesini sağlamak

ve

videoları

XX. Yüzyılın İlk Yarısında Şubat Devrimi ve Ekim Okuyarak
Rusya’da Yapılan Devrimler (Bolşevik)
Devrimi’nin izleyerek
neden
ve
sonuçlarının
öğrenilmesini sağlamak

ve

videoları
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Anahtar Kavramlar
● I. Dünya Savaşı
● 1916 Devrimi
● Şubat Devrimi
● Ekim (Bolşevik) Devrimi
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X. BÖLÜM
I. DÜNYA SAVAŞI’NDA RUSYA VE BOLŞEVİK DEVRİMİ (1914- 1917)
1. Savaşın Genel Gidişi
Rusya İmparatorluğu 1904’te Uzak Doğu’da Japon-Rus Savaşı’nda büyük darbe aldıktan
sonra dış politikada dikkatını tekrar Avrupa ve Yakın Doğu’ya yoğunlaştırdı. Türkiye’ye karşı
emperyalist maksatlar taşıyordu. Rusya Japon hükümeti ile anlaşarak Japonya’nın Büyük
Britanya İmparatorluğu ile Rusya aleyhine bir dostluk kurmasına engel oldu. Daha sonra
İran’daki petrol kaynaklarından dolayı Büyük Britanya İmparatorluğu ile arasında çıkan
anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu. Rusya ve Büyük Britanya arasında 31 Ağustos 1907 tarihinde
İran, Afganistan ve Çin ile ilgili olarak iki tarafın da menfaatlerini gözeten bir anlaşma yapıldı.
Bu siyasi gelişme Almanya için büyük tehlikeler doğuruyordu. Rusya’nın itilaf devletleri
grubuna katılmasını müteakip, üçlü İttifak devletleriyle (Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya)
bir savaş çıkma ihtimali daha da kuvvetlendi. Zira Avrupa devletleri arasındaki ihtilafın özünde,
İngiliz-Alman rekabeti yatıyordu. Rusya da bu ihtilafın büyümesinde rol oynadı. “Büyük
Petro”dan bu yana İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını ele geçirmek isteyen Rusya, bu yeni
şartlarda emelini gerçekleştirme fırsatının doğduğu kanaatinde idi. Almanya’nın Türkiye
üzerinde

nüfuz

kazanmaya

başlamasından

sonra

Rusya’nın

“geleneksel”

siyasetini

gerçekleştirmek için başta Kayzer Wilhelm Almanyası’nın ezilmesi gerektiği ortada idi. Ayrıca
Rusya’nın Slavların himayecisi olarak Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırlarında yaşayan
Slav milletlerini korumak, bilhassa Bosna ve Hersek’in Sırbistan’a verilmesi suretiyle büyük
Yugoslavya’yı (Güney Slav Devleti) kurmak planı da mevcuttu. Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla Çekler de siyasi haklar bakımından Macarların derecesine
çıkarılacak ve bir Avusturya-Macar-Çek İmparatorluğu kurulacaktı. Bu planlar gerçekleştiği
takdirde bütün Slavların Rus hegemonyası altına girecekleri ve Danilevski, Homyakov ve
Dostoyevski gibi Panslavistlerin (Slav Birliği taraftarları) hayallerinin gerçekleşeceği
düşünülüyordu. Bu gaye ile 1907-1913 yılları arasında silahlanmak için 4 milyar ruble gibi büyük
bir para sarf edildi. Orduyu teçhiz etmek için yalnız 1914 yılında 975 milyon ruble harcanmıştı.
Böylece Rusya kendine göre hazırlıklarını yaparak bir fırsatın çıkmasını beklemeye başladı
(Fedorov, 2004: 667-671; Kurat,1987: 411-412).
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1.1. I. Dünya Savaşı’nın Başlaması
Rusya’nın beklediği fırsat çok gecikmeden ortaya çıktı. Avusturya veliahttı Franz
Ferdinand, “Büyük Sırbistan” gizli örgütüne üye Gavrilo Princip tarafından Saraybosna’da 28
Haziran 1914’te öldürüldü. 28 Temmuz 1914’te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu,
Sırbistan’a savaş ilan etti. 30 Temmuz 1914’te II. Nikolay, Harbiye Bakanı Suhomlinov’a “Genel
Seferberlik” için emir verdi. Almanya da 1 Ağustos 1914’te Rusya’ya savaş ilan etti. Böylece I.
Dünya Savaşı başlamış oldu. Bir tarafta Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı
İmparatorluğu, diğer tarafta Rusya, İngiltere ve Fransa olmak üzere büyük bir savaş patlak verdi.
Savaşın başlaması Rusya’da büyük millî heyecan doğurmuş, “Duma”daki bütün partiler (5
Bolşevik üye hariç) savaş lehine oy vermişlerdi. Rus halkı çabuk bir galibiyet kazanılacağını
zannediyordu. Grevler durmuş, işçiler heyecanlı bildiriler yayınlamışlar, on binlerce kişi askere
gönüllü yazılmaya başlamıştı (Kurat, 1987: 412).
4 Ağustos 1914 yılında Rus orduları Kuzey ve Batı’daki kuvvetleriyle Doğu Prusya’ya
saldırdı. İki ordunun birliklerinin Mazursk Gölü istikametinde taarruz etmesi planlanmıştı.
Birinci ordu General Rennenkamf’ın komutasındaki Rus ordusu gölün kuzeyinde, ikinci ordu ise
General Samsanov’un komutasındaki Rus birlikleri gölün güneyinden saldıracaktı. Rusya’nın
savaş planının tam anlamıyla yerine getirilmemesine rağmen ilk taarruz olumlu sonuçlar getirdi.
Prusya’nın bu başarısızlığı General Prittwitz görevinden azledilerek yerine General von
Hindenburg getirilmesine sebep olmuştur (Mernikov, 2010: 40-41).
Rus ordusu 7 Ağustos’ta Prusya sınırının bir bölümünü ele geçirdi. Düşmanla
karşılaşmadan günün sonunda Zoldau ve Neydenburg şehirlerine vardılar. Planlandığı gibi
güneyden Mazurskiy Nehrine yaklaşıyorlardı. Alman Komuta heyeti Rus orduları arasındaki
boşlukları kullanarak geri çekilmeyi durdurdular ve 8 Ağustos’ta bütün güçlerini ikinci Rus
Ordusunun üstüne yönlendirdiler. Askeri birliklerin, kuzeybatı demiryolunun kullanılarak
transferi sağlandıktan sonra, Almanlar radyogramdan ele geçirilen şifrelenmiş mesajlara göre
General Samsanov’un birliklerinin bulunduğu bölgeye saldırdılar (Mernikov, 2010: 42). 16
Ağustos’ta Billenbergskiy Ormanında Rus ordusu Almanlar tarafından arkadan kuşatıldı ve geri
çekilme yolunu kapatacak şekilde ordular birleştiler. Rus ordusunu büyük bir bozguna uğratarak
Narev Nehri’nin gerisine doğru uzaklaştırdılar (Koli, 2015: 20).

Alman ordusunun bu

başarısından sonra yönünü Birinci Rus ordusuna yönelterek harekâta geçmiştir. Bu harekâta
General Hindenburg komuta etmişti ve sonuç olarak 8. Alman Ordusu Prusya’ya yönelip
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Tannenberg’te bir Rus Ordusunu imha edip, diğerlerini de geri püskürtmüştü. Bu kuşatma
harekâtının asıl planlayıcısı Yarbay Max Hoffman’dır. Kendisi General Schliffen tarafından RusJapon Savaşı’nda, Japon Ordusunun yanında gözlemci olarak görevlendirilmişti. Hoffman, bu
savaşta General Samsanov ve Rennenkampf’ı yakından tanımıştır. Rus Ordusu hakkında da geniş
bilgi edinmiştir. Bu muharebenin “Tannenberg” ismini almasını ise General Ludendorff’a kendisi
teklif edip, 1410 yılında aynı bölgede Cermen şövalyelerinin uğradığı tarihi bozgunu unutturmayı
hedeflemiştir (Hart, 2014: 31-37).

2. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı-Rus Münasebetleri
Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerinde büyük emelleri vardı. Bu hem batıda hem de doğuda
tezahür edecekti. Fakat Rusya’nın Osmanlı Ordusu ile savaşması Güney, Kafkas ve Batı İran
sınırlarındaki Türk ve diğer Müslüman gruplarla kendisini karşı karşıya getirebilirdi. Teşkilat-ı
Mahsusa çoktan Kafkas sınırlarında çalışmalara başlamıştı. Kafkasya, Doğu Karadeniz ve Doğu
Anadolu’nun Rusya tarafından daha önce işgal edilen bölgelerinde yerli Türkler tarafından silahlı
Yeminli/Gönüllü taburları oluşturuyorlardı. Devam eden süreçte Rus Ordusunda görevli birçok
Türk kökenli subay firar ederek Osmanlı ordusunda görev almışlardır (Shaw, 2008: 773).
Osmanlı Devleti savaş başlamadan önce Enver Paşa nezdinde Rusya’ya ittifak teklifinde
bulunduysa da kabul edilmemiştir. Rusya oyalama taktiğine başvurunca, Almanya ile ittifak
imzalanmıştır. Kafkas Halkları arasında Müslüman ahali çoğunluktaydı. İttihat ve Terakki’nin
propagandalarıyla bu halklar Rusya aleyhine isyan etti. Rus kuvvetlerinin Prusya ve Galiçya’da
olmasından yararlanan Osmanlı Devleti kısa süre içerisinde Kafkasya’da önemli yerleri ele
geçirdi. Asıl Rus birliklerinin bölgeye gelmesinden sonra durum değişmiştir. Rusya’nın
Kafkasya’daki stratejisi, Müslüman ahaliyi dağıtıp, nüfusunu eritmek, yıllardır siyasi olarak
kullandıkları Ermenileri bu sefer askeri olarak kullanmak, Osmanlı Ordusunun cephe gerisini
güvensiz hale getirmek, Karadeniz’den Türk limanlarını abluka altına alarak Kafkas Ordularının
ikmal ve iaşesini güçleştirmek olmuştur. Sadece Ermenileri değil Kürtleri de Kafkas ve İran
cephesinde kullanan Ruslar bu planlarında oldukça başarılı olmuştur. Erzurum’un III. Ordunun
merkezi olması, Ermeni çeteleri tarafından çıkarılan isyanlarla Bitlis, Bingöl, Van, Erzincan,
Erzurum’un bazı bölgeleri güvensiz bölgeler haline getirilmiştir. Rusya, Osmanlı Devleti’ni iki
ateş arasında bırakmıştır. Sarıkamış Harekâtının da başarısızlıkla sonuçlanması Rus Ordusunun
Anadolu içlerine ilerlemesini kolaylaştırmıştır. Rus Ordusunun bu cephedeki başarılarının bir
diğer sebebi de bölgenin arazi ve iklim şartlarına hâkim olmasından kaynaklanmaktadır. Rus
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ordusunun kuşandıkları teçhizat Kafkasya’nın çetin şartlarına uygun olması ilerleyişini
hızlandırmıştır. Rusya’nın savaş öncesinde cepheye asker, mühimmat ve erzak taşımasını
kolaylaştırmak için yaptıkları demiryolu ve şose yollar Rus Ordusunun işini oldukça
kolaylaştırmıştır. Osmanlı Devleti ise ne deniz yolunu ne de kara yolunu etkin kullanabilmiştir.
Rusya Karadeniz’den Osmanlı Devleti’ni limanlara yaklaştırmıyordu. Deniz taşımacılığı kısmen
Canik, Sinop sancaklarıyla Sivas’ın kuzeyinden sağlanan yiyecekler Trabzon Limanı üzerinden
Erzurum’a gönderilmekteydi. Fakat bu sevkiyat sürekli olarak Rus donanmasının tehdidi altında
olduğundan 3 ton kapasiteli küçük kayıklarla yapılmaktaydı. Rus donanmasının saldırıları, hava
muhalefeti ve kayık yetersizliği sebebiyle bu küçük ölçekli sevkiyat da çoğunlukla aksamaktaydı.
III. Ordu bölgesinde demiryolları ve motorlu araçların hareket edebileceği düzenli yollar
bulunmadığından, cepheye sevkiyat şehirler arasında yerli ve Rus yapımı faytonlar ile yöre halkı
tarafından furgun olarak adlandırılan yaysız at arabaları, kağnılar, mekkâre ve deve kervanları ile
yapılmaktaydı. Yöredeki ticari ve askeri taşımacılık büyük ölçüde yük hayvanları ile
yapılmaktaydı (Öğün, 1999: 113). Osmanlı Devleti’nin asker sayısı 90.000, Rusya’nın ki ise
100.000 civarındaydı. Liman von Sanders’e göre Sarıkamış harekâtı sonucunda yalnızca 12.000
Türk askeri sağ kalmıştı. Rusya’nın İran’daki varlığı başlarda İngiltere’yi rahatsız etse de savaşın
ilerleyen dönemlerinde Rusya’nın İran’daki faaliyetlerine ses çıkarmamıştır. Rusya’nın İran
konusundaki en önemli girişimi ise İran’ı Osmanlı Devleti aleyhine savaşa girmeye ikna ederek
padişahın cihat fetvasını geçersiz kılma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Uçarol, 2000:
471).
Osmanlı Devleti sadece Kafkasya’da değil, aynı zamanda Boğazları kapatarak batıda da
Rusya’yı güç durumda bırakmıştır. İtilaf Devletleri Rusya’ya yardım etmek, İstanbul ve
Boğazları Rusya’nın tek eline bırakmamak ve Osmanlı Devleti’nin doğu cephesinden batıya
asker kaydırmasını sağlamak gibi sebeplerle Gelibolu’ya denizden ve karadan taarruz etmiştir.
Bu taarruzlar hem Rusya’yı rahatlatmış hem de Osmanlı Devleti’nin gücünü tüketmiştir. Her ne
kadar birçok kaynak İtilaf Devletlerinin Çanakkale’yi geçememesinin, Rusya’daki Bolşevik
ihtilaline ve dolayısıyla Rusya’nın savaş dışı kalmasına sebep olduğunu öne sürse de, Rusya batı
cephesinde de Bolşevik Propagandasının etkisi altında kalmıştır. Bu propaganda ordu içerisinde
de etkisini göstermiştir. Askerler 1917 yılı içerisindeki muharebelerde oldukça isteksiz
savaşmıştır. Bolşevik Devrimi Rus Ordusunu savaşmakta olduğu cephelerden çekilmek zorunda
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bırakmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında çıkan Bolşevik İhtilali ve hemen akabinde imzalanan
3 Mart 1918 tarihli Brest Litowsk anlaşması imzalandı.

3. Savaş Yıllarında İç Durum
Savaşın başlamasıyla Ruslarda yabancı düşmanlığı arttı. Öyle ki başşehir Petersburg’un adı
Almanca olduğu için Petrograd’a çevrildi. Tannenberg Mağlubiyeti ile işçi, köylü, burjuva ve
yüksek sınıfın Çar’ın etrafında toplanmasına yol açtı. Duma, Ocak 1915’te tatil edilmiş, hükûmet
Anayasa’nın 87. maddesi’ne dayanarak imparatorluğu Duma’sız idareye başlamıştı. Çar’ın
ukazları (kararname) kanun yerine geçmekte idi. Savaş ekonomik hayatta da tesirini gösteriyordu.
Büyük çiftlik sahipleri kredi sıkıntısına düştükleri için üretimlerini azaltmak zorunda kaldılar.
İktisatçılar, tahıl fiyatlarının yükselmesinden dolayı çiftlik sahiplerinin daha fazla üretim
yapacakları konusunda tahminlerde bulunuyorlardı. Kredi, esas olarak sanayi dalına
kaydırılmıştı. Rus anonim şirketlerinin raporlarına göre savaş yıllarında 1 milyar 256 milyon
ruble kredi dağıtılmıştı ve bunun 920 milyon rublesi fabrika inşasına ve makine sanayiine
yatırılmıştı. 1916 yılında fabrikalar imalatlarının %80’ini orduya sevk ediyorlardı. Savaş
neticesinde ihracat büyük sekteye uğradı. Rus ekonomisini savaş endüstrisi, iç pazar ve
müttefiklerden alınan krediler ayakta tutabiliyordu. 1914 yılında başta Fransa, İngiltere gibi
müttefiklerden toplam 2 milyar 243 milyon dolar değerinde kredi alındı. Bu kredinin üçte biri
endüstriye yatırılmıştı. Rusya’ya dünya pazarlarının kapanması yakıt, kömür, petrol, demir vb.
hammadde sıkıntılarına yol açtı. Tren yollarının bilhassa askeri ihtiyaçlar için kullanılması
ulaşıma sekte vurdu. Kalifiye elemanların silah altına alınması, hammaddenin pahalanması
iktisadi sıkıntıları arttırıyordu. Bunlara bağlı olarak paranın değeri düşmüş ve hayat çok
pahalanmıştı (Kurat, 1987: 422).
Savaş esnasında düşman eline geçen veya müdafaa maksadıyla ordunun idaresine verilen
bölgelerde fabrikalar yıkılmış veya nakledilmişti. Hammaddelere, şahsi mallara ordu el koyuyor,
halk iç bölgelere naklediliyor, çiftlik hayvanları da düşük fiyata orduya satılmak zorunda
bırakılıyordu. Ayrıca köylünün elindeki tahılı toplamak, depolamak ve ihtiyaç sahiplerine sevk
etmek de büyük problemdi. Her şey ordunun ihtiyacına göre ayarlandığı için serbest piyasada
herhangi bir şey bulmak çok zordu. Askerin et ihtiyacını karşılamak için hayvan sürüleri
doğrudan askeriyeye devrediliyordu. Bu durum memleketin içindeki azınlıkları da huzursuz
ediyordu. Bütün bu faktörler ve savaştaki başarısızlıklar, savaşın sonunda Rusya’nın 842 bin

197

kilometre karelik toprağını, endüstri kuruluşlarının üçte birini ve nüfusunun % 23’ünü
kaybetmesine sebep oldu.

4. 1916 İsyanları
I. Dünya Savaşı esnasında Avrupa’da Çarlık Rusyası birlikleri büyük kayıplar almıştır.
Savaşın ilk yıllarında Orta Asya’dan yani Bozkır Genel Valiliği (Kazakistan ile Kırgızistan) ile
Türkistan Genel Valiliği (Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan)’nden hiç kimse askere
alınmamıştı. Rusya, artan savaş yükünü azaltmak için erzak ve asker ihtiyacını Türkistan’dan
karşılama yoluna gitti. Aynı zamanda artan asker ihtiyacını da bu bölgeden karşılamak için Çar
bir emir yayınlamıştı. Ancak Çar tarafından verilen bu emir henüz uygulanmaya başlanmadan
önce Orta Asya’da isyanlar oluşmaya başlanmıştı. Çarlık tarafından verilen bu emre karşı
çıkılması sonucunda gösteriler oluşmuştur ve ilk toplu gösteri Taşkent şehrinde 11 Temmuz 1916
yılında meydana gelmiştir. Çarlık polisi toplananların üzerine ateş açtı. Gösterilerde yer alan
birçoğunu tutukladı.

Resim 6: 20 Yüzyılın Başlarında Türkistan

İsyanın çıkmasına çok sayıda ekonomik etken rol oynamıştır. Ayrıca Birinci Dünya
Savaşının ardından Türkistan ve Kazak-Kırgız Türklerine yönelik mükellefiyetler yükselmiştir.
Yönetim halktan maddi yardım talep ederdi ve toplanan paralar da üstü rütbeli generaller ve
memurlar kendi aralarında paylaşırlardı. 1882’den itibaren vergilerin artırılması bir tarafa, bir
ailenin sahip olduğu her hayvan başına ödemesi gereken vergi bile, Birinci Dünya Savaşı
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esnasında artık ödenemeyecek miktarlara varmıştır. Türkistan halkı askere alınmadığı için Rus
hükümeti bunun acısını üst üste koyduğu aşırı vergiler ile çıkarmaya çalışmıştır. Rus Hükûmeti,
bunun acısını Türklerden topladığı ağır vergilerle çıkarma yolunu seçmişti. Savaşın ilk yıllarında
Türkistan Genel Valisi Kurapatkin 2.400.000 ruble “hediye” ve 20 milyon ruble “savaş
ihtiyaçları” vergisi toplamıştı. Rus Hükûmeti’nin vesayetini kabul etmiş olan Hive Hanlığı’ndan
bile 24 çeşit vergi alınıyordu. Bu haraç 553 bin rubleyi bulmuştu. 1 Ocak 1915’te,
Türkistanlıların gelirlerinin % 21’ine askere gitmediklerinden dolayı vergi konuldu (Ömürbekov,
2002: 623).
1916 isyanı, Rus işgalinden sonra meydana gelen süreçte Türkistan halkının uğradığı
adaletsizlik ve haksızlık sonucunda ortaya çıkmıştır. Rus hükümeti memleketin yönetimini yerel
halkın taleplerini göz ardı ederek yürütmüştür. İsyanın meydana gelmesinde etkili olan
nedenlerden bir tanesi de Türkistan topraklarına Rus göçmenlerin yerleştirilmiş olmasıydı.
Verimli topraklara yerleştirilen Rus göçmenlerden dolayı Türkistan halkının hayvanlarını
otlatmakta sıkıntı yaşamış ve bu yüzden gitgide fakirleşmişlerdi. Rusya’nın Türkistan’daki bu
politikası nedeniyle kendi topraklarını kaybetmeyi hazmedemeyen yerel halk daha da huzursuz
olmuştu. Türkistan haklarının olan bu toprakların yarısı bile olsa, alabilmek için uğraşmıştır
(Vurgun, 2016: 315-317)

4.1. Hive Hanlığı’nda (Türkmenlerde) İsyan
Hive Hanlığı’ndaki bu ayaklanma doğrudan doğruya seferberliğin ilanı ile ilgili değildi.
Rus ve yerli idarecilerin sömürülerinden, istismarlarından ve rüşvet isteklerinden, yüksek
vergilerden, su kullanma haklarının bozulmasından zarar gören halkın tepkilerinin neticesi idi.
Rusların Avrupa’da savaşmasını fırsat bilen Cüneyt Han 1915 yılının baharında Türkmenlerin
başında hücuma geçti. Fakat Sır-Derya Oblastı’nın Rus Askerî Valisi General Galkin’in üstün
kuvvetleri karşısında çekilmek zorunda kaldı. General Galkin, bir milyon ruble değerindeki
Türkmen mallarını müsadere etti. Cüneyt Han, taraftarlarının birçoğu ile İran’a kaçtı ve Şubat
(1917) İhtilali’ne kadar orada kaldı.

4.2. Türkistan Genel Valiliği’nde (Özbeklerde) İsyan
Çar’ın fermanı Taşkent’e 28 Temmuz 1916’da ulaştı. Çar’ın yerli halktan siper
kazdırmak, yol inşa ettirmek için asker alacağı haberi duyulunca

ilk isyan hareketi

Özbekistan’da, Semerkant Oblastı’nın Hoçent şehrinde çıktı. Çar’ın fermanını protesto etmek
için polis merkezine taşlarla saldıran ahali üzerine ateş açılmış, iki kişi ölmüş ve 30 kişi
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yaralanmıştı. İsyan haberi bölgeden bölgeye, kışlaktan kışlağa yayılmıştı. 9 Temmuz 1916’da Sır
Derya Oblastı’nın Endican şehrinde toplanan beş bin kadar Özbek, yerli memurların fermanı
izaha çalışmalarını dinlemeyerek “Biz asker vermek istemiyoruz” nidaları ve mollaların teşviki ile
şehrin Rus mahallelerine doğru yürümeye başladılar. 11 Temmuz’da Sır Derya Oblastı’nın
Taşkent şehrinde, Özbeklerin yoğun olduğu semtlerde binlerce Özbek toplandı. Bu kalabalık
grup, polis müdürlüğünün önüne gelerek asker celp kağıtlarının hazırlanmasına mani olmak
istedi. En büyük ayaklanmalardan biri Semerkant Oblastı’nın Çizah bölgesinde oldu. İsyan bir
hafta kadar sürdü. Taşkent ve Semerkant’tan gelen askeri birlikler olayları kontrol altına
alabildiler. Albay P. P. İvanov (1918 yılında Kolçak Hükûmetinde Savunma Bakanı olan General
İvanov-Rinov) ve Popengut komutasındaki 13 piyade bölüğü, 3 bin Rus Kozak süvarisi, bir bölük
asker ve bir zırhlı tren isyan bölgesine geldi. 17 Temmuz’da telgraf ve tren bağlantısı yeniden
kuruldu. İsyancıların bir kısmı dağlara kaçtı. Tenkil birlikleri önlerine çıkan her Özbeği öldürdü.
Çizah şehrinin eski kısmı tamamen yıkılmakla kalmayıp, Çizah’ın 15 kilometre çevresindeki 50
kadar köy yakıldı. Duma üyesi Caferov, 13 Aralık 1916’da Duma’da yaptığı konuşmada “Tenkil
birlikleri, yerli kıyafetle dolaşan herkesi öldürdü” diye bildiriyordu. Çatışmalarda Türklerden
binlerce kişi ölmüş, 184 kişi de idam edilmişti. Rus ordusunun tenkil hareketleri yerli halka korku
salacağı yerde Ruslara olan düşmanlık daha artmış, başka yerlerde de ayaklanmalar patlak
vermişti.
Devlet Duması bu ayaklanmalar üzerine “özel bir komisyon” gönderdi. Komisyonda
gelecekteki Geçici Hükûmeti’n başbakanı olacak sosyalist A. F. Kerenski ile Müslüman
Fraksiyonu’nun başkanı Tevkilev de vardı. Komisyon üyeleri, 15 Ağustos - 12 Eylül 1916
tarihleri arasında tetkik gezisi yaptılar. Rus Hükûmeti ayaklanmalar neticesinde Türkistan Genel
Valiliği’nden toplamayı planladığı 250 bin kişi yerine toplanan 123 bin kişiyle yetinmek zorunda
kaldı. Bunların 113 bini Avrupa Rusya’sına gönderildiler. Rus idaresi, katliamlarda
öldürdüklerinin dışında 3 bin kadar kişiyi mahkemeye sevk etmişti. Bunlardan 300’den fazlası
idam edildi. 100 kişiye ömür boyu, kalanlara ise 10 ile 20 yıl arasında hapis cezası verildi.

4.3. Bozkır Genel Valiliği’nde (Kazaklarda) İsyan
1917 Şubat İhtilali’ne kadar Avrupa’dan Sibirya ve Orta Asya’ya takriben 6.500.00 Rus
göçmeni gelmişti. Bunların yaklaşık olarak üçte biri bugünkü Kazakistan’a yerleştiler. Rus
Hükûmeti böylece bir taşla iki kuş vurmuş oluyordu. Bir yandan Türk topraklarında Rus
nüfusunu arttırmak suretiyle askerî güçle işgal ettiği bölgelerde sömürü politikasına direnecek
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yerli halk karşısında üstünlük sağlıyor, emperyalist-kolonyalist maksatlarını gerçekleştiriyordu.
Diğer yandan Avrupa Rusyası’ndaki topraksız köylüleri toprak sahibi yaparak Avrupa
Rusyası’nda sosyal huzursuzluğu azaltmaya çalışıyordu. 1897-1916 yıllarında Bozkır
Eyaleti’ndeki göçmen Rusların sayısı 1.257.952 kişi artmışken Kazaklardaki artış ancak %14
olmuştu. 1917’lere doğru Avrupa’dan göç eden Slavların (başta Rus olmak üzere, Ukraynalı ve
Belarusların) sayısı 2 milyonu geçmişti. 1916 yılında Bozkır Eyaleti nüfusunun %35’ini Slavlar
teşkil ediyordu. İhtilal başladığında 25 milyon desyatina toprağın %75’i Rus göçmenler
tarafından işletiliyordu. Bilhassa hayvancılıkla geçinen Kazaklar topraklarını ve hayvanları için
elverişli

meralarını

Ruslara

devretmek

zorunda

kalmışlardı.

Kazaklar

arasında

bu

memnuniyetsizlik hüküm sürerken Çar’ın yukarıdaki fermanı ilan edildi. Yapılan plana göre
Kazakistan ve Kırgızistan (Bozkır Genel Valiliği)’dan takriben 250 bin kişi askeriyenin
hizmetlerini görmek üzere işçi olarak alınacaktı. O dönemde Kazaklar için yaş ve cins belirten
nüfus kütükleri hazırlanmamıştı. Aile başına verilmiş dokümanlar Rus idarecileri için ilk zorluğu
teşkil etmişti. Ferman ilan edilir edilmez zenginler çocuklarının yaşlarını küçülttüler ve onların
yerine başkalarını yollama çarelerini aramaya başladılar. Bozkır Eyaleti’ndeki en şiddetli ve en
uzun ayaklanma Turgay Oblastı’nda oldu. Kıpçak, Argun ve Nayman uruğları aralarındaki eski
düşmanlıkları bir tarafa bırakarak düşmana karşı birlikte harekete geçtiler. Bu esnada Akmolla ve
Sır Derya’daki Kazak isyancıları bastırmak için General Lavrenteyev komutasında bir kolordu
yollandı. Bu kolorduda 18 topçu bölüğü, 10’u makineli tüfekle donatılmış 17 piyade bölüğü,
1.800 Rus Kozak süvarisi ve ayrıca 4 süvari bölüğü mevcuttu. 10-12 bin kişilik Kazak kuvvetleri
Rus askerleri ile Tunkoyma mevkiinde karşılaştılar. Kazaklar mağlup oldular ve Rus askerleri
Turgay’a girdi. Bundan sonra ayaklanmalar seyrek olarak devam etmişse de Ruslar için esas
tehlikeyi teşkil eden Kıpçak, Nayman, Argun uruğlarının harekatı durdurulmuş ve aralarındaki iş
birliği parçalanmış oldu.

5. İkinci Rus Devrimi (27 Şubat 1917)
Savaş ve isyanların yaratığı olumsuz şartlar halk ve işçiler arasındaki huzursuzluğu had
safhaya ulaştırmıştı. Ocak 1917’de Rusya tarihi için belki de en mühim olay “grevler” oldu.
Bütün Rusya’da 267 iş yerinde 232.025 işçi greve başladı. En güçlü grev hareketleri Petrograd’la
Moskova’da oldu. Şubat’ta durum daha da kötüleşti. Petrograd ile Moskova’daki bütün işçiler
greve gittiler. Petrograd’ta takriben 200 bin, Moskova’da ise 161 bin ve Rusya’nın diğer
bölgelerinde 71 bin işçi iş bırakmışlardı. 25 Şubat 1917’de grevler had safhaya ulaştı. Bu
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dönemde Çar, Pskov şehrinde bulunuyordu. Karışıklıkları haber alınca Petrograd garnizonu
komutanı Habalov’a isyanı durdurması için emir vermekle iktifa etti. 26 Şubat’ta Petrograd’ın
Viborg semti işçilerin eline geçmiş, askerler de isyancıların safına katılmaya başlamışlardı. 26
Şubat’ta Duma reisi, Çar’a halkın ricalarını nazar-ı itibara almasını rica eden bir telgraf gönderdi.
Bunun üzerine Çar Duma’yı dağıttığını bildirdi. Duma üyeleri Çar’ın bu emrine uymadılar ve
toplantıların yapıldığı Tavrida Sarayı’nda kaldılar. Çar bunun üzerine Petrograd’a bir takım
askerî alaylar yolladıysa da bunlardan çoğu ihtilalcilere katıldı. 27 Şubat 1917’de Petrograd’da
ihtilalciler galip geldiler. Duma başkanı Rodzyanko’nun başkanlığında geçici bir komite kuruldu.
2 Mart’ta ise Knez L’vov’un başkanlığında Geçici Hükûmet teşkil edildi. Aynı zamanda
Duma’daki işçi grubunun üyeleri İşçi ve Asker Mümessillerinin Şurası’nı kurmuşlardı.
Moskova’nın ihtilalcilerin eline geçtiği 2 Mart 1917’de, Çar II. Nikolay tahttan feragat ederek
yerini kardeşi Mihail’e bıraktı. Fakat Mihail de tahtı istemedi ve yeni anayasayı hazırlayacak
“Uçreditelni Sobraniye (Kurucu Meclis)” toplanana kadar Rusya’da idarenin Geçici Hükûmet’e
ait olduğunu bildirdi. 2 Mart 1917’de Knez L’vov başkanlığında kurulan Geçici Hükûmet’te
Milyukov Dışişleri, Guçkov Savunma, Tereşçenko (liberal bir milyoner) Maliye ve Kerenski’de
Adalet Bakanı olmuşlardı. Hükûmete sosyalistlerden, İşçi ve Asker Mümessilleri Sovyeti’nden
olan Kerenski’den başka kimse katılmamıştı. Rusya’da çarlık yıkılmış, Geçici Hükûmet’le İşçi ve
Asker Mümessilleri Şurası iktidarı paylaşmak için mücadele etmeye başlamışlardı. Geçici
Hükûmet vazifeye başlar başlamaz basın ve konuşma hürriyeti getirdi. Bütün siyasi mahkumlar
serbest bırakıldı, polis teşkilatı dağıtıldı. Rusya’daki bu karışık durumdan Alman Hükûmeti
faydalanmaya çalıştı. Düşmanı zayıflatmak için yurt dışındaki ihtilalcileri Rusya’ya sokmaya
başladı. Nisan ayında İsviçre’deki, 19’u Bolşevik olmak üzere 32 ihtilalci İsveç yoluyla Rusya’ya
sokuldu. Bunların arasında Lenin de vardı. Rus Geçici Hükûmeti idareden acizdi. Mayıs ayında
Petrograd’da büyük nümayişler oldu. Hükûmette altı sosyaliste bakanlık verildi. Kerenski
Savunma Bakanı olmuştu. O savaşı durdurma taraftarı olmayıp son bir hücuma geçilmesini
istiyordu. Bu esnada bütün politik partiler ve sosyalist partiler de kendi güçlerini deneme yarışına
geçmişler, taraftar kazanmak için büyük propaganda kampanyasına başlamışlardı. Sendika
faaliyetleri büyümekteydi. 1917 yılının ikinci yarısında sendikaya kayıt olan işçilerin sayısı
1.326.000’e ulaştı. Moskova’da şehir Duması ile Moskova çevresindeki 17 nahiyenin Duma
meclisleri için yapılan ilk ve son serbest seçimlerin neticeleri partilerin güçlerini gösteren en iyi
örneklerden biridir (Milov, 2006: 207-120).
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Moskova şehir Duması için 18 Haziran’da yapılan seçimlerde SR (Sosyalist İhtilalciler)
oyların % 58’ini, liberal Kadet’ler % 11’ini, Menşevikler % 9’unu ve Bolşevikler % 11’ini
almışlardı. Moskova’nın 17 nahiyesindeki Duma meclisleri için 5 Eylül 1917’de yapılan
seçimlerde ise Bolşevikler % 51, Kadet’ler % 26, SR’ler % 14, Menşevikler % 4 oy aldılar.
Seçime katılan diğer 12 parti ise % 5 oyu aralarında paylaştılar. Bu neticeden görüleceği üzere
Bolşevikler Moskova’da, iki-üç ay içerisinde tesirlerini beklenmedik şekilde arttırmışlardı. Bu
durumda politik mücadeleler, grevler, hükûmet aleyhine gösteriler sürerken Lenin ve Bolşevik
partisinin Alman Hükûmeti’nden para aldığını gösteren belgelerin ortaya çıkmasıyla halk bu sefer
Bolşevikler aleyhine döndü ve Lenin kaçmak zorunda kaldı. Temmuz ayında tekrar hükûmet
değişikliği oldu. Bu sefer Kerenski Başbakanlığa seçildi. Kerenski, 1917 Şubat Devrimi patlak
verdiğinde Devlet Duması Geçici Komitesi’nde üyelik yapmış, kurulan Geçici Hükûmet’te Savaş
Bakanı olmuştu. Oldukça ılımlı siyasi görüşlere sahip olmasına rağmen savaşın devamının
Rusya’ya menfaat sağlayacağına inanıyordu. Başbakan seçilince de aynı kanaatini korudu. Bu
ısrarı iktidarını kaybetmesinin başlıca nedeni oldu. Halk savaştan bıkmıştı, ülkede yokluk ve
sefalet başlamıştı. Lenin ve arkadaşları ise savaşı hemen bitirme vaadi veriyorlardı. Bu da onların
Ekim 1917’de başarılı olmalarına ve iktidarı ele geçirmelerine neden oldu (Polikarpov, 2003: 59).

6. Üçüncü Rus Devrimi (Ekim veya Bolşevik Devrimi 25 Ekim 1917)
Bolşevik ihtilalinden önce Çarlık Rusya, Birinci Dünya savaşının getirdiği koşullar
nedeniyle ekonomik olarak çöküntüye sürüklenmiştir. Özellikle ulaşım krizi, kentlerdeki açlık
sorununu doğurmuştu. Tarımda ise insan gücü eksikliği vardı. Savaş sırasında 13 milyon köylü
silah altına alındı. Birçok fabrika kapandı. Halktan askerivergi adı altında 10 çeşit vergi
alınmaktaydı.

Bu

durum,

köylüler

arasında

hoşnutsuzluğun

yayılmasıyla

daha

da

tehlikeliboyutlara ulaştı. 1916 yılından itibaren mitingiler, ayaklanmalar başladı. Çarlık rejimine
karşı halktan yükselen sesler, açlığın ve çaresizliğin artık son noktaya dayandığını
göstermekteydi (Akyol, 1976: 38).
Rus Devriminin kültürel sebepleri daha çok aydınlar arasında güçlenen fikir hareketlerine
dayanmaktadır. Ülke içinde büyüyen sosyal huzursuzluk, Rus aydınlarının bir çıkış yolu bulmak
için kaynaşmalarına sebep olmaktadır. Bir de Fransızihtilalinden sonra yayılan milliyetçilik fikri,
Çarlık rejimine karşı ayaklanmalarla etkisini göstermektedir. Rus aydınları, Çarın baskısı
nedeniyle gizli örgütler kurarak çalışmalarını yürütmektedirler. Tüm bu faaliyetler genellikle
halktan kopuk ve teröristhareket niteliğindedir. Entelektüel sınıfın faaliyetleri savaş ortamının
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getirdiği olağanüstü koşullarda, artan barış talepleriyle birlikte gittikçe rejim karşıtı bir nitelik
kazanmaya başlayacaktır. Bu nedenle, aydınların halk arasında taraftar toplamaları zor
olmayacaktır. Aynı toplumsal gerilim ve hoşnutsuzluğu paylaşan kesimler, ortak bir çare
arayışında birleşerek seslerini yükseltmeye başlayacaklardır (Polikarpov, 2003: 67).
1917 yılına gelindiğinde Rus halkı kendi sesini hiçbir şekilde yönetim tarafından
duyulmadığı için, Çarlık rejimine karşı şiddetli başkaldırıdan başka bir seçeneği de kalmamıştı.
Rusya'da kentsel kesimde de sorunlar büyümüş, Fransız Devrimi ilkeleriyle bir türlü
“barışmamış” olan despot Çarlık rejimi, kentten ve kırsal bölgelerden hem liberal hem de
sosyalist nitelikte tehdit altında kalmıştı. Önce Japonya ile yapılan savaşta alınan ağır yenilgi ve
bunun sonucunda ortaya çıkmış olan huzursuzluklar ve sonra da I. Dünya Savaşı’na kazanmak
umuduyla giren Çarlık Rusyası’nın Alman cephelerinde ağır yenilgiler almış olması, Rus
toplumundaki çatışmayı su yüzüne çıkarmış, dolayısıyla Çarlık iç politikasının gittikçe halktan
uzaklaşması ile dünya savaşının doğurduğu iktisadî ve moral çöküntüsü 1905’teki
ayaklanmaların, 1917 devrimine dönüşmesine yol açmıştır (Akyol, 1976: 42).
Mart 1917’de başlayan ekmek kıtlığı sebebiyle işçiler, Petrograd’da yürüyüşe geçtiler.
Ayaklanma kısa zamanda orduya sirayet etti ve çabucak gelişti. 12 Mart’ta köylüve işçilerle asker
delegeler ayrı müşterek bir Komite kurarak ihtilal başlamasına sebep oldular. Kerenskiy’nin emri
ile Rus ordusunda gerçekleştirilen “demokratlaştırma” hareketi de Rus ordusunda disiplinin
azalmasına yol açmıştı. Bütün bunlardan Lenin ve arkadaşları faydalanarak askerleri ve halkı
kazanmak imkânını bulmuşlardı. Devrimin ilk aylarında başkomutanlık Geçici Hükûmet’in
hemen tüm isteklerini yerine getirdi. Ancak 1917 taarruzunun bozgunla sonuçlanması ve General
Kornilov’un Başkomutanlığa getirilmesi üzerine ordu komutanları siyaset sahnesine çıkmaya
başladılar. Kornilov görevi kabul ederken otorite ve disiplin konusunda talepler ortaya koymuş ve
bu kabul edilmişti. Fakat 9 Eylül’de Kerenski kendisini görevden aldı. Bunun üzerine Kornilov
10 Eylül’de isyan hareketi başlattı (Kurat, 1969: 324). Bunun üzerine Kerenski tüm sosyalist
grupları arkasına alarak Kornilova bağlı birliklerin Petrograd’a gelmesini engelledi. Böylece
Kerenski’nin de gücü kalmamış oldu. Çünkü dayandığı ordunun desteği kalmamış, askerler kendi
içlerinde bölünmüşlerdi. Bolşeviklerin bilhassa ordu içindeki propaganda faaliyetleri Kerenski
hükûmetini atıl hâle getirdi. Kış başlamış, gösteriler artmıştı; nihayet 25 Ekim 1917’de Lenin ve
Troçki tarafından düzenlenen silahlı ayaklanma ile Bolşevikler iktidarı ele aldılar. Bolşevik
İhtilali, Rusya’yı Brest-Litowsk Ateşkes Antlaşması’nı yapmaya zorladı. İhtilal; Ukrayna,
204

Letonya, Finlandiya, Sibirya ve Kafkasya’nın merkezden kopmasına; Rusya’nın birçok şehrinde
iç savaşın çıkmasına, çok kan dökülmesine, açlığa ve sefalete yol açtı ve azınlıklar da bağımsızlık
mücadelesine giriştiler.
1917 Devrimi de 20. yüzyılın en önemli siyasi olaylarından biridir. Rusya’da Feodal
sistemin baskısı ve büyük toprak sahiplerine karşı bir direniş hareketi olarak başlayan süreç, I.
Dünya Savaşının getirdiği etkiler, ekonomik kriz ve sosyalizm hareketi ile birleşerek 1917
Devrimine yol açmıştır. 25 Ekim 1917 Devrimi ise yarattığı etki ile Rusya’da sosyo-ekonomik
gelişimi sağladığı gibi küresel sonuçları da beraberinde getirmiştir. Zira Sovyet literatüründe
“Büyük Ekim Sosyalist Devrimi” olarak da bilinen 1917 Bolşevik Devrimi ile tarihteki ilk
sosyalist siyasi ve ekonomik sistemi benimsemiş bir devlet kurulmuştur. 1917 yılına kadar
teoride olan ve düşüncede kalan Marksizm uygulanma alanı bulmuştur (Bekcan, 2013: 74).
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki hangi iki devletin rekabeti Avrupa devletlerinin arasında çıkan ihtilafın
nedenidir?
A)

Osmanlı- İngiliz

B)

Rusya- Almanya

C)

Alman- İngiliz

D)

Osmanlı- Rusya

E)

Fransa- İngiltere

2) Rus Duması’nda I. Dünya Savaşı’nın başlaması lehine oy kullanmayan grup
hangisidir?
A)

Menşevikler

B)

Sosyal İhtilalciler

C)

Sosyal Demokratlar

D)

Bolşevikler

E)

Sağcılar

3) Aşağıdaki mağlubiyetlerden hangisi Rusya’da işçi, köylü, burujuva ve zengin
sınıfın Çar’ın etrafında toplanmasına yol açmıştır?
A)

Prut Mağlubiyeti

B)

Tannenberg Mağlubiyeti

C)

Kulikova mağlubiyeti

D)

Kırım Mağlubiyeti

E)

Moskova Mağlubiyeti
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4) Türkistanlılar hangi kararname ile askerlikten muaf tutulmuşlardır?
A)

1889 Nizamnamesi

B)

1917 Nizamnamesi

C)

1905 Nizamnamesi

D)

1886 Nizamnamesi

E)

1920 Nizamnamesi

5) 1916 İsyanı, Türkistan Genel Valiliği’ndeki hangi vilayette çıkmıştır?
A)
B)

Hoçent
Cizzak

C)

Taşkent

D)

Guzar

E)

Katta Kurgan

6) Türkistanlıların 1916 İsyanı’nın görünen sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Vergi kanunu

B)

İdari bölünme

C)

Açlık sıkıntısı

D)

Askerî düzenleme

E)

Toprak reformu

7) Çar II Nikolay hangi tarihte tahttan indirilmiştir?
A)

2 Mart 1917

B)

20 Şubat 1917

C)

23 Şubat 1917

D)

1 Mart 1917

E)

27 Ekim 1917
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8) Şubat Devrimi’nden sonra Lenin’in kaçışıyla aşağıdakilerden hangisi başbakan
olmuştur?
A)

Vernardsky

B)

Troçki

C)

Stalin

D)

Kernensky

E)

Kaufman

9) Sirderya Bölgesi’nde
görevlendirilmiştir?
A)

Gubennator

B)

Kalinin

C)

Lavrenteyev

D)

Kuropatkin

E)

Alexander

1916

İsyanı’nı

bastırmak

için

hangi

komutan

10) Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın 1. Dünya Savaşı’ndaki müttefiklerindendir?
A)

Amerika- Fransa

B)

Japonya- İtalya

C)

İtalya- İngiltere

D)

Fransa- İngiltere

E)

Osmanlı- Almanya
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11) Ekim Devrimi ile iktidara gelen grup aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Sosyalistler

B)

Menşevikler

C)

İttihatçılar

D)

Kadimciler

E)

Bolşevikler

12) Aşağıdakilerden hangisi Ekim Devrimi ile Rusya’dan ayrılmamıştır?
A)

Ukrayna

B)

Belarus

C)

Finlandiya

D)

Letonya

E)

Sibirya

13) Bozkır Genel Valiliği’nde hangi Türk Cumhuriyetleri yer alır?
A)

Kazakistan - Kırgızistan

B)

Kazakistan - Özbekistan

C)

Özbekistan - Tacikistan

D)

Azerbaycan - Türkmenistan

E)

Kırgızistan - Özbekistan

14) 1916 yılında Türkistan Genel Valisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Troçki

B)

Molotov

C)

Kalinin

D)

Stalin

E)

Kuropatkin
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15) Rusya’da hangi şehrin adı Petrograd olarak değişmiştir?
A)

Vladivostok

B)

Stalingrad

C)

Ufa

D)

Petersburg

E)

Samarra

Cevaplar:
1)C, 2)D, 3)B, 4)D, 5)A, 6)D, 7)A, 8)D, 9)C, 10)D, 11)E, 12)B, 13)A, 14)E, 15)D
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11. SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİ (1917- 1939)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
● 1917 - 1939 Yılları Arasında Rusya’nın Dış Politikası
● NEP Döneminde Rusya’nın SSCB Politikasına Geçişi
● 1920’li Yılların Sonu SSCB’nin Sosyalizm Politikası
● Stalin Döneminde Beş Yıllık Kalkınma Planlarının nedenleri ve sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 1917 -1939 yılları arasında SSCB’nin dış politikası nasıldı?
2. 1917 -1939 yılları arasında SSCB’nin iç politikası nasıldı?
3. NEP döneminde uygulanan politikanın SSCB’ye etkileri nelerdir?
4. SSCB’nin sosyalizm politikası nasıldı?
5. Stalin döneminde uygulanan beş yıllık kalkınma planlarının nedenleri ve sonuçlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

1917-1939 SSCB’nin Dış 1922-1939 SSCB’nin
Politikası
politikasını anlamak
1917-1939
Politikası

SSCB’nin

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

dış Okuyarak
izleyerek

ve

videoları

İç NEP Dönemi, Beş Yıllık Okuyarak
Kalkınma
Planlarının izleyerek
nedenlerini ve sonuçlarının
öğrenilmesini sağlamak

ve

videoları
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Anahtar Kavramlar
● SSCB
● NEP Dönemi
● Lenin
● Stalin
● NKVD
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XI. BÖLÜM
SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİ (1917- 1939)
1. Çarlık Rusya’nın Yıkılışı ve SSCB’nin Kuruluşu
Dünya Savaşı bitmeden Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi, Lenin’in önderliginde 1917
yılının Ekim ayında, Çarlık Rusya’sının yönetimini ele geçirerek Rus tarihinde yeni bir dönemi
başlatmıstır. Bolşevikler olarak da adlandırılan Lenin taraftarları, devrimden hemen sonra
Bolşevik Rusya yönetime geçtikten sonra Rus şovenizmine karşı sert bir politika izlemiştir. 7
Kasım 1917 tarihinde Hükümet darbesiyle Bolşevikler, iktidarı ele geçirdiler ve 8 Kasım’da
Lenin Petersburg’a geldi. Rus Sovyet Kongresi tarafından "Halk Komiserleri Konsey Başkanı",
yani “Hükümet Başkanı” seçildi. Böylece Çarlık Rusya’sı yıkılmış oluyor ve Rusya’da “Lenin
Dönemi” başlıyordu. Troçki Dışişleri Bakanı, Stalin de Halklar Bakanı oldu. Bu görevleri
alanlara bakan yerine “Halk Komiseri” adı veriliyordu 15 Kasım’da yayınladıkları “Rusya
Halklarının Hakları Bildirgesi” ve ocak 1918’de “ Emekçi ev Sömürülen Halkın Hakları
Bildirgesi” ile Çarlık dönemindeki baskılara ve zulümlere karşı geleceklerini bildirmişlerdir.
Bolşevikler, izlemiş oldukları siyasetle ayrılıkçı milliyetçi hareketlere de engel olmaya
çalışmışlardır (Liebman, 2017: 347).
Sovyet Birliğinin ilk Anayasası 10 Haziran 1918 Anayasasıdır. Bu ilk anayasa onyedi
bölüm ve doksan maddeden müşteşekkil olup, Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyetinin
(RSFSR) işçi, asker ve köylülerin teşkil ettiği bir Cumhuriyet olduğunu beyan ediyordu. Ekim
Devriminden 1921 yılına kadar Rus topraklarında tam bir kaos ortamı yaşanmıştır. Bu dönemde,
içte devrimi yerleştirme çabaları, dışta ise yeni kurulmaya çalışılan bir ülkenin diğer ülkelerce
tanınmasını sağlama ve dış mudahalelere karşı koyma ve ülkenin ekonomik olarak gelişimini
sağlama çabası belirleyici olmuştur. Bolşevikler, devrini yerleştirmek için ülkede şiddet ve zor
kullanmaktan cekinmemiş, uluslararası alanda yaptıkları anlaşmalarla da 1922’de SSCB’nin
kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir. Sovyet Rusya'da devletin federal teşkilâtı ile ilgili olmak üzere
30 Aralık 1922 de bir anayasa kabul edilmiştir (Gürkan, 1964: 180). Savaş dönemi olarak
adlandırılan 1918-1922 yılları geçici bir görünüm sergilemiş, koşulların değişmesi nedeniyle
1922 Anayasası da yerini 1924 Anayasası’na bırakmıştır.
Bolşevik Devrimi, Sovyet Rusya’sında sadece siyasi alanda değil ekonomik ve sosyal
alanda da birçok değişikliği beraberinde getirmiştir. Farklı alanlarda yapılan çeşitli köklü
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reformlarla değişimin mutlak bir şekilde sürdürülmesi öngörülmüştür. İhtilal ile birlikte
feodalizmden sosyalizme geçiş süreci başladı. Yeni ideoloji halkın ilgi ve ihtiyaçlarını
karşılamaktan yoksundu. 1918-1921 yılları arasında Rusya’da meydana gelen iç savaş ortamı
toplum üzerinde baskı ve şiddetin giderek artmasına neden olmuştur.

1.1. İç Savaş ve Savaş Komünizmi Dönemi
Rusya, Ekim Devrimi ve sonrasında şekillenen yapısıyla yeni bir dönemi başlatmıştır.
Bolşevikler, İç Savaşı devrimin doğal bir sonucu olarak değerlendirirler. Bolşevikler, kontrolünü
eline geçirmeyi başarsa da içerdeki düşmanların tamamını ortadan kaldıramamıştı. Bolşeviklerin
acımasız yöntemleri ülkenin bazı bölgelerinde büyük memnuniyetsizlikler ve nefrete sebep
olmuştu. Halk arasındaki hoşnutsuzluk yayıldıkça bu kitleler örgütlenmeye ve birbirleriyle
iletişime geçmeye başladılar. Güçlerini birleştirerek ayaklanma çıkaracak duruma geldiler.
Böylece Bolşeviklerin önüne bir başka sorun daha çıkmış oldu (Fedorov, 2004: 706-709).
İç savaşın sebepleri oldukça fazla ve karmaşıktı. Siyasi açıdan Bolşevikler demokrasinin
temel kurallarını çiğneyerek Kurucu Meclis’i dağıtmışlardı. Dağıtılmış bu meclisin halk
tarafından seçilmiş olan vekillerinin çoğunluğu Sosyalist Devrimcilerdi. İhtilalden sonraki
süreçte Bolşeviklerin diğer partilerle işbirliğine yanaşmamaları, yöntemlerini sertleştirip zor
kullanmaları ve iktidarı ele geçirmek için her türlü yola başvurabileceklerinin anlaşılması
dönemin bütün partilerinin büyük tepki göstermesine ve karşı hamlede birleşmesine sebep oldu.
1918 yılının ilkbaharından itibaren Bolşevikler ve Bolşeviklerin karşısında yer alan Beyaz Ordu,
sosyalistler ve yabancı destekçiler arasında gerçekleşen politik mücadele silahlı muhalefete
dönüştü. (Milner & Dejevskiyçev, 1993: 151).
1918 yılının yaz aylarından itibaren ülkede büyük ölçekli, çok yönlü bir iç savaş patlak
verince farklı grupların faaliyetleri dolayısıyla “Savaş Komünizmi” rejimi zor bir döneme doğru
gitmeye başlamıştır. Beyazlar ilk başta Almanya ile savaşa devam edilmesini savunmuş ve
Rusya’nın kontrolü için Kızıllara karşı ayaklanma başlatmışlardır. Bunun yanı sıra bazı ulusal
gruplar Rus yönetiminden bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. Bolşevikler Sovyet
Rusya’nın bu durumuna karşı ihtiyatlı davranmaya çalışmışlardır. Aynı zamanda savaş
Komünizmi dönemi ütopyacılığın hat safhaya ulaştığı bir dönem olmuştur. Radikal gruplar
gerçek komünizmi hayata geçirmeyi düşünerek sınıfsız toplum hayal etmiş ancak burada ilginç
olarak Bolşevizm hareketi şiddetli otoriterlik ile birleşirken aynı zamanda radikal özgürleştirme
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çabalarına da devam etmiştir. Dolayısıyla sürekli artan diktatörlük ile birlikte bütün düşmanlara
karşı “kızıl terör” uygulamaya koyulmuştur (Rıasanovsky & Steinberg, 2011: 515 ).
İç Savaş rüzgârları tüm şiddetini ülkenin her yerinde hissettirirken, Birinci Dünya
Savaşı’nın yorgunluğunu atamadan yeni bir savaşa doğru giden Rusya için bu gelişme, büyük bir
kaos anlamına gelmektedir. 1918 yılı Ekim ayında itilaf devletleri ile merkezi Avrupa devletleri
arasında sulh yapılmıştı. Fakat bu sulh, Sovyet Rusya’sı için yeni bir iç harbin başlangıcı oldu. Rusya
da birçok menfaatleri ve alacakları olan Avrupa devletleri, bilhassa Fransa ile İngiltere Bolşevik
idaresini devirerek yerine tekrar Çarlık idaresini kurmak istiyordu. Çarlık ve Kerenski taraftarı birçok
general de memleket dâhilinde mühim ayaklanmalara sebep oldu. Gerek iç ve gerek dış tesirler
altında Bolşevikler çok buhranlı devreler geçirmeye başladılar. Hem maddi hem de manevi

sorunlarla boğuşmakta olan Rusya’nın ekonomisi gitgide bozulmakta ve halk açlıkla mücadele
etmektedir. Dolayısıyla, uzun bir süredir savaş hâlinde olunması Rus halkını sefalate sürükledi.
Halk açlık ve soğukla mücadele ederken, bir de kendi içinde savaşma ihtimalinin doğması
Bolşevikler’e karşı muhalif siyasi partilere ek olarak köylü kesimden de ciddi bir tepki
oluşumuna sebep oldu. Sovyet hükûmeti savaşmak zorunda olan ordusuna erzak temin etmek
üzere köylülere başvurmak zorunda olduğundan, buradaki erzak sorununu bir an evvel çözmek
durumunda idi. Köylü direnişini kırmak üzere geliştirilen yeni metoda göre köylüler bölünerek
iki ayrı grup oluşturulur ve bu gruplar karşı karşıya getirilir: ilk grup zengin ve orta halli
köylüler; ikinci grup ise toprağı ve hayvanı olmayan tamamen fakir köylüler. Bolşevikler
tarafından kurulan “fakir komiteleri” zengin köylülerin devletten tahıl ve erzak saklayıp
saklamadığını denetleme ile görevlendirilir. Çıkarılan kanuna göre de herhangi bir saklama
durumunda fakir köylülere, zengin olanların mallarına el koyma şansı tanınır. Kısa sürede fakir
köylü komiteleri köylerde büyük bir düzensizlik yaratıp tarımda üretimi sekteye uğrattılar.
Bolşevikler içinse bu durum bir başarıydı (Vernadsky, 2019: 368-369).

İç Savaş’ın sebep olduğu bilanço sadece maddi olarak değil toplumun manevi anlamda da
yıkımını göstermesi yönüyle oldukça ağırdır. Savaşın getirdiği felaket uzun bir süre etkisini
gösterdi. Devrim ile başlayan eski toplumu yıkma işi, İç Savaş ile beraber tamamlanmış oldu.
Eski rejime ait hiçbir sosyal kurum ve sosyal sınıf artık yoktu. Savaşla beraber toplumsal
manzara kısırlaşmış; soylular, geleneksel asker tabakası, burjuvazi, orta sınıflar ve eski
bürokrasiye dair her şey ortadan kalkmıştı. Ayrıca toplumda kooperatifler, loncalar, köylü
birlikleri ve benzerleri gruplarda ortadan kalktı. Rusya’nın merkezi bölgelerindeki etkinliği,
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disiplinli ve katı bir istihbarat ağına sahip olması, Troçki’nin orduyu düzene koyma anlamında
gösterdiği üst düzey performans ve son olarak da muhalefet tarafının dağınık görünümünden bir
türlü kurtulamaması gibi gerekçeler, Bolşevikler’in İç Savaş’tan galibiyetle çıkmasını sağlamış
olsa da önlerinde tekrar inşa edilmeyi bekleyen harap olmuş bir toplum durmakta idi. Yaşanan
olayların ardından kendisi de büyük bir değişim geçiren Bolşevikler zaman kaybetmeden yeniden
teşkilatlanma ve organize olma çalışmalarını düzenlediler. Bolşevikler mücadelelerini
sürdürürken, yeni devletin kurulmasına dair sistematik hamlelerde de bulunmak zorundaydı. Bu
doğrultuda, yeni düzende sosyal hayat, ekonomi, finans, tarım, sanayi, eğitim vb. alanlarda
sosyalist anlayışın işlerliğinin sağlanabilmesi için planlı bir yapılanma gerçekleştirdi (Saraç,
2019: 721-722).

1.2. NEP (Novoya

Ekonomiçeskaya

Politika)

ve

Dış

Politikaya

Yansımaları
Sovyet devletinin iç ve dış siyasi-ekonomik zorluklara, yabancı askeri müdahale ve iç
savaşa rağmen ayakta kalması çok önemliydi. Ekonomik anlamda halkın soluk alması
gerekiyordu. Savaş Komünizmi döneminde çok yüklenilen köylüye ürünlerini satabilmesine
olanak tanınmalı ve huzursuzluk giderilmeliydi. Mart 1921’de NEP denilen, (Novoya
Ekonomiçeskaya Politika) Yeni Ekonomi Politikası yürürlüğe girdi. Devlet eliyle sanayileşme ve
köylülüğün kooperatifler içinde toplanmasına yönelik bir programdı. Bu politika, hem çökmüş
eski ekonominin diriltilmesini hem de yeniden yapılandırılmasını amaçlıyordu. Siyasal olarak da
köylülerin siyasi taleplerini karşılayarak rejimin istikrarını sağlamak hedefleniyordu (Carr, 2013:
83-84).
NEP döneminde Rusya’nın SSCB politikasına geçişinin sebepleri:
I. İktisadi Sebepler
- Ekonomik kriz
- Enflasyon
- Şehir ile köy arasında ticaretin bozulması
- Sovyet Rusya’nın dünya ekonomisinden ayrı kalması
II. Siyasi Sebepler
- Köylülerin toprak kullanma hakkını elde edebilmek için başlattıkları, en büyüğü
Tambov Bölgesi’nde yaşanan, bazı köylü protestolarının meydana gelmesi
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- 1921 yılında yer alan Kronstadt ayaklanması başta olmak üzere ordu içinde
tedirginliğin artması
- İşçilerin şikayette bulunması ve üretimin azalmasıyla birlikte işçilerin çoğunun işsiz
kalması
III. Sosyal Sebepler
- 40 milyon kişinin çektiği açlık
- Bütün sosyal tabakaların fakirleşmesi
- Ordunun demobilizasyonu
- Kadın-erkek eşitsizliği
- Millî çelişkiler
- Okur yazar oranının düşük olması
- Sahipsiz çocuklar
Yukarıdaki sebeplerden dolayı yeni hükûmet NEP olarak bilinen yeni ekonomi
politikasına geçmeye mecbur kaldı. 1921 yılında Komünist Parti, 10. toplantısında
prodrazverstka’nın yerine doğal verginin konulmasına dair karar aldı.
Tarım alanında gelişimler:
- Prodrazverstka’nın yerine doğal verginin konulması
- Köylülerin tarım ürünlerinden ellerinde kalanları satmalarına dair konulan yasağın
kaldırılması, ticaretin serbest bırakılması
- Toprağın kiraya verilmesinin serbest bırakılması
- Kredi ve tüketim iş birliğine dair tüzükler
1920’li yıllarda ülkenin iktisadi durumu hala çok parçalı bir şekilde devam ediyordu.
Fakat NEP döneminde kooperatif anlayışı ön plana çıkmaya başladı. Hükûmet, özel sermayeye
kıyasla kooperatif için daha olumlu ortam oluşturmaya çalışıyordu.
Sanayi ve finans alanında gelişimler:
- 22 Şubat 1921 yılında Devlet Planlama Komitesi Gosplan’ın kurulması
- Sanayinin özelleştirilmesi
- Yabancı girişimcilere doğal zenginliklerin ve fabrikaların verilmesi, ortak fabrikaların
kurulması
- Çalışma zorunluluğunun kaldırılması
- Kart dağıtım sisteminin kaldırılması, nakdi ödeme şeklinin yenilenmesi
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- Hizmetlerin ücretlendirilmesi
Ekonomik durumun düzenlenmesi ilk önce tarım endüstri alanında başladı. Altın ve mal
ile karşılanan çervones adlı paralel dövizin kullanılması sağlandı. 1924 yılında para reformu
gerçekleştirildi. 900 katrilyon eski Ruble değiştirildi. Devrim öncesi Rusya’nın enerji, kömür
üretimi yükseltildi. Bununla birlikte SSCB, önde gelen kapitalist ülkelerin gerisinde kalıyordu.
1927 yılında işsizlerin sayısı 1,5 milyona ulaştı. Dövizin ana kaynağı olan tarım ürünlerinin
ihracatı düşüyordu. Gerekli mekanik malzemelerin ithalatına imkân yoktu.
1921-1927 yılları arasında ulusal ekonomi daha iyi duruma geldi. 1925 yılında tahıl hasatı
yüzde 20 artarak 1909 -1913 yılları arasındaki standartını aştı. 1927 yılında savaş öncesi
hayvancılığın seviyesine ulaşıldı. Rus köylerinde aktif ve özgür Rus köylü anlayışı ortaya çıktı.
Sanayi üretiminde de savaş öncesi seviyeye ulaşıldı. Fakat ülkenin modernleştirilmesinden
kaynaklanan maliyet sorunu gündemdeydi.
SSCB’nin Yeni Ekonomik Politikası (NEP) dış politikasında da etkin rol oynadı.
Avrupa’da savaş sona erdikten sonra İngiltere Başbakanı David Lloyd George gibi artık bir daha
savaş çıkmayacağını düşünenler ya da bu temenniye sahip olanlar vardı. Yeni bir “düzen”
kurulmuştu ya da kurulmaya çalışılıyordu. Sorun yeni düzenin barışçı bir uzlaşma ortamından
yoksun oluşuydu. İtilaf devletlerinin Almanya ile imzaladığı Versay Antlaşması –ki bu savaş
sonrası dönem Versay Düzeni olarak adlandırılır- çok ağır bir antlaşmaydı. Almanya’ya
neredeyse yaşam hakkı tanımıyordu. Yeni bir savaş sebebi niteliğinde hükümler içeriyordu.
“Yeni düzen” bütün savaşları sona erdiren bir barış tesis edilmesini amaçlasa da Avrupa’nın en
güçlü iki devleti Almanya ve Sovyet Rusya’yı içermiyordu. Bu ülkeler Avrupa’nın nüfusunun
yarısından fazlasını ve en büyük askeri potansiyelini oluşturuyorlardı. Yalnızca bu gerçek bile
Versay düzenlemesini başarısızlığa mahkum edebilirdi (Kissinger, 2006: 225). Lenin’e göre,
antlaşma emperyalist, anti-demokratik ve karşı devrimciydi. Kapitalizmi kurtarma, ulusal
kurtuluş hareketlerini bastırma amacına sahipti. Versay’ın oluşturduğu uluslararası düzen bir
yanardağa benziyordu. Nisan 1922’de düzenlenen Cenova Konferansı, 28 Ekim 1921 tarihli
Sovyet notasının karşılık bulduğunu gösteriyordu. Ekonomik sorunların konu edileceği
konferansta Batılı devletler, Avrupalı halkların yaşam koşullarını iyileştirme (böylece olası
sosyalist rejimlere engel olma) ve bu arada Sovyetleri kontrol altında tutma amacı güdüyordu.
Sovyet Hükümeti, 15 Mart’ta İngiltere, Fransa ve İtalya hükümetlerine gönderdiği notada,
konferansa yeni ekonomik bağlantılar kurabilmek ve içişlerine karışılmasını engellemek amacıyla
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katılacağını bildirdi. Lenin, konferansa resmen tüccar gibi gittiklerini, ticaret yapmaları
gerektiğini bunu mümkün kılan siyasi yaklaşımlar içinde olacaklarını söylüyordu (Rat'kovski,
2005: 54; Zuyev, 1995: 250-253).

2. 1922 -1939 Yılları Arasında SSCB ve Uluslararası İlişkileri
Sovyet Birliği’nin ilk yıllarındaki dış politikası ağırlıkla ‘dünya devrimi’ konseptine
dayanıyordu. SSCB Hükûmeti, dünyanın her yerinde faaliyet gösteren komünist, anti emperyalist
ve bağımsızlık hareketlerini destekliyordu. Karargahı Moskova’da olan (Başkanı G.Y.Zinovyev)
III. Komünist İnternasyonal, batı ülkeleri tarafından yasal olmayan ve aykırı olarak tanımlanan
devrim örgütlerinin faaliyetlerini takip etmekle yükümlüydü. Fakat dünya devrimi hayali kuran
bolşevikler hayal kırıklığına uğradılar. 1923 yılında, Hamburg şehrinde gerçekleşen genel grevin
başarısızlığı sonrasında ‘Dünya Devrimi’ iddiası çekiciliğini kaybetti. Sovyet Hükûmeti’nin
amaçları arasında Batılı ülkeler ile ilişkilerin sağlam düzeye çıkarılması ön plana çıkmıştı.
Sovyet Birliği’nin dış politikası 3 döneme ayrılmaktaydı:
1. 1922-1927 yılları arası: Batı ülkeleri ile ilişkilerin kurulması ve ticari ilişkilerin
normalleştirmesi.
Sovyetler Birliği’nin Batı ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirmesi ticaret antlaşmaları ile
başlamıştır. 1920 yılında Sovyet-İngiltere Ticari Antlaşması, 1924 yılında ise Sovyet-Alman
Antlaşması imzalandı. Ayrıca bu dönemde zamanlarda Norveç, Avusturya, İtalya, Danimarka ve
Çekoslovakya ile benzer antlaşmalar imzalandı. 16 Nisan 1922 tarihinde Rapallo’da, Rusya
Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) ile Almanya arasında diplomatik ilişkilerin
yenilenmesini ve savaş döneminin askeri kayıpları ve giderlerinin tazminatından iki tarafın
vazgeçmesini öngören iki taraflı antlaşma imzalandı. 1924 yılında Büyük Britanya, İtalya,
Norveç, Avusturya, İsveç, Yunanistan, Danimarka, Fransa ve 1925 yılında Japonya ile
diplomatik ilişkiler kuruldu. 1920’li yıllarda SSCB ile ilişki kurmayan tek büyük devlet ABD idi.
2. 1928-1933 yılları arası: Avrupa’da Almanya ile müttefik ilişkilerin kurulması,
“demokratik ülkeler” ile çekişme; Doğu’da Çin’de ilerleme, Afganistan ve Irak’ta etkinin
güçlendirilmesi.
3. 1933-1939 yılları arası: Almanya ve Japonya’ya karşı İngiltere, Fransa ve ABD ile
yaklaşma.
SSCB, Doğu’da kazandığı etki alanlarını kaybetmemek ve Japonya ile doğrudan
kurulacak bir ilişkiden uzak durmak istiyordu. 1933 yılının Ocak ayında A. Hitler Almanya’da
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iktidara geldi. Almanya ve Japonya Milletler Cemiyeti’nden çıktılar ve 1936 yılında
antikomintern paktı imzaladılar. Bir sene sonra İtalya da söz konusu pakta katıldı. 1933-1939
yılları arasında SSCB dış politikada daha aktif hale geldi ve Almanya’nın karşısında yer aldı.
1930’lu yıllarda Moskova, demokratik ülkelerle iş birliğinin sağlanması için uğraşıyordu.
Japonya ve Almanya’nın yalnız kalması için Avrupa ve Uzak Doğu’da uluslararası güvenlik
sistemleri oluşturmaya çaba sarfediyordu. Uzak Doğu’da ilerleyen Japonya’nın saldırı hareketleri
göz önünde bulundurularak SSCB ile ABD arasında diplomatik ilişkiler kuruldu. Aynı zamanda
1934 yılında SSCB Milletler Cemiyeti’ne üye oldu.
SSCB, Almanya’nın 1935 yılında askerliği zorunlu haline getirmesine ve İtalya’nın
Etopya’ya saldırmasına tepki gösterdi. SSCB, Alman askeri birliklerinin 1936 yılında Rein
bölgesine girmesini Milletler Cemiyeti’nin ortak gündemine alınması teklifinde bulundu. Fakat
Milletler Cemiyeti üyelerinin çoğunluğu, Almanya’yı SSCB’nin dış politikasına karşı gelebilecek
bir müttefik olarak gördükleri için bu teklifi desteklemedi. 1938 yılında Hitler Avusturya’yı
Almanya’ya dahil etti. Avrupa ülkeleri buna tepki göstermediler. Bundan sonra Hitler,
Çekoslovakya’ya ait olan Alman nüfuslu Südet Bölgesi’nin Alman topraklarına katılması
talebinde bulundu. Çekoslovakya bu talebi reddetti. Buna tepki olarak Hitler, yeni savaş tehdidi
ile Münhen şehrinde bir toplantı düzenledi. 1938 yılının Eylül ayında Büyük Britanya Başbakanı
N. Chamberlain, Fransa Başkanı E. Daladier, Hitler ve Mussolini Sudet Bölgesi’nin
Çekoslovakya’dan ayrılması ve Almanya’ya dahil olmasına dair anlaşma imzaladılar. Söz konusu
toplantıya Çekoslovakya davet edilmedi. Münhen Anlaşması’ndan sonraki dönemde İngiltere ve
Fransa’nın Almanya ile ilişkileri soğudu ve bu iki ülke daha çok SSCB ile işbirliğine yöneldi.
12-21 Ağustos 1939 yılında Moskova’da İngiliz-Fransız-Sovyet askeri misyonları
toplantısı yapıldı. Bununla birlikte 1939 yılı sonbaharından itibaren SSCB, Almanya ile
yakınlaşma konusunda Almanya’nın görüşlerini yoklamaya başladı. Almanya ile SSCB arasında
yapılan gizli görüşmelerin sonucunda 23 Ağustos 1939 tarihinde Almanya Dışişleri Bakanı
Ribbentrop ve SSCB Dışişleri Bakanı V. M. Molotov tarafından saldırmazlık paktı imzalandı.
Ribbentrop-Molotov Paktı’na ek olarak yapılan protokole göre Polonya, Almanya’nın nüfuzuna;
Baltık ülkeleri, Doğu Polonya, Finlandiya ve Kuzey Bukovina ise SSCB’nin nüfuzuna
bırakılacaktı. Söz konusu paktın imzalanmasının sonucunda SSCB’nin İngiltere ve Fransa ile
ilişkisi kesilmiş, İngiliz ve Fransız diplomatik heyetleri Moskova’dan gönderilmişti (Polikarpov,
2003: 107-111; Milov, 2006: 477-480, 482-487).
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2.1. 1920’li Yılların Sonu SSCB ve Sosyalizm
Aralık 1925’de yapılan Ondördüncü Parti Kongresi’nde hedefin “ekonomik açıdan kendine
yeterli hale gelmek” olduğu ilan edilmişti. Gosplan’ın Mart 1926’da hazırladığı ilk birinci beş
yıllık plan taslağı asıl olarak devlet sektörüyle ilgiliydi. Bir yıl sonra ise ikinci Gosplan taslağı,
ekonominin değişik sektörlerine ayrılmış bölümlerden oluşan daha detaylı ve incelikli bir belge
olarak ortaya konulmuştu. Nisan 1929’da yapılan geniş parti konferansında plan onaylandı.
Birinci Beş Yıllık Plan’ın uygulanmış olduğu dönemde 1500’den fazla büyük sanayi işletmesi
devreye girmiş ve üretim araçlarının payı yüzde 39,5’luk bir orandan yüzde 53’e yükselmiştir.
Sanayi ekonominin önde gelen sektörü haline geldi. Stalin, Birinci Beş Yıllık Plan döneminde
kurulan yeni fabrika ve işletmeleri “sosyalizmin ekonomik temeli” olarak değerlendirmekteydi
(Carr, 2013: 231).
Endüstrileşmenin Sebepleri:
1. Teknik ve ekonomik alanlarda geri kalınmıştı. 1928 yılında ülkede 1 gün içerisinde 2
kamyon, 3 traktör üretiliyordu. Metal kesme makinelerinin yüzde 70’i yurtdışından satın
alınıyordu.
2. Ülkenin savunma gücünün artması için ülke sanayisinin gelişmesi gerekiyordu.
3. Merkezden uzak, geri kalmış millî bölgeler bulunmaktaydı. Ülke içerisinde ekonomik
dağılımın eşit olması gerekiyordu.
20’li yıllarda SSCB’nin iktisadi gelişmesinde 2 strateji etkili olmuştur:
1. Aynı zamanda birbirine bağlı ama farklı birkaç amaca ulaşılması (Buharin, Rıkov,
Tomskiy)
2. Hızlandırılmış ağır endüstrinin gelişmesi, köylerde kolektivizasyon politikasının
uygulanması, devlet planlarının gerekli olarak algılanması, sınıf mücadelesinin kaçınılmaz
bir gerçek olarak düşünülmesi (Stalin, Kuybışev, Molotov)
Bir süre Buharin ve Stalin’in yaklaşımları paralel olarak devam etti. 1927-1928 yıllarında
ortaya çıkan ‘ekmek krizi’, iki yaklaşımın çelişki noktası sayılır. Ekmek üretiminin aşırı bir
şekilde düşmesinden dolayı açlığa çare bulmak amacıyla bir takım önlemler alındı. Bu aşırı
önlemler arasında aramalar, piyasa ticaretinin yasaklanması, Ceza Hukukunun 107. spekülasyona
dair maddeye uygun olarak düşük fiyata ekmek satmayı reddedenlerin yargılanması bulunuyordu.
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Bundan dolayı NEP temel kavramlarından vazgeçilerek merkezî yönetim sistemine geçildi
(Zuyev, 1995: 449).
Mayıs 1922’de Lenin haftalar boyunca çalışmasını engelleyen bir felç geçirdi. Dört hafta
sonra ikinci bir felç daha geçirdi. 25 Aralık 1922’de ünlü vasiyetini (4 Ocak 1923’te buna ek
yapacaktır) yazdı. 9 Mart 1923’te geçirdiği üçüncü felç ile konuşma yeteneğini de yitiren Lenin
10 ay daha yaşamasına rağmen bir daha çalışamadı. Lenin’in ilk felcinden bir ay önce Stalin
Parti Genel sekreteri olarak atanmıştı. Lenin ilk felçten sonra çalışmaya başladığında Stalin’in
güç ve iktidarını nasıl sabırla kurduğunu görüp telaşa kapıldı. Önce vasiyetini yazı daha sonra da
Stalin’in genel sekreterlikten alınmasını da içeren bu vasiyete bir ek yazdı. Mart 1923 başlarında
da Stalin’e bir mektup yollayarak “yoldaşça ilişkilerini” de kesti. Bu mektuptan üç gün sonra
Lenin’in fiilî hayatını sona erdiren üçüncü felç geldi. Bundan sonra önderlik mücadeleleri
başladı. En muhtemel aday olan Troçki’ye karşı Zinovyev, Kamanev ve Stalin ilk olarak birlikte
hareket ettiler. Ancak Stalin’in önlenemez yükselişi karşısında Troçki, Zinovyev ve Kamanev
1926 yazında “Birleşik Muhalefet”i oluşturdular. Bu oluşum; Troçki ve Zinovyev’in partiden,
Kamanev’in ise Merkez Komitesi’nden çıkarılmasına neden oldu. Bunun ardından Troçki Alma
Ata’ya diğer ikisi ise Kaluga’ya sürgüne gönderildiler. Bu partideki son muhalefet hareketi idi.
Bundan sonra farklı görüşte olma siyasi farklılık olarak değil doktriner aykırılık olarak ifade
edilecek ve sapma terimiyle tanımlanacaktı. Aykırı yapılar parti karşıtı olarak damgalanıyor,
partiye düşmanlık ise koşulsuz olarak devlete düşmanlıkla özdeşleştiriliyordu (Milov, 2006: 418;
Polikarpov, 2003: 100).
Lenin’in ölümünden sonra Genel Sekreterlik görevine getirilen Stalin, beş yıl içinde parti
ve devlet yönetiminde mutlak hakimiyetini kurdu. Toplam 30 yılı aşan iktidarında bilhassa üçdört özelliği ile dikkati çekti. Tarım ülkesi olan Rusya’yı dünyanın etkin bir sanayi ülkesine
çevirdi. Ülkeyi kollektifleştirdi, hemen her şeyi devletleştirerek neredeyse özel mülkiyeti ortadan
kaldırdı. Bütün bunları yaparken milyonlarca insanı çalışma kamplarına gönderdi. Ulusları
topyekün sürgüne göndererek insan haklarını çiğnedi. Hukuku ayaklar altına alarak örneği
görülmemiş zalimane metotlar kullandı. İkinci Dünya Savaşı’nın galipleri arasında yer aldı. Diğer
bir ifade ile Stalin çökmekte olan çarlık rejimini dünya gücü haline gelen Sovyetler Birliği’ne
dönüştürdü.
Stalin 1928 yılında Beş Yıllık Kalkınma Planı ilan etti. Bu plan sayesinde, SSCB’nin
yıllık ulusal geliri dört yılda iki misline katlandı. Devasa endüstriyel yatırımlar yaptı. Ancak
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ülkede kaliteli mühendis, teknisyen ve işçi olmadığından sıkıntılar yaşanıyordu. Dolayısıyla
teknik eğitime önem verildi ve ikinci beş yılda bu açık neredeyse kapatıldı. Zaman içinde
milyonlarca eğitimsiz genç, makine sistemlerinden anlayan kaliteli bir yedek işçi grubuna
dönüştürülmüştü. Belki de daha önemlisi, Sovyet Hükûmeti pek çok makine, insan hayatı ve
büyük miktarlarda para kaybetme pahasına köylülerin müzminleşmiş hastalıklarını üzerlerinden
atmalarını sağlamıştı. Bununla paralel olarak büyük toprak sahiplerinden toprakları alınıp
çiftçilere adil bir şekilde dağıtıldı, tarımın devlet denetimindeki sovhozlar aracılığıyla yapılıp
modernleştirilmesi ile kaynakların daha etkin biçimde kullanımı hedeflendi ve SSCB’de ortaklık
politikası yerleştirildi. Rus halkı bu dönemde büyük sıkıntılar çektiyse de devlet, planını başarıyla
uyguladı. Sosyolojik açıdan bakıldığında ardı ardına yapılan beş yıllık planlar, Ruslar’ın tarım
toplumundan yarı endüstriyel topluma geçmesini sağlamıştı. Bu değişiklik beraberinde Sovyetler
Birliği’nde ekonomik gruplar arasında farklı dengelerin kurulmasına vesile olmuştu. Kolektif
tarıma geçişle birlikte, ufak çiftliklerini işleten köylüler, kolektif tarım çiftlikleri (Kolhoz) için
çalışan köylüler ve devletin sahip olduğu çiftliklerde (Sovhoz) çalışan köylüler farklı sınıflar
olmaktan çıktı ve işçiler gibi tek vücuda dönüşerek yekpare yeni bir sınıf oluşturuldu (Milov,
2006: 433, 439; Polikarpov, 2003: 93,97).
1936’da SSCB’de NKVD tarafından düzenlenen Büyük Temizlik ya da Büyük Terör adlı
siyasi baskı hareketi başlamıştı. Bu hareket neticesinde 5 mareşalden 3’ü, 16 ordu komutanından
14’ü, 8 amiralden 8’i, 67 kolordu komutanından 61’i, 133 tümen komutanından 130’u, 599 tugay
komutanından 211’i, 11 harp komiseri yardımcısından 11’i, 35 bin subay kadrosundan yarısı ya
idam edildi ya da hapse atıldı. Bunun dışında 1936 – 1939 yılları arasında süren bu siyasi tasfiye
hareketi sırasında yüz binlerce insan ya kurşuna dizildi ya da arkasında hiçbir iz bırakmadan
kayboldu. Halk düşmanı olarak suçlanan milyonlarca kişi GULAG adıyla bilinen çalışma
kamplarına sürgüne gönderildi. Bu kamplar, esas olarak iki fonksiyonu yerine getiriyordu: Rejim
karşıtlarını cezalandırmak ve cezalıların bedava iş gücünü sistemli bir şekilde kullanarak
sanayinin gelişmesine katkı sağlamak. GULAG'larda kalanların büyük çoğunluğu da siyasi
mahkumlardı. 1937'deki kitlesel terör ile birlikte GULAG'lara bir yıl içinde 800 bin yeni mahkum
geldi ve toplam mahkum sayısı 2 milyonu aştı. Aynı zamanda 1936'da 1.118 idam cezası infaz
edilirken bu rakam 1937'de 353.074'e yükseldi (Rat’kovskiy, 2005: 57-60; Zuyev, 1995: 275285).
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3. Sovyet- Türk İlişkisi (1917-1939)
1917–1923 yılları arasında Türk-Bolşevik ilişkilerine bakıldığında genel olarak Batı
emperyalizmi karşısında zoraki bir yakınlaşma söz konusudur. Çarlık Rusya’sından miras kalan
düşmanlık yerini çekimserlik ve güvensizliğe bırakmıştır. İkili ilişkilerde menfaatler
doğrultusunda bir ortaklıktan bahsedilebilir fakat bu ortaklık pamuk ipliğine bağlıdır. Bolşevik
Hükümeti Kafkaslardaki hâkimiyetini sağlamlaştırırken, Anadolu’da komünizmin etkinliğini
arttıracak faaliyetleri desteklemiş ve emperyalistler ile işbirliği yapmak arzusu ile Türkler ile
ittifak yapmaktan kaçınmıştır. Diğer taraftan emperyalist Batılı Devletler tarafından çevrelenmek
korkusu ile Türklerle olan ilişkilerini de kesmemişlerdir. Çünkü Ruslar, bir yandan komünist
rejimin kurumsallaşmasını kendi ülkesinde yerleştirmeye çalıştıkları sırada Türkiye ile dostluk
bağları kurarak, onun Batılılara yanaşmasını önlemek isterken, öte yandan Türkiye de, Milli
Mücadele’de yeterli güce sahip olmadığı için mecburen güçlü bir devletin varlığına ihtiyaç
duyarak, Sovyetler’le yakınlaşmak zorunda kalmıştır (Mert, 2004: 199).
Türk-Sovyet ilişkileri, Birinci Moskova Görüşmeleri’nde Ruslar’ın Ermeniler’in tarafını
tutmaları yüzünden gerilmiş ve görüşmeler kesilmişti. Daha sonra TBMM Hükümeti’nin
Ermeniler’le Gümrü Anlaşması’nı imzalaması (3 Aralık 1920), Birinci İnönü Zaferi (6-10 Ocak
1921), İtilaf devletlerinin anlaşma istekleri, TBMM Hükümeti’nin Londra Konferansı’na (21
Şubat-12 Mart 1921) çağrılması, TBMM Hükümeti’ni siyasi açıdan güçlü bir konuma getirmiştir.
Ruslar, TBMM Hükümeti’nin İtilaf devletleriyle anlaşmasından çekinerek, tekrar Anadolu’yla
görüşmeleri başlatmanın yollarını aramaya başlamıştır. Bunun sonucunda da, 16 Mart 1921’de
Moskova’da “Türkiye-Sovyet Rusya Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması” imzalanmıştı. Bu
antlaşma ile, Sovyet Rusya, Sevr Antlaşması’nı reddetmiş, yeni Türkiye Devleti’nin Misak-ı
Milli sınırlarını tanımış, aynı zamanda Türk-Sovyet sınırı kesin olarak belirlenmişti. Böylece
antlaşma, Türkiye ile Sovyet Rusya arasında dayanışma, dostluk ve işbirliği dönemini
başlatmıştı. Bundan sonra Sovyetler Birliği, Lozan Konferansı sırasında da Türkiye’yi İngiltere
ve Fransa’ya karşı desteklemiş ve Boğazlar üzerinde mutlak Türk egemenliği tezini savunmuştu.
1921 anlaşması ile Lenin döneminde resmî bir şekle bürünmüş olan Türk-Rus (Sovyet)
ilişkileri, 1922 yılında Sovyetler Birliğinin kurulması ve Lenin’in ölümünün ardından,
Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı ve başta Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Sovyet
tarafında ise Stalin’in önderliğinde devam etmiştir. Stalin başa geçtiğinde birçok sorunla
karşılaşmıştır. Öncelikle Avrupalı devletlere kendini kabul ettirmeye çalışmıştır. Fakat bu
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devletlerle sorunlarını gideremeyince çabaları sonuçsuz kalmıştır. 1925’te Fransa ve Almanya
arasında imzalanan Locarno Anlaşması’yla Almanlar, Sovyetleri siyasi arenada yalnız bırakmıştı.
Hem Sovyetler Birliği’nin hem de Türkiye’nin bu anlaşmayı tehdit olarak algılaması doğal olarak
bu iki devletin birbirine yakınlaşmasını ve 1925 yılında Türk-Sovyet Saldırmazlık ve Tarafsızlık
Anlaşması’nın imzalanma sürecini hızlandırmıştı. İki ülke 17 Aralık 1925 günü, 3 madde ve 3
protokolden oluşan antlasma metnini imzalamıştır (Rodionov, 2006: 15-24; Gürün, 1991: 113).
1923–1936 yılları arasında çeşitli problemlerle araları bozulan Türkiye ve Sovyetler
Birliği, buna rağmen dış politikada hep birlikte hareket etmişlerdi. Fakat 1936 yılında Montrö
Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması sırasında Sovyetler Birliği’nin gösterdiği tutum sebebiyle
Türk-Sovyet ilişkileri bozulmuştur. Çünkü Sovyetler Birliği, Türkiye’deki komünist faaliyetleri
destekliyor, Türkiye gerekli önlemleri alıp, buna izin vermeyince, Türkiye’nin egemenlik
haklarına müdahale ederek, boğazları birlikte savunmayı teklif ediyordu. Bu tarihten sonra TürkSovyet ilişkileri düzeleceğine daha da kötüleşmiş ve İkinci Dünya savaşı sonrasında da Türkiye,
Sovyetler Birliğini bir tehdit olarak algılamaya başlamıştır (Rodionov, 2006: 28).

4. Sovyetler Birliği Dönemi’de Türkistan Politikası
Çarlık Rusya imparatorluğunun yıkılmasına neden olan 1917 ihtilali, Rusya da ve
Rusya’nın işgali altında bulunan diğer devletlerde siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda birtakım
önemli değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştur. İhtilal sonrasında Lenin ve Stalin tarafından
yayınlanan ortak bildirilerde Rus ve Müslüman olmayan halkların artık bağımsız birer devlet
olabileceği açıkça ifade edilmiştir. Devrim ile birlikte iktidar olan Bolşevikler bu hareketiyle yeni
rejim hareketinin güçlenmesi ve yayılmasını sağlamaya çalışmıştır. Önceleri halka karşı iyimser
bir politika izleyen Bolşevikler zamanla menfaatleri gereği bu tutum ve davranışlarını
değiştirmişlerdir. Bolşevikler siyasi otoriterlerini arttırmak için Rusya da yaşayan halklara karşı
baskı ve şiddete dayanan emperyalist tutum ve davranışlarını faaliyete geçirmişlerdir (Kara,
2014: 24).
1917 Ekim ihtilalinin başarıya ulaştığı gün Bolşevik lideri Lenin’in yönetimi altındaki
Halk Komiserler Kurulu, iktidarın Sovyetlere geçtiğini ilan etmiştir. Sovyet idarecileri yıkılan
eski Çarlık Rusya İmparatorluğunun altında yaşayan milletlerin dağılmasını istemiyordu.
Milletlerin birlik ve bütünlüğünü tekrar sağlamak için Sovyet yönetimi yayınlanan “Toprak” ve
“Barış” kararnameleri ile buna engel olmaya çalıştı. Rusya’da yaşayan bütün milletlere haklarının
sağlanacağı doğrultusunda vaadlerde bulunulmuştur. Ancak Sovyet iktidarının, komünist
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bürokrasinin diktatörlüğüne dönüşmesiyle birlikte verilen sözler yerine getirilmeyerek
Türkistan’daki Rus sömürüsü şiddetlendirilerek devam ettirilmeye çalışılmıştır. 15-22 Kasım
1917 tarihleri arasında Türkistan’ın Taşkent vilayetinde Bütün Türkistan Sovyetlerinin III.
Kurultayı toplanarak önemli kararlar almıştır. Kurultay üyeleri, Petrograd’ın merkezi iktidarını ve
onun Sovyet şeklini kabul eden esasları kabul etmiştir.
1917 Bolşevik İhtilali sonrası Türkistan coğrafyasının farklı bölgelerinde Türkistan
muhtar cumhuriyetleri kurulmaya başlamıştır. Türkistan da oluşturulan bu yeni siyasi yapılanma
Türkistan aydınları ve liderleri tarafından desteklenmiştir. Türkistan’ın bağımsızlık sürecine
hizmet eden siyasi parti ve kuruluşların başında Alaş Orda Partisi ve Basmacı Hareketi gelir.
Bolşevikler Türkistan da ihtilal sonrası kurulan muhtariyetlere karşı silah gücüyle mücadele
etmeye başlamıştır. 1918 yılına gelindiğinde Bolşevikler kızıl ordu birliklerinin de desteğiyle bu
muhtariyetlere son vermiştir (F. Kara, 2013: 17).
Moskova yönetimi, Türk boyları arasında oluşabilecek bir bölgesel ve siyasi birlikteliğe
karşın, Türkistan’da etnik özerk bölgelerin kurulmasına doğrudan destek vermiştir. Türkler
arasında siyasal, sosyal ve kültürel birliği yok etmek amacıyla Türkistan topraklarında farklı
sosyalist cumhuriyetlerin kurulmasına yönelik siyasi adımlar atılmıştır. İdil-Ural ve Türkistan
toprakları, Sovyetlerin “böl ve hükmet” politikası çerçevesinde şekillendirilmek istenmiştir. İdilUral topraklarında Başkurd ve Tatar Türkleri arasında çekişmelerin yaşanması ve siyasi rekabetin
oluşması amacıyla 23 Mart 1919 tarihinde Başkurdistan Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti,
27 Mayıs 1920 tarihinde ise Tataristan Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adı altında iki farklı
sosyalist cumhuriyet kurulmuştur.
Bolşevikler, Türkistan’ın bölünerek farklı Türk devletlerine dönüştürülmesini sağlamaya
çalışmıştır. Bolşevikler bu planlarıyla Türkler arasında ortak kültürel değerleri yok etmeyi
amaçlamıştır. Bolşevikler, Türkistan’ın parçalanmasıyla oluşturulacak yeni siyasi yapılanmanın
aynı zamanda, bölgede uygulanması planlanan asimilasyon planlarına da yön vereceği
görüşündeydi. Lenin, 22 Haziran 1920 tarihinde Türkistan’ın parçalanarak yeni devletlerin
kurulma sürecinin hızlanması için gerekli idari birimlere talimat vermiştir. Türkistan’ın
parçalanarak yeniden şekillendirilmesinde farklı etnik esaslar göz önünde bulundurulmak
istenmiştir. Bolşevikler bu hareketiyle Türkistan da oluşabilecek bir Türkistan birliğine engel
olmak istemiştir. 1924 yılının eylül ayında Türkistan’daki mevcut hanlıklar ortadan kaldırılarak
yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri kuruldu. Oluşturulan bu yeni siyasi yapılanma içerisinde
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Kazaklar, Türkmenler ve Özbekler Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bünyesinde yer
alarak, farklı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlere bölünmüştür. Kazak Türklerini “Kırgızlar” olarak
adlandıran Sovyet idaresi 1925 yılında yapılan yeni düzenlemelerle ile bu hatayı düzeltmeye
çalışmıştır. Kırgızlar ise “Kara Kırgızlar” diye adlandırılmıştır (Hekimoğlu, 2012: 397).
Sovyet yönetimi kendi idaresi altında bulunan toplulukların sınıflar arası milliyetçi
ittifaklar kurarak kendisine başkaldırma ihtimalini engellemek için birtakım siyasi faaliyetlerde
bulunmuştur. Bu doğrultuda 1924 yılında rejim içerisinde farklı etnik grupların yer aldığı bir
Sovyetler Birliği yapılanması içerisine girmiştir. Ruslar, Türk ve Müslüman kimliğine mensup
kişileri potansiyel bir tehdit unsuru olarak algılanmıştır. Ruslar, özellikle Basmacı hareketi ile
Türkler arasında güçlenen siyasi ve sosyal birlikteliği yok etmek amacıyla Türkistan’da
Ruslaştırma ve böl ve yönet uygulamalarına hız vermiştir.
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Bölüm Soruları
1) SSCB tarihinde Büyük Terör (Repressiya) hangi tarih aralığında yaşanmıştır?
A)

1917-1918

B)

1918-1920

C)

1932-1934

D)

1936-1939

E)

1923-1925

2) Stalin döneminde ilk beş yıllık kalkınma planı hangi yıl uygulanmıştır?
A)

1927

B)

1928

C)

1929

D)

1930

E)

1931

3)Lenin’den sonra Genel Sekreterlik koltuğuna aşağıdakilerden hangisi geçmiştir?
A)

Troçki

B)

Kalinin

C)

Kamanev

D)

Zinovyev

E)

Stalin

4) Aşağıdakilerdem hangisi Birleşik Muhalefet’in kurucularındandır?
A)

Kalinin- Zinovyev

B)

Lenin- Stalin
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C)

Molotov- İnatyev

D)

Kamanev- Troçki

E)

Lenin- Troçki

5) SSCB’de ekmek krizi hangi yıllarda yaşanmıştır?
A)
B)

1921-22
1923-24

C)

1925-26

D)

1926-27

E)

1927-28

6) SSCB Gosplan (DPK) hangi tarihte kurulmuştur?
A)

22 Şubat 1931

B)

22 Şubat 1921

C)

22 Şubat 1918

D)

22 Şubat 1923

E)

22 Şubat 1926

7) Antikomintern Pakt hangi tarihte imzalanmıştır?
A)

1941

B)

1938

C)

1936

D)

1935

E)

1927

8) SSCB’nin 1920’li yıllarda ekonomik ilişki içerisinde olmadığı tek devlet
hangisidir?
A)

Almanya

B)

İngiltere
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C)

Türkiye

D)

Fransa

E)

ABD

9) SSCB- Alman Ticaret Anlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
A)

1928

B)

1932

C)

1931

D)

1952

E)

1924

10) Sovyet-İngiliz Ticaret anlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
A)

1918

B)

1920

C)

1919

D)

1924

E)

1932

11)Lenin tarafından uygulanan
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

LEP

B)

VEB

C)

NEP

D)

TEP

E)

GEP

yeni

ekonomi

modelinin

kısaltılmış

adı

12) SSCB’de kollektifleştirme aşağıdakilerden hangisi zamanında başlamıştır?
A)

Stalin

B)

Lenin
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C)

Kamanev

D)

Kernensky

E)

Troçki

13) SSCB’de köylünün devlet adına işlettiği çiftliklere ne ad verilir?
A)

Kolhoz

B)

Sovhoz

C)

MTS

D)

Kolonizatsiya

E)

Guberniya

14) SSCB’de devlet eli işlenen çiftliklere ne ad verilir.
A)

Kolhoz

B)

Sovhoz

C)

MTS

D)

Kolonizatsiya

E)

Guberniya

15) SSCB Milletler Cemiyetine ne zaman üye olmuştur?
A) 1932
B) 1933
C) 1934
D) 1935
E) 1936

Cevaplar:
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1)D, 2)B, 3)E, 4)D, 5)E, 6)B, 7)C, 8)E, 9)E, 10)B, 11)C, 12)A, 13)A, 14)B, 15)B
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12. II. DÜNYA SAVAŞI’NDA SOVYET BİRLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
● Versay Antlaşması Krizi ve SSCB'nin Avrupa'da Ortak Güvenlik Mücadelesi
● İkinci Dünya Savaşı'nın Başlangıcı ve Hitler Karşıtı Koalisyonun Oluşumu
● Sovyetlerin Savaşa Girmesi
● Müttefik Devletlerinin Üstünlüğü ve Konferanslar
● 2. Dünya Savaşı'nın Sonu ve Savaşın Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Versay antlaşmasının sonuçları nelerdir?
2. SSCB’nin 2. Dünya Savaşı’na katılma nedenleri nelerdir?
3. Büyük Vatan Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları nelerdir?
4. 20. yüzyılın ikinci yarısında Faşizm politikası nasıldı?
5. 2. Dünya Savaşı sonuçlarının SSCB’ye yansımaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
2. Dünya Savaşı’nda SSCB

SSCB’nin 2. Dünya savaşına Okuyarak

ve

videoları

ve

videoları

katılmasının nedenlerini ve izleyerek
sonuçlarını belirlemek
20. yüzyılın ikinci yarısında SSCB’nin
SSCB’nin siyasi politikası

iç

ve

dış Okuyarak

politikasını öğrenmek

izleyerek
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Anahtar Kavramlar
● Versay Antlaşması
● Hitler
● II. Dünya Savaşı
● Faşizm
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XII. BÖLÜM
2. DÜNYA SAVAŞI’NDA SOVYET BİRLİĞİ
1. Versay Antlaşması Krizi ve SSCB'nin Avrupa'da Ortak Güvenlik
Mücadelesi
Birinci Dünya Savaşı sonunda, tüm dünyayı içine alan bir dizi değişiklikler meydana
gelmiştir. Ancak Birinci Dünya Savaşı, ardında geçici olarak çözülmüş siyasi ve coğrafî sınırları
gösteren haritalardan başka bir şey bırakmamıştır. Böylece, İkinci Dünya Savaşı öncesinde tüm
dünyada cereyan eden olayların, Birinci Dünya Savaşı’nın tam anlamıyla halledemediği
meselelere dayandığı görülür. İtilaf Devletleri’nin mağlup devletlere zoraki imzalattığı barış
antlaşmaları, barışı ancak geçici bir süre için sağlayabilecektir. Bunlardan biri de Avrupa’daki
dengeyi değiştiren Versay (Versailles) Antlaşmasıdır. Almanya ile yapılan Versay

Barış

Antlaşması'nda ağır yükümlülüklerden bazıları sınır değişiklikleri ve tamirat borcu adı altında
büyük miktarda tazminat ödenmesi ve silahlanma yasağı gibi esasları içermekteydi. Son derece
ağır şartlar taşıyan Versay Barış Antlaşması aracılığıyla savaşın galipleri, egemenlik haklarına
büyük kısıtlamalar getirdikleri Almanya'yı tehdit olmaktan çıkarmak istemişlerdir. Almanya da
Versay Antlaşması’nın getirdiği hükümlerden kurtulmak için girişimlerde bulundu (Vert, 1967:
50; Uçarol, 2000: 522).
Birinci Dünya Savaşı, 20. yüzyıl emperyalizminin getirdiği rekabet ve büyük güçlerin
Avrupa’nın mevcut statükosunun revize edilmesi isteğiyle ortaya çıkmıştır. 28 Haziran 1919’da
kabul edilen Versay Antlaşması 10 Ocak 1920’de yürürlüğe girmiştir. Antlaşma 440 maddeden
oluşmaktadır. Versay Antlaşması’nın sınırlarla ilgili maddeleri değerlendirildiğinde en önemli
noktalardan biri olarak Alsace-Lorraine bölgesinin Fransa’ya verilmesi olmuştur. Bölge kömür
havzalarına sahip olması bakımından sanayi için hammadde kaynağı olarak görülmektedir.
Almanya ayrıca Danzing bölgesini de kaybetmiştir. Bu bölge sahip olduğu ticari önemden dolayı
İkici Dünya Savaşı’nın başlamasındaki etkenlerden biridir. Versay Antlaşması’nın 31. ve 117.
maddeleri siyasi hükümleri içermektedir. Bunlara göre Almanya, Avusturya, Çekoslovakya ve
Polonya’nın bağımsızlıklarını tanımıştır. Silahlı kuvvetlerle ilgili hükümlerde, Almanya askerî
kuvvetleri hareketsiz hâle getirilecek ve azaltılacaktır. Silah, mühimmat veya herhangi bir savaş
malzemesi imalatı, yalnızca müttefik ve yardımcı devletlerin hükümetleri tarafından bildirilecek
ve bunlarla tayin edilecektir (159. m) gibi maddeler bulunmaktadır. Almanya’dan savaş tazminatı
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olarak, 1919-1921 tarihleri arasında, 20 milyar mark ödemesine karar verilmiştir. Ayrıca savaş
tazminatının yanı sıra sanat eserleri, manevi değerleri olan eşyalar, kütüphaneler ve benzeri
birçok nesnenin ait oldukları ülkelere iade edilmeleri veya bu eşyalar zarar görmüşse, Almanya
tarafından bedellerinin ödenmesi kararları alınmıştır. Finansal konularla ilgili maddelerinde
mesela borçların ödenmesi hususunda, hangi ülkeye ödeme yapılacaksa o ülkenin para birimiyle
ödenmesi ve Almanya’nın İttifak devletleri ile ticari ilişkilerini tamamen durdurması kabul
edilmiştir. Antlaşmanın en ağır maddelerini ise ekonomik hükümlerin oluşturduğu görülmektedir.
Antlaşmanın son maddeleri de çalışma organizasyonu ile ilgilidir. Bu hükümlerin uluslararası bir
komisyon tarafından sağlanması kararlaştırılmıştır (Holodnaya voyna, 2014: 77-83; Armaoğlu,
1999: 146-150).
Versay’da antlaşma şartları hazırlandığı sırada Sovyet hükümeti barış için mücadeleye
devam etmekte idi. Avrupalı yöneticilere savaşa son verme çağrısında bulunmakta idi. Bu önemli
mücadelede Sovyetler Çarlık dönemi borçlarını belirli şartlara bağlı olarak ödeyeceklerini bile
bildirmişlerdi. 1 Ağustos 1918 tarihinde Sovyet Hükûmeti İngiliz, Fransız, İtalyan, Amerikan ve
Japon işçilerinden müdahâleye karşı tavır almaları ile ilgili bildiri yayımlayarak 3 Kasım günü de
dışişleri ile görevli halk komiseri, tarafsız devletlerin temsilcileri aracılığıyla, bütün Müttefik
hükûmetlere barış önerileri yollamış ve akabinde 6 Kasım 1918 günü toplanan VI. (olağanüstü)
Sovyetler Kongresi, bir karar alarak İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya
hükümetlerine, müdahaleye hemen son verme ve barış müzakerelerine başlama önerisinde
bulundular. Fakat barışın sağlanmasına yönelik hiçbir çaba amacına ulaşamadı. Bunun üzerine
Sovyetler yabancı istilaya karşı savunmaya girişti. Ülkenin batısında işgal altında kalan bölgeler
düşmandan temizlemeye başlanmış, hatta 20 Kasım 1918 tarihinde Ukrayna’nın önemli bölgeleri
de Sovyet hakimiyeti altına girmiştir. Ayrıca, Almanya ile 1922 yılında imzalanan Rapallo
Anlaşması “emperyalist devletler arasındaki bölünmeden” faydalanarak Sovyetleri yalnızlıktan
kurtarıyordu.
Almanya’da yönetime gelen ve hem Yahudi hem de komünist düşmanlığını temel alan
hasımane propagandalar ile hareket eden Hitler, Rus topraklarında aşırı tehlikeli uygulamaları da
beraberinde getirmiştir. Bundan dolayı Stalin diplomasiye dönerek yeni bir politika oluşturdu. Üç
aşamadan oluşan bu politikanın birincisi, Doğu Avrupa’da karşılıklı güvenlik arayışıdır. Bu,
ortak garanti veren devletleri birbirine bağlayan 1925 Lokarno Paktı’na benziyordu. Eğer bu
mümkün olmazsa uygun müttefik bulmak için (Almanya hariç) Batı’ya dönmek gerekiyordu. Bu
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aşama da Fransız-Sovyet Paktı ve Sovyet-Çekoslovak Paktı ile sonuçlanmıştır. Son aşama ise
faşizmin yükselişine direnmek için Avrupa’nın her yerinde halk cepheleri oluşturmak ve
Almanya gibi başa gelen iç felaketin tekrarını engellemektir. Diğer yandan Çekoslovakya ve
Romanya tarafından tanınmış olan Sovyetler Birliği aynı yıl Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştu
(1934). Hitler’e karşı Fransa ile karşılıklı işbirliği anlaşması da Milletler Cemiyeti çatısı altında
yapılmıştı. Ayrıca II. Dünya Savaşı'nın provası sayılan İspanya İç Savaşı devam ederken
Almanya’nın Avusturya ile Çekoslovakya’yı işgal etmesi üzerine İngiltere, Fransa ve Rusya
anlaşarak Polonya ve Romanya’ya güvence vermek istemişlerdi. Hitler’e karşı geliştirilen bu
hamleler Sovyetler Birliği’nin dışişleri yeni bakanı Molotov’un da etkisiyle manevra yaparak
gizlice Almanya ile anlaşmasıyla etkisini yitirmiştir. Yapılan bu anlaşmayla (1939 Sovyet-Alman
Paktı) Sovyetler Birliği, kapitalist ve faşistler arasında çıkacak savaştan güçlenerek çıkmayı
planlamıştır (Üçok, 1975: 261).

2. Hitler Karşıtı Koalisyonun Oluşumu ve II. Dünya Savaşı'nın Başlaması
1919 Paris Barış Konferansı’na katılan devlet adamları I. Dünya Savaşı’nı “tüm savaşları
sona erdiren savaş” olarak nitelendirselerde, savaş sonunda imzalanan anlaşmalar yeni bir savaşın
tohumlarını attı. Büyük devletlerin çıkarlarına uygun olarak yapılan bu antlaşmalarla, bir düzenin
kurulduğu görülmekle beraber aslında uluslararası ilişkilerde birçok sorunu da beraberinde
getirdi. Sorunların çözümü için önlemler alınmaya çalışılsa da 1930 yıllarından sonra
Avrupa’daki güç dengelerinin değişmesi ve kutuplaşmalar görülmeye başlandı (Oran, 2002:
400).
II. Dünya Savaşı’ndan önce SSCB’nin Batı sınırındaki Almanya’ya karşı 1935 tarihinde
Fransa ile yaptığı ittifak Alman iktidarında bulunan Nasyonal Sosyalist Partisi lideri Hitler’i
oldukça rahatsız etmiş, bu durum Fransa- Almanya ve Almanya- SSCB ilişkilerini önemli ölçüde
etkilemişti. Ayrıca, SSCB’nin bu ittifaktan sonra askeri kanadını güçlendirme girişimlerinin
artması ve askerlik yaşını 21’den 19’a indirmesi Almanya ile aralarındaki ilişkileri daha da
kızıştırdı. Hitler 19 Kasım 1939'da Danzing'i işgal için Alman ordularına hazır olmaları emrini
vermişti. Avrupa'da Almanya'nın bu tutumu karşısında İngiltere Başbakanı Chamberlain 21 Mart
1939'da Fransa, Sovyetler ve Polonya'yı Avrupa devletlerine yönelen herhangi bir tehdit
karşısında birlikte hareket etmek için dörtlü bir deklarasyon teklifinde bulundu. Sovyetler bu
deklarasyonun kapsamını biraz daha genişletip buna Türkiye ve Romanya'yı da dahil etmeyi
önerdi. Ancak Sovyetlerin bu teklifi İngilizler tarafından reddedildi. Çünkü Avrupa da hızla artan
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gerginlik karşısında İngiltere çabuk ve pratik bir önlem almak istiyordu. Ayrıca Polonya'da
Alman

tehlikesi

karşısında

İngiltere'yi

sıkıştırıyordu.

Sovyetler

ile

Bir

uzlaşma

sağlanamayacağını anlayan İngiltere ve Fransa 31 Mart 1939'da Polonya'ya herhangi bir tehdit ve
saldırı olması durumunda ve Polonya'nın da buna karşı çıkması halinde yardım edecekleri
garantisini vermişlerdi. Almanya’nın Polonya’ya saldırması üzerine İngiltere ve Fransa’nın
Almanya’ya savaş açmasıyla Mihver Devletler ve Müttefik Devletlerin arasında başlayan İkinci
Dünya Savaşı geniş boyutlara ulaşmıştır (Zuyev, 1995: 298-300; Armaoğlu, 1999: 360-361).
Japonların Mançurya’a saldırısı ve İtalyanların Etiyopya’yı işgali sonucunda, uluslararası bir
savaşın temelleri atılmış oldu. 1 Eylül 1939'da Almanya'nın hiçbir mazeret göstermeden
Polonya'yı işgali ile Avrupa'da başlayan ve daha sonra dünyanın tüm Kıta’larına yayılan II.
Dünya Savaşı başlamıştır. Kısa sürede alanını genişleten savaşta, Balkanlardan Manş Kıyıları’na
İskandinavya’dan Kuzey Afrika’ya kadar bütün yerler Almanya’nın “Yıldırım Savaşı” taktiğiyle
ele geçirilmiştir. 1939 yılında SSCB ile Almanya arasında imzalanan dostluk paktı daha iki yılını
doldurmamıştı ki, 22 Haziran 1941’de Alman orduları SSCB üzerine yürüdü.
Almanya-Sovyetler Birliği Savaşı, Almanya’nın Avrupa’daki üstünlüğünü sona erdirmiştir.
Çünkü ortak düşmana karşı, Sovyetler Birliği ile Müttefik Devletler birlikte hareket etmeye
başlayacaklardır. 12 Temmuz 1941’de İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında Ortak Hareket
Antlaşması imzalanmıştır. 14 Ağustos 1941’de, İngiltere Başbakanı Churchill ve ABD Başkanı
Roosevelt, Atlantik Bildirgesi’ni yayınladılar. Bildirge, Amerika Birleşik Devletleri ve
İngiltere’nin, özellikle savaştan sonra izleyecekleri politikayı içermesi bakımından mühimdir.
Ayrıca bu bildirge daha sonra, Birleşmiş Milletler’in de temelini oluşturacaktır. 1941’de
İngiltere'nin yansıra Amerika Birleşik Devletleri’nin de Sovyetler Birliği’ne yardıma başlaması,
Sovyet ordularının Almanya’ya karşı dirençlerini arttırmıştır (Vernandsky, 2019: 502-503).
Amerika Birleşik Devletleri, savaşın başlarında tarafsız kalmıştır. Ancak Japonya’nın 7
Aralık 1941’de Pearl Harbour saldırması ile ABD’de savaşa Rusya ve İngiltere’nin yanında
girmiştir. 1942 tarihinde Mihver Devletler üstün durumdayken beş yıl içinde hazırlıklarını
tamamlayan Müttefik Devletler savunmada kalmıştır. 1942 yılının sonlarına gelindiğinde
müttefiklerin savaşa hâkim olmasıyla durumlar değişmiştir. Kısa zamanda hava kuvvetleri ve
donanmasıyla Japonların karşısına çıkan Amerikalılar onları Pasifik’te geri çekilmeye
zorlamıştır. 1943 yılında Müttefik devletler ilk cepheyi, ardından da 1944 yılında Normandiya
kıyılarına yapılan çıkarmayla Almanya’ya karşı ikinci cepheyi açmıştır (Koçak, 2004: 175).
246

22 Haziran 1941’de toprakları Alman işgaline uğrayınca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri
Birliği ve 7 Aralık’ta Japonya’nın Pearl Harbor saldırısıyla Amerika Birleşik Devletleri de
müttefik bloka dahil oldu. Savaş Avrupa ve Pasifik olmak üzere temelde iki ayrı büyük cephede
cereyan etti. Bununla beraber Atlantik Okyanusu’ndaki U-bot (Alman denizaltısı) savaşlarıyla
Avrupa cephesinden çok da bağımsız olmayan Kuzey Afrika’daki mücadeleler savaş içinde
önemli bir yer işgal etti. Müttefikler arasındaki işbirliğine karşılık mihver ülkeleri çoğu zaman
birbirlerinden bağımsız olarak savaşıyordu (Polikarpov, 2003: 125).

Resim 7: İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce Avrupa’da sınırlar.

Müttefik Devletler, artık yalnız kalan Almanya’yı da dize getirmek için 6 Haziran 1944’te
Fransa'nın Normandiya sahillerine çıkartma yapmışlardır. Müttefik kuvvetleri Alman ordularının
direncini Eylül ayında kırmışlar, böylece Almanya’ya giden yolu açmışlardır. 30 Nisan 1945’te
Müttefiklerin Berlin’e ulaşması üzerine Hitler, ideallerini gerçekleştirememiş bir lider olmanın
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ezikliği içinde intihar etmiş, 2 Mayıs 1945’te ise Almanya’nın teslim olmasıyla birlikte İkinci
Dünya Savaşı sona ermiştir.

3. Sovyetlerin Savaşa Girmesi
İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939'da Almanya’nın Polonya'yı işgaliyle başladı. Fransa ve
İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti. Polonya kısaca Almanya'nın "yıldırım savaşı" stratejisi
tarafından işgal edildi. Eski Polonya uçakları ve askerleri, Almanların yeni top silahları ve savaş
uçaklarının önünde hiçbir şey yapmadı. Bu savaşta tank ve hava kuvvetleri ilk kez beraber
kullanılmakta idi. Bu yöntem "Yıldırım Savaşı" (Blitzkrieg) adı altında dünya savaşı tarihine
yazılmış oldu. Sovyet-Alman paktına göre Sovyet birlikleri Polonya'nın doğusunu işgal etti.
Almanya ile SSCB arasında imzalanan anlaşma ile Doğu Avrupa iki devlet arasında paylaştırıldı.
Kasım 1939'da Sovyet birlikleri Finlandiya'yı işgal etti. Bu hareket SSCB'nin Milletler
Cemiyeti'nden çıkarılmasına sebep oldu (Vert, 1967: 83, 90; Akad, 2011: 276-278).
22 Haziran 1941'de Hitler Almanyasının, 1939'da imzalanan Saldırmazlık Paktı’nı ihlal
ederek savaş ilan etmeden Sovyetler Birliği'ne saldırmasıyla, SSCB’de yaşayan on milyonu aşkın
kişinin hayatını kaybettiği savaşa dâhil olmuş oldu. SSCB'ne yönelik soyguncu istilasını haklı
çıkarmak için Naziler, Almanya'nın bütün dünya medeniyetini Bolşevizmin ölümcül
tehlikesinden “kurtarmak” için başlattığı iddia edilen “önleyici” bir savaş efsanesi olarak
nitelendirdiler. Almanya'nın yanında İtalya, Romanya, Macaristan, Finlandiya vardı. Almanya
kendi müttefikleri ile birlikte 190 bölüm olmakla beş milyon 500 bin asker hazırladı. Saldırı
birlikleri sayısı beş milyon kişi civarında, 190 bölüm olarak belirlenmiştir. 18 Aralık 1940
tarihinde onaylanan bir yıldırım planı olan Barbarossa Planı, dört ordunun koordineli
faaliyetlerine dayanıyordu (Milov, 2006: 482-485).
Almanlar Murmansk, Beyaz Deniz ve Ladoga'yı hedef aldı. Kuzey grubunun görevi
Leningrad'ı ele geçirmekti. En güçlü merkez grubu doğrudan Moskova'ya saldırmayı hedeflemiş
idi. Güney grubunun görevi ise Ukrayna'yı işgal etmekti. Batı askerî bölgelerinde görevlendirilen
Kızıl Ordu birlikleri sayıca önemli ölçüde düşüktü, çok daha az eğitimli ve donanımlıydı. Kızıl
Ordu'nun savaşın başında yenilmesinin nedenleri arasında şunlar yer almaktadır:
1. Almanya'nın geçici askerî ve ekonomik avantajı vardı.
2. 1937-1938 yıllarında asılsız repressiyalar birçok yüksek ve orta askerî rehberlerin
ölümüne sebep oldu, ordu ve donanmanın önde gelen bağlantısını zayıflattı.
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3. SSCB'nin Alman işgali sırasında yeni devlet sınırının güçlendirilmesi tamamlanmadı.
Askerler terhis edilmediler. Askerleri savaşa hazır hâle getirme yönergesi, Alman
saldırısından sadece birkaç saat önce sınır askerî bölgelerine aktarıldı.
4. Sovyet askerî doktrinine göre, askerî birlikler esasen az kanla düşmanı ülkeden
çıkarmalı idi. Aslında geri çekilmeli ve kendi topraklarında ağır savunma savaşları
aparmalı idiler. SSCB tarafından savaş adil ve özgür idi.
Sovyetler Birliği Almanların ülkeye saldırmasından sonra ülkeyi savaşa hazır hâle
getirmeye çalıştı. Askerî doktirinlerle ülke savaş durumuna geçirildi. Fakat Almanya’nın hücum
edeceği tarihin net olmaması başlarda Sovyetlerin başarısızlığına sebep oldu. Batıya yerleştirilmiş
ordu, Almanların hücumunu engelleyemediler. Fakat düşman ordusunun güney ve güneydoğuya
hücumlarını engellemeyi başardılar. Sovyetlerin savaştaki ilk başarısı 1941 sonu Moskova savaşı
oldu. Başarılı olan Sovyetler, Alman ordusunun mağlup edilmezliği ile ilgili faraziyeler son
bulmuş ve Hitler’in “yıldırım savaş” stratejisi de çökmüş oldu. Moskova başarısı sonucunda 1
Ocak 1942 tarihinde SSCB, ABD ve İngiltere’nin Washington’da Birleşik Devletler
Beyannamesi’nin imzalanmasıyla sonuçlandı. 1942 yazında, Doğu Cephesi’nde Almanlar ve
Mihver Kuvvetler, Sovyetler Birliği içinde yeniden saldırıya geçerek, Volga Nehri kıyısındaki
Stalingrad ve Bakü şehirleriyle birlikte Kafkas petrolü sahalarını ele geçirmeyi amaçladılar.
Alman saldırıları 1942 yazının sonlarına doğru her iki cephede de durdu. 19 Kasım 1942
tarihinde Sovyetler Almanlara karşılık verdiler. Stalingrad çatışması İkinci Dünya savaşında
Alman karşıtı birliğin galibiyeti için ihtiyaç duyulan başarıların başlangıcı oldu. İtil’in (Volga)
çevresinde Sovyetlerin hücumu başladı ve sonuç olarak Hitler Almanyası’nın herhangi bir şart
göstermeksizin teslim olması ile son buldu. Bunun akabinde de İngiliz-Amerikan askerî
birliklerinin Kuzey Afrika’ya hücum etmeleri için iyi bir fırsat oldu ve Kuzey Afrika’daki
İtalyan-Almanya birlikleri teslim olmak mecburiyetinde kaldılar. Stalingrad zaferinden sonra
Almanlara karşı yeni askerî birlikler savaşa sevk edildi, hareket uluslararası karakter aldı ve 1943
yılı sonuna kadar Almanlar tarafından işgal edilmiş toprakların 2/3 kurtarıldı. 1943 Kursk ve
Dinyeper’deki savaşla Alman ordusu mağlup edildi ve Hitler Almanyası tamamen ortadan
kaldırıldı. Sovyetlerin başarılı olması müttefiklerin askerî gücünü de zayıflattı. İtalya’da iktidar
düştü ve ülkede siyasi buhran oluştu, Mussolini, hapsedildi. Hükümete bundan sonra Badolyo
getirildi. Yeni hükümet 2 Eylül tarihinde barış antlaşması imzaladı. İngiliz ve Amerikan ordusu
birlikte hareket ederek Apenin yarımadasının güneyini tuttular. Birkaç gün sonra ise İtalya teslim
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oldu. İtalya’nın savaştan çıkması Avrupa’da Almanya’nın esaslı müttefikinin teslim olmasıyla
mihver devletlerin parçalanmasının da başlangıcı oldu (Milov, 2006: 513-520).
28 Kasım-1 Aralık 1943 tarihinde İran’ın başkenti Tahran’da üç müttefik devletin -SSCB,
ABD ve İngiltere başbakanları konferansı gerçekleşti. Konferansta İ. V. Stalin, F. Ruzvelt, U.
Churchill iştirak etmekte idi. Churchill karşı gelse de Mayıs 1944 tarihinde Batı Avrupa’da ikinci
cephe açılması için karar alındı. Almanya’ya karşı birlikte faaliyet göstermeleri ve savaştan sonra
da ilişkilerinin devam ettirilmesi için görüşmeler yapıldı. Sonuç olarak konferans faşizm karşıtı
tarafın güçlenmesini sağladı. Nitekim savaşta Sovyetler Birliği bünyesinde bulunan devletlerin
kendi topraklarını savunmaları sonucunda hızlı bir şekilde neticeye ulaşıldı.
6 Haziran 1944’te büyük bir askerî operasyonun parçası olarak 150.000 müttefik askeri,
Ağustos’un sonunda özgürlüğüne kavuşan Fransa’ya çıktı. 11 Eylül 1944’te, ilk ABD birlikleri,
Sovyet birlikleri doğu sınırını geçtikten bir ay sonra Almanya’ya girdiler. Aralık’ın ortasında,
Almanlar Belçika ve Doğu Fransa’da Bulge Savaşı olarak bilinen başarısız bir karşı saldırı
başlattılar. Müttefik Hava Kuvvetleri, Nazi endüstriyel tesislerine saldırdı.
Sovyetler, 12 Ocak 1945’te Batı Polonya’yı özgürlüğüne kavuşturan ve Macaristan’ı teslim
olmaya zorlayan bir saldırıya başladılar. 1945 Şubatının ortasında, müttefikler Almanya’nın
Dresden şehrini bombalayarak yaklaşık 35.000 sivili öldürdüler. Amerikan birlikleri 7 Mart
1945’te Ren nehrini geçtiler. 16 Nisan 1945’teki son saldırıyla, Sovyet güçlerinin Almanya’nın
Başkenti Berlin’i kuşatmalarını sağladı. Sovyet birlikleri İmparatorluk Şansölyeliğine doğru yol
alırken, Hitler 30 Nisan 1945’te intihar etti. Almanya, 7 Mayıs 1945’te, Reims’te Batılı
müttefiklere ve 9 Mayıs’ta Sovyetler’e, Berlin’de şartsız teslim oldu. Ağustos’ta Amerika’nın,
Japon şehirleri Hiroşima ve Nagazaki’ye 120.000 sivili öldüren atom bombalarını atılmasının
hemen sonrasında Pasifik’teki savaş sona erdi. Japonya 2 Eylül’de resmen teslim oldu.

4. Müttefik Devletlerinin Üstünlüğü ve Konferanslar
1944 yılının ilk yarısında Sovyet askerî birliklerinin başarıları Hitler tarafından işgal edilmiş
toprakların kurtarılması için önem arz etmekte idi. Bundan dolayı da ABD ve İngiltere ikinci
cepheyi açtılar. 6 Haziran 1944 yılında Amerikan generali Duayt Ayzenavur (Dwight D.
Eisenhower) komutasında Kuzeybatı Fransa üzerinden Doğuya ilerledi. 19 Ağustos’ta Paris’te
isyan başladı ve Alman birlikleri burada da mağlup edildi ve müttefik devletler Paris’e girdiler.
1944 yılı sonuna kadar bütün Fransa Almanlardan kurtarıldı. Hatta yüksek rütbeli askerlerden
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bazıları Hitlere karşı suikast bile düzenlediler. 20 Temmuz 1944 tarihine düşünülmüş bu teşebbüs
başarısızlıkla sonuçlandı. Bütün bunlar da mihver devletlerin dağılmasına giden yolu
kolaylaştırıyordu. 1944 yılının ikinci yarısında Almanya üç müttefikini, Romanya, Bulgaristan ve
Finlandiya’yı 1945 yılının başlarında ise Macaristan’ı kaybetti. 1944 yazında Kızıl Ordu
Polonya’ya girdi ve Alman işgalinden kurtarılmış ilk şehir olan Helm’de Polonya Millî
Bağımsızlık Komitesi kuruldu. Bu komite geçici hükümet görevini üstlendi. Ağustos 1944
tarihinde Kızıl Ordu başarılı Yassı-Kişinyov operasyonu ile Romanya’nın merkezî şehirlerine
girerek Alman yanlısı yönetimin gidişini hızlandırmış oldu. Akabinde Sovyet askerî birlikleri
Aralık 1944’te Bulgaristan’a girerek halkın rejime karşı direncini kuvvetlendirmiş oldu.
Yugoslavya da işgalin ilk günlerinden itibaren millî ve sosyal bağımsızlık için mücadele ederek
başarı kazanmıştır. 1944 yılının sonbaharında Kızıl Ordu ve Yugoslavya Halk Ordusu’nun
işbirliği sonucunda ülkenin kuzeydoğu toprakları ve başkent Belgrad işgalden kurtarıldı. Aynı
başarı Arnavutluk’ta da gerçekleşti. Kasım 1944 tarihinde ülke işgalci birliklerden tamamen
kurtarıldı. Balkanlarda uğradıkları başarısızlıktan sonra Alman orduları Yunanistan’dan da
çekildi. 4 Nisan 1944 tarihinde Macaristan da işgalcilerden kurtuldu. Aralık 1944 tarihinde
Almanlar Batı cephesinin Ardenn ilinde hücuma geçtiler ve İngiliz-Amerikan güçlerine darbe
indirdiler. Churchill’in yardım çağrısı üzerine Sovyetler 1945 Ocak cepheye girdi ve Şubat
sonuna kadar Polonya ve Çekoslavakya’nın önemli kısmı işgalcilerden kurtarıldı (Vert, 1967:
613; Polikarpov, 2003: 133).
1945 yılında savaş Almanya aleyhinde sonuçlandığında, Sovyetler Birliği’nin Orta ve Doğu
Avrupa bölgesinde büyük bir teritoryal genişleme gösterdiği açıktır. Amaç ise, ele geçirilen
bölgelerin Avrupa odaklı gelebilecek herhangi bir saldırının bertaraf edilmesini sağlayacak
tampon bölge oluşturmaktır. Nitekim, bu çaba başarıyla sonuçlanmakta; Sovyetler Birliği,
evvelden beridir büyük ideal niteliğinde olan, çevresinde büyük bir güvenlik alanı oluşturmayı
başarmaktadır. Özellikle Doğu Avrupa bölgesinde oluşturulan genişleme dalgası ve ele geçirilen
bölgelerden bir tampon bölge oluşturulması, Rus tarihinin makus talihi olarak görülen Avrupa
merkezli saldırılara karşı bir kalkan mahiyeti taşımaktadır (Kissienger, 1998: 366-368).
İkinci Dünya Savaşı sırasında çözüm cephede olduğu kadar masada da aranmıştır. Taraflar
hem birbirleriyle hem de kendi içlerinde çeşitli görüşmelerde bulunmuş, mevcut sorunları
çözmeye çalışmışlardır. Nazi Almanya’sının ilk yıllarındaki politikaları başlangıçta sulh yoluyla
çözülmek istenmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın zararları daha henüz karşılanmamışken yaşanan
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ekonomik kriz ülkeleri bu yola girmeye bir yerde mecbur bırakmıştır. Özellikle İngiltere, Avrupa
içinde yükselen tehdidi diplomasiyle durdurabileceğini, hatta ufak tavizler verildiği takdirde
konunun kapanacağını düşünmüştür. Beklenenin aksine gelişmeler meydana gelip savaş
kaçınılmaz olduğunda ise bu saldırılara bir önlem almak ve bir plan yapmak adına müttefikler
kendi aralarında diplomatik görüşmelere başlamıştır. Müttefik kuvvetlerinin yaptığı bu
konferanslar, savaş başlarında, savaşta nasıl bir strateji izleneceği yönündeyken, sonlarına doğru
savaş sonrası dünyanın nasıl şekillendirileceği hakkındadır (Sander, 1998: 52).

Casablanca Konferansı (14-24 Ocak 1943)
II. Dunya Savaşı süresince Müttefikler arasında savaşın gidişatına doğrudan ve dolaylı olarak
yön veren konferanslar yapılmış ve bu konferanslar ortak kararlar almalarına katkı sağlamıştır.
Savaşın güç ibresinin bariz olarak Müttefiklere dönduüğü bu dönemde yapılan Casablanka
Konferansı’na Amerikan Başkanı Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Churchill katılmış, Sovyet
Rusya’nın önderi Stalin’in davet edilmesine rağmen gelemediği konferans 14-24 Ocak 1943’te
Casablanca’da yaptıkları toplantıda, İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in Balkanlar’da
derhal bir cephe açılması fikri, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygun görülmemesinden
dolayı kabul görmemiştir. Bu toplantı sırasında, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Franklin D.
Roosevelt’in 24 Ocak 1943 tarihinde Almanya ile ancak kayıtsız şartsız teslim şartını kabul
etmesi

halinde

görüşebileceğini

açıklaması,

Türkiye

yönetimini

ciddi

bir

biçimde

endişelendirmiştir (Sönmezoğlu, 2011: 454). Bu konferansta alınan ve savaşın gidişatına
doğrudan etki eden kararların bazıları şunlardır:
1) Sovyet Rusya üzerindeki Alman baskısını hafifletmek için Sicilya’ya çıkartma
yapılması kararlaştırılmıştır.
2) Almanya’ya karşı baskı oluşturulmasına (Sicilya Çıkarması ile), bu baskının doğudan
Rusların da desteği ile artırılmasına ve Almanya’nın direnişi kırıldıktan sonra Avrupa’da
yeni bir cephenin açılmasına karar verilmiştir.
3) Türkiye’nin savaşa dahil olması karara bağlanmış bu konuda askeri hazırlık yapılmaya
başlanmıstır.
4) Müttefikler savaşı Almanya, Japonya ve İtalya kayıtsız şartsız teslim olana kadar
devam ettirme kararı almışlardır (Uçarol, 2000: 808).
Casablanca Konferansı Türk Hükümeti’ne, 19. yüzyıl emperyalizminin nüfuz alanları tayin
etme politikasını rahatsız edici biçimde hatırlatmıştır. Çünkü Türkiye’ye göre kayıtsız şartsız
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teslim ilkesi, yapılan büyük bir hata olmakla birlikte İkinci Dünya Savaşı’nın fanatik bir yöne
kaymasına neden olacaktır. Bu bağlamda Türkiye’ye göre Avrupa’da barışın ve dengelerin
sağlanabilmesi için Almanya’nın savaş dışı kalmaması gerekli idi. Türkiye’nin savaşa girmesini
sağlamak için ABD askerî yardımı da İngiltere aracılığıyla gerçekleştirecektir. Alınan karar
gereği, her iki lider 25 Ocak’ta İsmet İnönü’ye ayrı ayrı birer mesaj göndererek Churchill’in
kendisiyle buluşma teklifinin kabulünü istediler. İsmet İnönü de bu görüşme taleplerini kabul
ederek Churchill ile 30 Ocak - 1 Şubat 1943 tarihleri arasında Adana görüşmesini
gerçekleştirmiştir.

Moskova Konferansı (19-30 Ekim 1943)
İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden, ABD Dışişleri Bakanı Cordell Hull ve Sovyet
Dışişleri Bakanı Molotov, 19 Ekim 1943'te Quebec Konferansında alınan kararlar sonrası
Moskova'da bir araya geldiler. Toplantıda Molotov Türkiye'nin savaşa bir an önce girmesi
gerektiğine dair isteklerini tekrar etti. Eden ve Hull her ne kadar, Sovyetlerin bu isteklerine karşı
çıkmasalar da, Eden'e göre Türkiye'ye savaşa girmesi konusunda baskı yapmak yerine onları
kendileri istediği zaman savaşa girmeleri konusunda rahat bırakmalıydılar; çünkü Türkiye apar
topar savaşa girerse Müttefiklerden karşılanamayacak şekilde askeri taleplerini arttıracaklardı.
Hull'a göre ise Türkiye tarafsızlığını korumalı sadece hava üstlerini müttefiklere açmalıydı. Aksi
takdirde Türkiye'nin askeri teçhizatlarını tamamlamaya çalışırken Fransa'ya yapılması planlanan
çıkarmanın gecikeceği ayrıca askeri olarak da sıkıntıya girileceğini düşünüyorlardı (Milov, 2006:
570-573; Deringil, 2007: 191).
Sonuç olarak Moskova Konferans’ında alınan kararlar şunlardır;
1) Fransa’da sahillerinde olmasına karar verilen cephenin en geç 1 Mayıs 1944’te
açılması,
2) Dört Devlet (ABD, İngiltere, Sovyet Rusya ve Çin) Deklarasyonunun oluşturulması,
3) Savaş süresince ve sonrasında Müttefik devletlerin nüfuz alanı oluşturmamaları,
4) Savaş suçlularının cezalandırılması,
5) Sömürge Devletlerin oluşturulacak barış ve milletlerarası birliğe bağlı vesayet
konseyine verilmesi karara bağlanmıştır (Gürün, 1983: 100-101).

Tahran Konferansı (28 Kasım-1 Aralık 1943)
1943 yılının sonuna doğru dünya savaşındaki dengeler artık Müttefiklerin lehine dönmüştü.
Bu yüzden Roosevelt, Stalin ve Churchill 28 Kasım-1 Aralık 1943 tarihleri arasında Tahran'da
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bir araya geldiler. Churchill, Türkiye’nin savaşa girmesinin faydaları üzerinde durarak
Tahran’dan sonra İnönü’yle görüşmelerini teklif etti. Bu arada iki devletin kurmayları da
özellikle Batı Avrupa’da açılacak yeni cepheyle ilgili çalışmalarını sürdürmekteydiler. ABD,
SSCB’nin Türkiye’yi savaşa zorlamak konusundaki teklifini kabul ediyordu. Fakat batıda
yapılması onaylanmış olan harekâtın zararına Türkiye’ye yardım yapılmaması veya kuvvet
kaydırılmaması şartını öne sürüyordu. Konferansa katılan üç lider de İnönü’nün Kahire’ye
çağrılması konusunda anlaştılar (Oran, 2002: 460-461).
Sonuç olarak Tahran Konferans’ında alınan kararlar şunlardır;
1) Savaşın kısaltılmasına yönelik olarak yeni cephenin 1 Mayıs 1944’te açılması
2) Türkiye’nin savaşa girmesinin gerektiği
3) Savaş sonrası barışı temin ve barışın devamlılığını sağlamak için milletlerarası
teşkilatın kurulması kararları kabul edilmiş, Ruslar Londra’da bulunan Mülteci Polonya
hükümetini tanımamışlardır (Deringil, 2007: 218).
Tahran konferansı savaş sonrası oluşturulması düşünülen yeni düzen konusunda Müttefikler
arası görüş ayrılıklarının da belirmeye başladığının ilk işaretlerini veren konferans oldu.

Yalta Konferansı (4-11 Şubat 1945)
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt, İngiltere Başbakanı Churchill ve
Sovyet lideri Stalin ile Kırım’ın Yalta şehrine yakın Livadia sarayında 4-11 Şubat tarihleri arasında
görüşmeler gerçekleştirdi. Konferans belgelerinde resmi olarak “Kırım Konferansı” olarak
bahsedilmesine rağmen daha çok tercih edilen ismiyle konferans “Yalta Konferansı” olarak
adlandırılmaktadır. Yalta Konferansı’nda Almanya’nın tamamen mağlup edilmesi ile ilgili askerî

plan ve savaştan sonraki durumlarla ilgili konular tartışıldı.
Yalta Konferansı’nda Roosevelt’in iki önemli isteği vardır. Birincisi, Almanların
yenilmesinden sonra Sovyetler Birliği’nin Japonya’ya savaş açmasıdır. İkincisi ise, kurulmasına
çok önem verdiği Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na Sovyetler Birliği’nin de katılmasıdır. Stalin
Japonya savaşına katılmaya razı olmuş, ancak Roosevelt’ten askeri mühimmat yardımı ve Kurii
Adalarını, Sahalin Adası’nın yarısı ve askeri üs olarak Port Arthur’u istemiştir. Ayrıca Birleşmiş
Milletlere katılımı konusunu ise Sovyetler Birliği bünyesinde bulunan 16 Cumhuriyet’in her
birine ayrı ayrı genel kurulda oy hakkı verildiği takdirde dâhil olacağını ifade etmiştir. Sovyetler
Birliği’nin bu talepleri istemeyerek de olsa kabul edilmiştir (Vernandsky, 2009: 519-520). Bunun
yanı sıra Stalin’in isteği üzerine, Avrupa ülkelerinin hürriyet ve bağımsızlıklarını, serbest seçimle
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yönetimlerini seçme hakkının verilmesi, Varşova’da bulunan geçici Polonya hükümetinin
demokratik ve gizli oya dayanan seçimlerini yapmasını, Nazi Almanya’sının elinde olan
ülkelerde demokratik rejimlerin kurulması ve Boğazların statüsünün Sovyetler Birliği lehine
değiştirilmesi ve Türkiye’ye bu konuda bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır. Yalta Konferansında
Türkiye'yi ilgilendiren en önemli konu ise Sovyetlerin boğazlar konusundaki istekleriydi. Çünkü
Sovyetlere göre Montreux Antlaşmasındaki hükümler geçersizdi ve tekrar gözden geçirilmesi
gerekiyordu (Deringil, 2007: 250).
Yalta Konferans’ında alınan kararlar şunlardır;
1) Sovyet Rusya Uzak Doğu’da Japonlara karşı savaşa girmeyi kabul etmiştir,
2) Almanya’nın Sovyet Rusya’ya Sovyet Rusya’nın belirlediği rakam olan 10 milyar
dolar tamirat borcu ödemesi kararlaştırılmıştır,
3) Almanya üç işgal bölgesine (İngilizlerin, Rusların ve Amerikalıların tahakkümü altında
oluşacak) ayrılmıştır,
4) Türkiye’nin hakimiyetinde olan Boğazların statüsünün Sovyetler lehine değiştirilmesi
görüşülmüştür,
5) 1 Mart 1945’e kadar savaşa devam eden Mihver devletlerine savaş ilan etmeyenlerin
oluşturulacak olan uluslararası kuruma; Birleşmiş Milletler’e üye olamayacağına karar
verilmiştir (Armaoğlu, 1999: 402).
Sonuç olarak, Roosevelt hosnut olarak ayrılırken, Churchill hiç memnun değildi. Bu
konferans büyük ittifakın sonu oluyordu, şimdi rekabet ve mücadele kendi aralarında da
başlayacaktı.

San Francisco Konferansı (25 Nisan- 26 Haziran 1945)
Üç devletin kararı gereğince Nisan 1945 tarihinde San Francisco’da müttefikler konferansı
gerçekleşti. Konferansta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kurulması kararlaştırıldı.
BM’nin kuruluşu devletlerin beraberliği, kendi geleceklerini tayin etmek, devletler arası
ilişkilerin pekiştirilmesi prensiplerine dayanmaktadır. Kurucu devletler bundan sonra savaş
tehlikesi olacağı durumunda, engel olmak ve muhtemel tehlikelerin bertaraf edilmesini sağlamak
gibi önemli vazifeler belirlemişlerdir. Dünyada barışın korunması gibi üstün görev Güvenlik
Konseyi’ne havale edilmiştir. BM Tüzüğünde Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi SSCB,
ABD, İngiltere, Fransa ve Çin olarak belirlendi. Beş daimi üyesinin kendi ilkeleri ve çıkarlarına
uygun olmayan herhangi kararı veto etme hakları vardı (Uçarol, 2000: 816-817).
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Potsdam Konferansı (17 Temmuz-2 Ağustos 1945)
17 Temmuz-2 Ağustos 1945 tarihinde Berlin’e yakın Potsdam şehrinde SSCB, ABD ve
İngiltere arasında üçüncü konferans gerçekleşti. Konferansa ABD'den Başkan Truman,
İngiltere'den Başbakan Churchill (Konferans sürerken yapılan seçimlerde Churchill iktidardan
düştü ve Attlee yeni Başbakan olarak Potsdam konferansına katıldı) ve Sovyetler'den Stalin
katılmıştır. Potstam konferansı dünyanın savaştan sonraki durumunu değerlendirmek üzere
toplanmıştır. Alınan kararlara göre Almanya tamamen silahsızlaştırılacak, faşizm yok edilecek,
ülkenin siyasi hayatı demokratik temel üzerinde kurulacaktı. Almanya ile barış antlaşmasının
imzalanması için yeni oluşturulmuş Dışişleri Bakanları Konseyi’ne Almanya ile barış
antlaşmasının şartlarını oluşturmak görevi verildi. Konferansta, Polonya’nın Batı sınırları Oder
ve Batı Neysa nehirleri boyuna çekilecekti. Böylece Polonya’nın geçmişte Almanlar tarafından
alınmış toprakları iade edilmiş oluyordu (Polikarpov, 2003: 136; Bodur, 2013: 466-496).
Potsdam Konferansı, İkinci Dünya Savaşı’nın ve bu üç liderin ortak son konferansı olmuştur.
Konferansta görüşülen konular ve alınan kararların sonuçları taraflarca farklı yorumlanmıştır.
Batılılar, Sovyetler Birliği’nin Avrupa barış ve kalkınmasından ziyade kendini güçlendirme
peşinde koştuğunu, Sovyetler ise Batılıların kendilerinden çok Almanya’ya önem verdiğini;
Sovyet halkının ve kayıplarının önemsenmediğini düşünüyorlardı. Bu konferanstan sonra iki taraf
arasındaki görüş ayrılıkları artış göstermiş, dünya politik iki kutba ayrılmaya başlamış ve ilk kez
Bernard Baruch’un 1947’de kullandığı “soğuk savaş” olarak adlandırılan döneme girilmiştir.
Dönemin bir başka tabiri “Demir Perde” yine bu görüşmeler sırasında ilk kez Churchill
tarafından kullanılmıştır (Sander, 1998: 183-186).

5. İkinci Dünya Savaşı'nın Sonu ve Savaşın Sonuçları
İkinci Dünya Savaşı 5 Mayıs 1945 tarihinde Hitlerin yerine geçmiş olan Amiral Karl
Dönit’in, Almanya’nın kayıtsız şartsız teslimiyetine dair belgeyi imzalamasıyla, başlamış olduğu
yer olan Avrupa’da sonlanmıştır. Fakat tüm cephelerde bitişi ancak Hiroşima ve Nagazaki’ye
atom bombası atılıp Japonya’nın da benzer koşullarla teslim olmasıyla mümkün olmuştur. Altı yıl
devam eden İkinci Dünya Savaşı mihver devletlerin mağlubiyetiyle sonuçlandı. Savaş esnasında
Sovyetler tarafından 506,5 müttefikleri tarafından ise 176 Alman bölüğü, 49 Japonya bölüğü yok
edildi. Savaşta 20 milyon SSCB’den, 6 milyon Polonyadan, 5 milyon Çin, iki milyon Endonezya,
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1,7 milyon Yugoslavya, bir milyon Filipin, 600 bin Fransa, 375 bin İngiltere, 300 bin ABD insan
kaybı yaşanmıştır. Almanya’nın genel kaybı ise 13,6 milyon, Japonya’nın ki ise 2,5 milyon
olmuştur. Almanya’nın esir aldığı 18 milyon kişiden 12 milyona yakını ölmüştür. Bu dönemde
Avrupa devletleriyle birlikte hareket eden Türkiye’de de demokratik hayata geçilmesi için bazı
adımlar atıldı. Sömürgecilik dönemi sona ermeye başlamış ve sömürge altındaki Hindistan,
Mısır, Pakistan, Cezayir, Tunus ve Libya bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Milletler Cemiyeti’nin
yerine, Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler gelişmiş,
Türkiye Sovyet Rusya’dan uzaklaşarak ABD’ye yakınlaşmıştır. Almanya ve İtalya’nın işgal ettiği
Balkan ve Kuzey Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya’nın uydusu olarak yeniden kurulmuştur. Rusya,
komünist rejimini bu ülkelere ihraç etmiş, ABD ile birlikte dünyanın büyük iki devleti hâline
gelmiştir. Almanya ikiye bölünerek Doğusunda Rusya, Batısında ABD, Fransa, İngiltere denetim
kurdular (1990’da Almanya Devleti birleşmiştir). Dünya devletleri iki kutba ayrıldı. Sovyetler
Birliği öncülüğünde Varşova Paktı, ABD öncülüğünde NATO kuruldu. Dünya barışını korumak
amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu (1948). İngiltere ve ABD’nin desteğiyle Filistin’de İsrail
devleti kuruldu (1948). Türk-Amerikan ilişkileri gelişti. Devletler arasındaki rekabet savaştan
sonra da devam etti (Holodnya voyna, 2014: 90-101, 166-170; Rodionov, 2006: 23).
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Mihver devletlerden biridir?
A) Japonya
B) Çin
C) İngiltere
D) Fransa
E) ABD
2) Aşağıdakilerden hangisi Müttefik devletlerden biridir?
A) Almanya
B) İtalya
C) Türkiye
D) İngiltere
E) Güney Kore
3) Alman-Sovyet saldırmazlık paktı hangi yılda imzalanmıştır?
A) 1940
B) 1941
C) 1938
D) 1937
E) 1939
4) Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya savaşının çıkmasına sebep olan antlaşmalardan biridir?
A) Moskova Antlaşması
B) Balta Limanı Antlaşması
C) Versay Antlaşması
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D) Ankara Antlaşması
E) Berlin Antlaşması
5) Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Dünya devletleri iki kutba ayrıldı
B) Sovyetler Birliği dağıtıldı
C) Sovyetler Birliği öncülüğünde Varşova Paktı, ABD’de öncülüğünde NATO kuruldu
D) Dünya barışını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu
E) İngiltere ve ABD’nin desteğiyle Filistin’de İsrail Devleti kuruldu
6) ABD 2. Dünya Savaşı’na aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra katılmıştır?
A) Normandiya
B) Barbrossa
C) Pearl Harbor
D) Yıldırım Harekâtı
E) Hiroşima
7) II. Dünya savaşı Almanya'nın hangi devleti işgali ile başlamıştır?
A) Romanya
B) Bulgaristan
C) Hırvatistan
D) Finlandiya
E) Polonya
8) SSCB’nin işgal ederek Milletler Cemiyeti’nden çıkarılmasına sebep olan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya
B) Finlandiya
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C) Türkiye
D) Litvanya
E) Belarus
9) SSCB’nin Almanlara karşı başarılı olduğu ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boer Savaşı
B) Leningrad Savaşı
C) Baltık Savaşı
D) Stalingrad Savaşı
E) Petrograd Savaşı
10) Aşağıdakilerden hangisi BM’ye üye ülkelerden biri değildir?
A) Çin
B) SSCB
C) ABD
D) Fransa
E) İtalya
11) 2. Dünya Savaşı’nın sonucunu görüşmek üzere toplanan konferans hangisidir?
A) Viyana Konferansı
B) Almata Konferansı
C) California Konferansı
D) Tahran Konferansı
E) Postdam Konferansı
12) 2. Dünya Savaşı’nda hangi şehre atom bombası atılmıştır?
A) Tokyo
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B) Hiroşima
C) Seul
D) Hong Kong
E) Novgorod
13) Kuzey Atlantik Paktı (NATO) hangi antlaşma ile kurulmuştur?
A) Varşova
B) Berlin
C) Viyana
D) Bakü
E)

Moskova

14) Almanya ile Fransa arasında anlaşmazlığın yaşandığı bölge neresidir?
A) Paris
B) Strasbourg
C) Alsas Loren
D) Lorient
E) Nice
15) Japonya’nın teslim alındığı geminin adı nedir?
A) Panzer
B) II. Elizabeth
C) Missisipi
D) III. Bauman
E) Samarra

Cevaplar:
261

1)A, 2)D, 3)E, 4)C, 5)B, 6)C, 7)E, 8)B, 9)D, 10)E, 11)E, 12)B, 13)A, 14)C, 15)C
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13. XX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA SOVYETLER BİRLİĞİ (1950-1985)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
● 2. Dünya Savaşı Sonrası Uluslararası Alandaki Değişimler
● Soğuk Savaş Dönemi
● Soğuk Savaş Döneminde SSCB’nin İç ve Dış Politikası
● Sovyet Toplumunda Demokratikleşme Hareketi
● 1965-1985 SSCB’nin Sosyoekonomik Gelişmeleri
● 1965-1985 SSCB’nin İç ve Dış Politikası
● Soğuk Savaş ve Yumuşama Siyasetinin SSCB’ye Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 2. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası alandaki değişimlerin SSCB’ye yansımaları
nelerdir?
2. Soğuk Savaşın sebepleri ve sonuçları nelerdir?
3. Soğuk Savaş Döneminde SSCB’nin iç ve dış politikası nasıldı?
4. SSCB’nin demokratikleşme politikası nasıldı?
5. 1965-1985 SSCB’nin Sosyoekonomik gelişmeleri nelerdir?
6. 1965-1985 SSCB’nin iç ve dış politikası nasıldı?
7. Soğuk Savaş ve Yumuşama Siyaseti’nin SSCB’ye etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
2.

Dünya

Savaşı

Sonra 2. Dünya Savaşı sonrası Okuyarak
Uluslararası

SSCB

ve

videoları

ve

videoları

ve

videoları

ve

videoları

alanda izleyerek

değişimlerin

SSCB’ye

etkilerini anlamak
Soğuk Savaş Dönemi SSCB

Soğuk Savaşın nedenlerini Okuyarak
ve sonuçlarını öğrenmek

1965-1985 SSCB’nin Sosyo- Brejnev
ekonomik gelişmeleri

izleyerek

Döneminde Okuyarak

Sosyoekonomik gelişmeleri izleyerek
anlamak

20.

Yüzyılın

İkinci Soğuk Savaş ve Yumuşama Okuyarak

Yarısında SSCB’nin İç ve Siyasetinin
Dış Politikası

SSCB’ye izleyerek

etkilerini kavramak
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Anahtar Kavramlar
●
●
●
●
●
●

Soğuk Savaş
Nikita Kruşçev Dönemi
Brejnev Dönemi
Yumuşama Siyaseti
Berlin Duvarı
Sömürgecilik
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XIII. BÖLÜM
XX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA SOVYETLER BİRLİĞİ (1950-1985)
1. İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası Alanda Değişiklikler ve
Soğuk Savaş'ın Başlangıcı
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle iki süper güç ve yeni bir uluslararası sistem ortaya
çıkmıştır. Bu yeni sistemin başlangıcını 1945 yılı içerisinde “Üç Büyükler” olan İngiltere, ABD
ve Sovyetler arasında yapılan Yalta ve Potsdam konferansları oluşturmuştur. Almanya’nın
kayıtsız şartsız teslim olduğuna ilişkin belgeyi imzalamasıyla, savaşın başladığı yer olan
Avrupa'da 5 Mayıs 1945 tarihinde, Japonya’da ise14 Ağustos 1945’te aynı Almanya gibi benzer
şartlarda teslim olmasıyla sona erdi. Beş buçuk yıl devam eden savaşta ölen 40 milyondan fazla
insanın yarısından çoğu Avrupa'da hayatlarını kaybetmişlerdi (Sönmezoğlu, 2011:15). Can kaybı
açısından ilk sırada Sovyetler Birliği gelmekteydi. Sovyetlerin kaybı 20 milyon asker ve sivil idi.
Buna, 4,3 milyon Polonyalı, 4,2 milyon Alman, 1,7 milyon Yugoslav, 600 bin Fransız 410 bin
İtalyan, 390 bin İngiliz ve sayıları tam olarak bilinmemekle birlikte 6 milyon olarak tahmin
edilen Yahudi, Çingene, Macar ve diğer halkların can kayıpları eklendiğinde ortaya korkunç bir
manzara çıkmaktaydı. Bu tablo Avrupa'nın ekonomik, sosyal ve siyasi yapısını alt üst etmeye tek
başına yeterliydi. Ancak savaşın getirdiği yıkım insanların ölmesi ve sakat kalmasıyla sınırlı
değildi. Avrupa ekonomisi gerçek bir çöküş yaşamıştır. İtalya’da fiyatlar savaş öncesine göre 35
kat artmıştı. 1946-1947 kışı ziraat konusundaki iyimser yaklaşımları ortadan kaldırdı. Birçok
ülkede ekmek karneye bağlandı, et fiyatları olağanüstü artış gösterdi. Gıda sıkıntısı özellikle,
İtalya, Avusturya ve Doğu Avrupa'da had safhaya ulaştı. Gıda sıkıntısının üstesinden gelmek için
tüm paralarını gıda ithalatına yatıran ülkeler, kısa süre sonra bir de "dolar buhranı" ile yüz yüze
kaldılar.
Avrupa siyasi olarak da çok zor günler geçirmekteydi. Savaştan sonra Avrupa'daki güç
dengesi, savaş öncesindeki durumdan tamamen farklıydı. Uluslararası ilişkilerin yürütüleceği
siyasi temel kalmamıştı. Fransa ve İtalya, savaştan galip çıkmalarına rağmen (İtalya taraf
değiştirdiği için galip devletler arasında sayılabilir) dünya çapında siyasal güçlerini
kaybetmişlerdi. Almanya'nın Avrupa egemenliği için yaptığı girişim çöküntüye uğramıştı. ABD,
İkinci Dünya Savaşı’ndan görece hafif kayıplarla çıkmıştır. Yaklaşık olarak 400.000 kişi hayatını
kaybetti ve bunların neredeyse dörtte üçü savaş meydanlarında kalanlardan oluşmaktaydı.
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Avrupa, Doğu Asya, Kuzey Afrika ve başka yerlerdekilerin aksine ABD’de yaşayan sivillerin
çoğu için savaş, yokluk değil refah anlamına gelmekteydi. 1941 ile 1945 yılları arasında
ABD’nin gayri safi millî hasılası ikiye katlanmıştır. Japonya’nın en büyük metropolü olan
Tokyo’da ise yapıların yarısından fazlası yerle bir olmuş ve yaklaşık olarak 9 milyon Japon evsiz
kalmıştır. Çin’de ise Mançurya’nın sanayi tesisleri harabeye dönmüştür. Ayrıca, bir milyon
Hintli, bir milyon da Çin Hindi vatandaşı kıtlık yüzünden ölmüştür.
Nitekim Soğuk Savaş, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra süper güçler olarak ortaya çıkan Sovyetler
Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri’nin silaha başvurmadan yürüttükleri küresel rekabet
dönemidir. Soğuk Savaş bu ülkeler ve askerî müttefikleri tarafından desteklenen jeopolitik,
ideolojik ve ekonomik savaş olarak tanımlanır. 1947’de başladığı kabul edilen bu dönem,
1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar devam etti (Sander, 1998: 9).
İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra dünya ülkeleri iki kutup olarak bu iki devlet çevresinde
birleşmeye başlamıştır. “Soğuk Savaş” olarak nitelendirilen dönemde ABD ve Sovyetler Birliği
yirmi yıllık bir süre içerisinde silahsız savaş dönemine girmişlerdir. Soğuk savaşın başlamasına
ilk sebep olarak savaş esnasında Sovyetlere karşı Almanya’nın ikinci cepheyi açması Kabul
edilir. Durum Tahran ve Yalta konferanslarında ele alınamamıştır. Fakat Almanya’dan kurtarılan
topraklar üzerinde nasıl bir denetim ve yönetim kurulacağı şeklindeki sorunlar ortaya çıkınca
ABD ve SSCB arasındaki görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır.
Bunun sonucunda, özellikle Avrupa kıtasında yeralan devletlerin iki süpergücün çevresinde
kümelenmeye başlamasıyla dünyada ABD ile SSCB liderliğinde iki askeri blok oluşmuştur.
Soğuk Savaş’ın yapısını oluşturan iki bloğun varlığının nedeni Avrupa kıtasında ve dünyada
savaş sonrası oluşan bazı gelişmeler karşısında iki devletin uyguladığı politikalardır. Uluslararası
politikada başgösteren gelişmeler sonucunda ABD’nin ve SSCB’nin politikaları birbirleriyle
çatışmaya başladıkça iki blok içinde hem askeri hem siyasi hem de ekonomik alanda
müttefikleriyle iletişim ve birliği sağlayacak bazı yapılar ve örgütler kurulmaya başlamıştır.
Soğuk Savaş’ı hızlandıran bloklaşma sadece Avrupa kıtasının bölünmesine yol açmamış ayrıca
ABD ile SSCB arasında beliren güvensizlik ortamını rekabete ve çatışmaya dönüştürmüştür.
Mart 1946 yılında Sovyetlerin Azerbaycan’dan kuvvetlerini çekmeyi reddetmesi II. Dünya
Savaşından sonra Sovyet-Amerikan müttefikliğinin ilk büyük kriziydi ve soğuk savaşın ilk
safhasıydı. 1950’lerin ortalarında Ortadoğu’da birçok ülkeyi kapsayan Sovyet girişimi Asya’dan
Afrika’ya kadar uzanmıştı. Gerçekten 1950’lerin sonlarında ve 1960’ların başlarında bazı batılı
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gözlemciler ve siyasi liderler Sovyetler Birliği’ni bölgedeki baskın güç olarak tanımlıyorlardı
(Hallıday,1997: 9-10).

2. Kruşçev Döneminde Sovyetler Birliği
2.1. Çözülme: Sovyet Toplumunu Demokratikleştirmeye Yönelik İlk
Girişimler
Mart 1953 tarihinde Stalin öldükten sonra yeni Genel Sekreter Nikita Kruşçev, 1956’da
Komünist Partisi 20. Parti Kongresinde Sovyet yaşamından Stalin’in izinin silinmesine dair ünlü
konuşması geçen süre içerisinde Sovyetler Birliği’nde yeni, değişik bir sürecin başlangıcından
haber vermekte idi. Stalinsizleştirme olarak adlandırılan Kruşçev politikalarının temel özelliği
Stalin siyasetinin kabul edilmezliği ve bu siyasetten kurbanlarının mağduriyetlerinin telafisinden
ibarettir (Rıasanovsky & Steinberg, 2011: 586). İlk olarak halka, özellikle de partiye şiddet ve
tedhişin Sovyet yönetim sisteminin bir parçası olmayacağına dair güvence vermek üzere hemen
adımlar atılmaya başlandı. Yeni düzenlemelere gidildi ve siyasi polisin özerkliği kısıtlandı. Yeni
bir ceza kanununun çıkarılması için çalışmalara başlandı ve akabinde 1958 yılında vatandaşa
daha fazla yasal koruma verilmesi için kanun çıkarıldı. Kruşçev, 1956’daki tarihi konuşmasında
devlet güvenlik organlarının hata ve suçlarını ortaya çıkararak milyonlarca siyasi tutsak Gulag
çalışma kamplarından serbest bırakıldı. Sovyet vatandaşlarının Stalin döneminde yaşadıkları
korku sona erdi. 1956 yılında Sovyet yazarlar, rejimin uygulamalarını eleştirme imkânı buldular.
Fakat Polonya hadisesi ve Macar isyanından sonra kısıtlamalar geri getirildi.
Sovyet toplumunda buzların erimesi muhâlif görüşlerin ortaya çıkmasıyla yasa dışı olarak
basılan yayınların sayısı artmış ve entelektüel hareketin ortaya çıkmasına imkân vermiştir. Dinî
cemaatler, özel dairelerde eserlerini sergileyen muhâlif sanatçılar, şairler, liberaller, sosyalistler,
anarşistler, feministler gibi çok sayıda muhalif yapı ve eğilim ortaya çıkmıştır.
Bu dönemde dış ilişkiler bağlamında da önemli gelişmeler sağlanmıştır. Sovyet halkı ve dış
dünya arasında var olan “demir perde” kaldırılmış ve hatta Amerikalılar dahil olmak üzere
turistlerin ülkeye gelmesine ve vatandaşlarının ülke dışına çıkmasına izin veriliyordu. Kültürel
değişim programları düzenlenmiş, Sovyet bilim adamları, sanatçılar, sporcular, müzisyenler,
astronotlar dünyanın birçok ülkesinde ilgi görmüştür. Nitekim ülkede yapılan bu geniş çaplı
çalışmalar sonucunda demokratikleşme yolunda önemli adımlar atılmıştır.
Sonuç olarak, 1964’te sonlanan iktidarına kadar olan dönemde Kruşçev’in, Sovyetler
Birliği’ne ve devletin savaş kültürüne yeni, aynı zamanda farklı bir çehre kazandırdığı
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söylenebilir. İki kutup özelinde değişen ve gelişen dünya konjonktüründe, Doğu Avrupa, Kore,
Süveyş, Küba gibi bölgelerde çeşitli çatışmalara girildiği fakat bu çatışmaların hiçbirinin sıcak
çatışmaya dönmediği görülmektedir. Net olarak söylenebilir ki, Kruşçev döneminde SSCB, savaş
kültürünü nükleer programları temel alarak geliştirmekte ve değiştirmektedir. Her ne kadar barış
içinde bir arada yaşama ilkesi benimsense de, “Barış istiyorsan, savaşa hazırlıklı ol.” mottosu
çerçevesinde gelişen ilişkilerde SSCB, çıkarcı bir politika izlemektedir. Barış içinde bir arada
yaşama politikasının ardında yatan sertlik, Doğu Avrupa’da, Süveyş’te, yeri geldiğinde Kore’de,
yeri geldiğinde Küba’da tezahür etmektedir. Soğuk Savaş’ın, sıcak çatışmaya belki de en çok
yaklaştığı dönem olarak addedilebilen Kruşçev döneminin, 20. yüzyılda Doğu-Batı çatışmasının
en ateşli dönemi olduğunu; karşılıklı politik hamleler ile doldurulduğunu söylemek de yanlış
olmayacaktır (Polikarpov, 2003: 147; Armaoğlu, 1999: 296).

2.2 NATO’ya Karşı Varşova Paktı’nın Kurulması
Soğuk Savaş döneminin en önemli olaylarından biri de NATO’ya karşı güvenlik amacıyla
Doğu bloku ülkelerinin SSCB liderliğinde bir araya gelerek Varşova Paktını imzalamalarıdır.
Batı blokunun Sovyet komünizminin genelde tüm dünyada özelde ise Avrupa’da yayılmasını
engellemek için bir güvenlik kalkanı olarak kurduğu NATO’ya karşılık 14 Mayıs 1955’te,
Federal Almanya Cumhuriyeti’nin (Batı Almanya) NATO’ya üye olmasından sonra, SSCB’nin
önderliğinde Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya, Doğu Almanya ve
Arnavutluk dâhil sosyalist hükümetlerce yönetilen sekiz Doğu Avrupa ülkesi bir araya gelerek
ortak bir savunma örgütü olan Varşova Paktını kurmuştur. Her ne kadar NATO’nun silahlı askeri
faaliyetlerine karşı bir önlem olarak kurulmuşsa da Varşova Paktının esas amacı, Doğu bloku
ülkelerindeki Yugoslavya lideri Tito gibi Sovyet sosyalizmine karşı bağımsızlıkçı ve milliyetçi
liderlerin ortaya çıkmasını önlemekti. Başka bir ifadeyle, Doğu Avrupa ülkelerinin kapitalist Batı
ile ilişkilerini denetlemek ve bu ülkelerdeki olası ayaklanmaları bastırmak için kurulan bu paktın
hukuki dayanağını oluşturan Brejnev Doktrini ‘dost ülkelerdeki yıkıcı faaliyetlere ortak
müdahale’ ilkesiyle bu ülkelere ‘sınırlı bir egemenlik’ hakkı tanıyordu (Polikarpov, 2003: 157;
Sander, 1998: 272).
Varşova Paktıyla Sovyetler Birliği bir anlamda bölge ülkeleri üzerindeki egemenliğini
garanti altına almış oluyordu. Bu anlaşmayla beraber, Doğu bloku ülkelerinde Sovyet askeri
birlikler konuşlandırılmış ve bu birlikler Çekoslovakya ve Macaristan’da binlerce kişinin
öldürülmesi pahasına demokratik reform yanlısı gösterilerin şiddetli bir şekilde bastırılmasında
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etkin rol oynamıştır. Varşova Paktının kurulması, Türkiye’nin NATO içerisindeki rolünü ve
önemini arttırmıştır. Amerika’nın SSCB’ye karşı yürüttüğü çevreleme politikasının da bir gereği
olarak Türkiye, zamanla Sovyetlere karşı NATO’nun güney savunma üssü haline gelmiştir. Bu
amaçla, Türkiye’de NATO füze savunma sistemleri ve üsleri kurulmuştur. Bu savunma üslerinin
temel gayesi, SSCB ve diğer Varşova Paktı üyelerinin Karadeniz ve Balkanlardaki etkinliğini
azaltmak ve Sovyetlerin Akdeniz ve Ortadoğu’ya geçişini engellemekti. Çift kutuplu uluslararası
sistemden kaynaklanan güvenlik endişelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan NATO ve Varşova
Paktı arasında Soğuk Savaş dönemi boyunca birçok gerilim ve kriz yaşanmıştır. Sıcak çatışmaya
dönmese de, bloklar arası yaşanan bu krizler Türkiye ile Sovyetler Birliği’ni sürekli karşı karşıya
getirmiştir (Rat’kovski, 2005: 160-162).
Varşova Paktı’nın Çekoslovakya ve Macaristan örneklerinde olduğu gibi üye ülkelerin iç
işlerine müdahale edici ve baskılayıcı hükümleri, bu ülkelerde giderek tepkilerin artmasına ve
komünist hükümetlerin bir bir yıkılmasına yol açmıştır. Nihayet, 1985 yılına gelindiğinde, SBKP
genel sekreteri Mihail Gorbaçev’in paktın hukuki temelini oluşturan Brejnev Doktrinini iptal
etmesiyle başlayan süreç 1989’da pakt üyelerinin birbirlerinin içişlerine karışmama kararı
almalarıyla bu doktrinin geçerliliğinin resmen bitmesi ve 1 Nisan 1991’de de Varşova Paktı’nın
dağılmasıyla sona ermiştir (Sander, 1998: 273).

2.2. Berlin Krizi
1958 yılına gelindiğinde Sovyetler’in Batı’ya karşı takındığı tavır değişmeye ve sertleşmeye
başlamıştır. Sovyetler Birliği, Berlin’in durumunu konuşmak için Batı’yı çeşitli yollarla toplantı
yapmaya çağırıyor ve izlediği stratejilerle Batı üzerinde bu konu hakkında baskı yapmaya
çalışıyordu. Sovyet Yönetimi, Batı Bloku’nun Potsdam ve Yalta Konferansı kararlarını
çiğnediklerini belirtmekte ve Batı Almanya’ya yerleştirilecek nükleer silahların da dünya barışını
tehdit ettiğini söyleyerek Batılı işgal güçlerinin Batı Berlin’den çekilmesini istemekteydi
(Sander,1998: 314).
Hem Batı Bloku hem de Doğu Bloku birbirlerine karşı yumuşak bir tavır takınmaya
başlamasına rağmen Amerikan U-2 uçağının Sovyet topraklarında düşürülmesi Berlin Sorunu’na
ve ABD-Sovyet ilişkilerine gölge düşürdü. 1961 Haziran’ında Viyana’da Kennedy ile Hruşov
arasında yapılan görüşmenin de çok sert bir havada gerçekleşmesi ile Berlin Sorunu bir bunalıma
dönüştü. Bu durumun sonucu olarak, Doğu Alman hükümeti 13 Ağustos 1961 tarihinde doğu ile
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batı Berlin’i birbirinden ayıran sınır üzerine tel örgü çekmeye başladı, 23 Ağustos’ta da Batı
Berlinlilerin Doğu Berlin’e geçmesi yasaklandı (Holodnaya voyna, 2014: 228; Gürel, 1978: 222).

2.3. U-2 Olayı
Berlin konusunun görüşüldüğü Paris Zirvesi sırasında 1 Mayıs 1960 tarihinde Amerikan U2 uçağının Sovyet hava sahasında tespit edilip düşürülmesiyle ABD-Sovyet ilişkileri açısından
durum kötüleşmiştir. Kruşçev, bu duruma büyük bir tepkiyle yaklaşmış ve bu durumun Sovyet
topraklarının egemenliğini ihlal eden bir eylem olarak nitelendirmiştir. Kruşçev, bu olayla
Amerikan Yönetimi’ni köşeye sıkıştırdığını düşünüyordu. Ayrıca, 9 Mayıs tarihinde yaptığı
açıklamayla Kruşçev Amerikan Yönetiminden bir özür beklediğini de açıkça belirtiyordu. Paris
Zirvesi öncesinde yapılan bir açıklama ile Eisenhower tüm sorumluluğu üzerine aldığını
açıklamış fakat Sovyet tarafına özür dilememişti. Bunun üzerine, Paris Zirvesi iptal edildi.
U-2 uçağının düşürülmesi, Hruşov’u hem Sovyetler içinde hem de uluslararası ortamda
küçük düşüren bir olay oldu. Bu durum, Sovyet Yönetimi içerisinde yeralan sertlik yanlıların
işine de yaramış ve ABD’ye karşı tutum daha sertleşmişti. Özet olarak, U-2 Bunalımı Soğuk
Savaş’ta iki blok arasındaki mücadeleyi yeniden körüklemiştir (Milov, 2006: 691).

2.4. Küba Olayı
Küba’da çıkan füze krizi, ABD ve SSCB ilişkilerini savaşın hatta nükleer felaketin eşiğine
getirdi. Bu kriz sadece iki süpergücü karşı karşıya getirmemiş ayrıca dünyayı nükleer felaketin
eşiğine getirmiştir. Küba Krizi ile Soğuk Savaş’ın doruğuna çıkan ilişkilerin krizden sonra
yumuşama dönemine girmesi de ayrı bir önem taşımaktadır.
Krizin temelinde Küba’da komünist yanlısı Castro rejiminin 1959 yılında başa geçmesi ve
Sovyet-Küba ilişkilerinin ilerlemesiyle ABD’nin sınırında komünist bir tehlikenin oluşması
yatmaktadır. Sınırlarında komünist bir rejimin varlığından rahatsız olan ABD Yönetimi Castro’yu
devirmek için CIA merkezli planlar oluşturmaya başladı. Castro Hükümeti’ni devirme amacıyla
Nisan 1961 tarihinde düzenlenen Domuzlar Körfezi Operasyonu başarısızlıkla sonuçlanmasına
rağmen SSCB ileride bu tip operasyonların gerçekleşmesi ihtimalini düşünerek kendini Küba’nın
güvenliğinden sorumlu tutmaya başladı.
Kruşçev, Küba krizinin herhangi bir çatışma olmadan bitirdiği için bu durumu Moskova
açısından bir zafer olarak nitelendirmekteydi. Kruşçev’e göre, SSCB füzelerinin varlığı sayesinde
Küba’ya yönelik uzun zamandır planlanan Amerikan müdahalesini önlemeyi başarmış ve böylece

273

Küba’nın güvenliği ve bağımsızlığı korumuştu (Holodnaya voyna, 2014: 231-240; Hordick,
1992: 174).

3. Brejnev Döneminde Sovyetler Birliği
1964 yılında iktidarı Krusçev’den devralan Leonid Brejnev, her ne kadar Neo-Stalinizm
olarak adlandırılan bir dönem geçirse de; dönemin temel görüşü, değişimden ziyade istikrar,
devrimden ziyade düzendir. 1982 yılına kadar süren 18 yıllık iktidarında, göze çarpan bir iç
politik hareketlenme olmamakla birlikte, iç politika özelinde göreceli bir hareketsizlik olduğu
söylenebilir. Brejnev dönemi, geçmişe nazaran daha ataletli ve durgunluk esaslı bir iç politika,
dış politika ve uluslararası ilişkiler bazında ise istikrar ve rahatlama dönemi olarak
nitelendirilebilir (Rıasanovsky & Steinberg, 2011: 590-594). Uluslararası ilişkiler bazında
istikrarın net olarak sekteye uğradığı olaylar, 1968’de gerçekleşen Çekoslovakya’nın Sovyet
ordusu tarafından işgali ve 1979 yılında Afganistan’ın işgali ile sınırlandırılabilir.

3.1. Brejnev Döneminde SSCB’nin Ortadoğu Politikası
1967’den beri Ortadoğu’da Rusya’nın amaç ve politikalarında meydana gelen değişmelere
rağmen, Sovyetlerin global ve bölgesel rolünün bu derece değişme zorunluluğu Sovyetlerin
bölgedeki durumu farketmesi, bölgeye belirgin göze çarpan bir şekilde öncelik vermesine neden
olmuştu. Nitekim 1967 bozgunu Sovyetler Birliği ve Arap müttefikleri arasındaki ilişkinin
biçimini değiştirdi. Savaşı müteakiben Moskova, Arap savaş kayıplarını telafi etmek için büyük
bir ikmal gayretine girişti ve bundan sonra 1967 ve 1973 arasında, Mısır, Suriye ve Irak’ta Sovyet
danışman varlığı periyodik olarak arttı. Sovyet siyasal ve askeri güdülerine Mısır’ın güvensizliği
ve Mısır’ın gururu Sovyet doktrininin geçişini engelledi (Kinsella & Tillema, 1995: 324). Tüm bu
gerginlikler yaşanmakla birlikte, Sovyetler Ortadoğu’da bölgesel amaçlarını devam ettirmiş ve
ABD ile herhangi bir çatışmadan da kaçınmıştır. Çünkü bu dönem de Ortadoğu’da Batı’nın
nüfuzu azalırken Sovyetlerin bölgedeki nüfuzu artmaktaydı (Rat’kovskiy, 2005: 163).
Soğuk savaşın bitmesine ve Avrupa’da Doğu – Batı gerginliğinin genel olarak
rahatlamasına rağmen Sovyetler Birliği, Ortadoğu’da Avrupa’nın varlığı ve etkisini azaltmaya
çalışmaya devam etti aynı zamanda Sovyet hareketleri Ortadoğu’da Avrupa’nın tarihi etkileşim
faaliyetleri gibi bazı Batı varlığının kabulünün isteksizliğini önerdi.
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3.2. 1979 SSCB’nin Afganistan’ı İşgali
1953-1963 yılları arasında Başbakanlık görevinde bulunan General Muhammed Davud Han
Sovyetlere dayanmış ve Başbakanlığı döneminde Sovyetler, Afganistan’a askeri ve ekonomik
yardımda bulunmuştur. Ancak Afgan halkı Sovyetlerle yakınlaşmaktan uzak durduğu için
1963’te Davud Han istifa etmişti. 1973 yılında ise Davud Han darbe yaparak Kral Muhammed
Zahir Şah’ı devirmiş ve cumhuriyet ilan etmiştir. 1978 yılının Nisan ayında Albay Abdülkadir’in
düzenlediği darbeyle Davud Han devrilmiş ve idareyi ellerine alanlar Sovyetlere sempati duyan
Afganistan Demokratik Halk Partisi’nin öncülüğünde Demokratik Afgan Cumhuriyeti’ni
kurmuşlardır. Devlet Başkanlığı’na ise o sırada hapiste olan Nur Muhammed Taraki getirilmiştir.
Taraki’nin başa geçmesiyle Sovyetler ise Taraki yönetimine askeri ve ekonomik yardım yapmaya
devam etmiştir (Polikarpov, 2003: 169; Sander, 1998: 563).
1979 yılında başlayan Sovyetlerin Afganistan müdahalesi 1988’e kadar devam ederek
Sovyetlere çok pahalıya mal olmuştur. 1988 yılı sonunda Afganistan’dan çekileceğini açıklayan
Sovyetler, Afganistan sorununu çözmek için 1988 yılının Nisan ayında Cenevre’de konuyla ilgili
birtakım anlaşmalar imzalamıştır. Bu anlaşmalara göre, Pakistan ve Afganistan birbirlerinin
bağımsızlıklarına, egemenliklerine ve toprak bütünlüklerinin korunması ilkelerine uyacaklardı.
ABD ile Sovyetler ise Afganistan ve Pakistan’ın iç işlerine karışmayacaklarına ilişkin taahhütte
bulunmuşlardır. Bu antlaşma hükümlerine göre ise Sovyetler Afganistan’dan çekilmiştir
(Armaoğlu, 1999: 296).

3.3.Brejnev Döneminde SSCB’nin Sosyoekonomik Gelişiminde Çelişkiler
Stalin’in ölümünden sonra Sovyetler Birliği’nin sosyo-ekonomik hayatında değişiklikler
meydana geldi. Kruşçev kurumsal yerelleşme olmasa coğrafi anlamda merkeziyetçiliğin
azaltılması amacıyla sanayinin kontrolünü Moskova’daki bakanlıklardan alarak yerel ekonomik
konseylere vermişti. Ekonomiyi kalkındırmak için beş yıllık planlar yürütülmeye başlandı.
Altıncı Beş Yıllık Plan, 1956’dan 1960’a kadar yürütülmesi düşünülmüş fakat 1958 yılında
kesilerek 1959’dan 1965’e kadar uygulanan yedi yıllık plan getirilmiştir.
Kruşçev

döneminde ekonomi politikaları tarım alanında önemli gelişmeleri ortaya

çıkarmıştır. Tüketiciye önemli imkânlar sağlanmış, tarımsal üretimin artırılmasına yönelik
tedbirler alınmıştır. 1954 yılında bakir topraklar projesi uygulamaya konur. Bu proje ile çorak
araziler işlenmeye başlayacak ve ekonominin kalkınmasına katkı sağlanacaktı. Fakat her şeye
rağmen Sovyetlerde tarımda iyileşme sağlanamamış, vaatler gerçekleşme imkânı bulamamıştır.
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Kruşçev Sovyet toplumunun evriminde son aşama olarak sosyalizmin yerine geçeceğine söz
verdiği komünizmin yakında geleceğini bildirmiş ve ilk olarak Ekim 1961 yılında gerçekleşen 22.
parti kongresi bu konuyla ilgilenerek komünizmin ön şartlarının 1980’e kadar oluşturulması
gerektiğini ilan etmiştir. Bu zaman zarfında ekonominin gelişmesi için beş yıllık planlar da
devam ettirilmekte idi. 1966 ve 1980 yılları arasında hayata geçirilen beş yıllık planlar uygulansa
da 1972 ve 1975 yıllarındaki tahıl hasatlarının başarısızlıkları dışarıdan tahıl ithâline ihtiyaç
duyulması ve neticesinde Sovyet ekonomisinin yavaşlaması akıllarda kalmıştır. 1970-80’lerde
ekonomi zora girmeye başlamıştır. Bunda en büyük pay, devletin gereksiz harcamalarla toplum
için harcanması gereken kaynakların israfına sebep olmaktaydı. İlk beş yıllık planın hayata
geçirilmesinden başlayarak üretimi artırmaya, ekonomiyi geliştirmeye yönelik politikaları bir
kenar bırakılmış sadece satış ve kâr elde etmeye odaklı bir siyaset takip edilmeye başlanmıştır.
1976-1980 yılında uygulanan onuncu beş yıllık plan ve ardından gelen on birinci plan Sovyet
ekonomisinin belirlenmiş hedeflerine ulaşmaktaki yetersizliğini ortaya koymuştur. Bu durum
üretkenlikteki önemli düşüş ve iktisadi gerilemenin boyutunu göstermekte idi (Zuyev, 1995: 380382).
Leonid İlyiç Brejnev 14 Ekim 1964'te Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci
Sekreterliği, 1966’da SBKP MK Genel Sekreteri görevine seçildi. Brejnev göreve geldikten sonra
Lenin’in öğretisini izledi. Komünizmin kurucularının planları doğrultusunda bir siyaset üretti.
Partinin 23, 24, 25 ve 26. kongrelerinde kabul edilen ilkesel kararlar, partinin ekonomik ve sosyal
politikası, gelişmiş sosyalizmi kurma ve komünizme geçilmesinin temellerini oluşturdu.
Mihail Gorboçov tarafından ‘duraklama dönemi’ olarak tarif edilen Brejnev döneminde
komünizm konuşulmamaya başlanmış, sosyalizm toplumunun kurulduğu vurgulanmaktaydı. Bu
dönemin iç siyasetinin ana merkezi elit kesimin çıkarlarını gözetme politikası izlenerek halk için
refah devleti imkânları genişletildi. Bürokratlara tüketici malları, konut, tıbbi bakım ve yurt
dışına seyahatte ayrıcalıklar sağlanarak sadık bir yönetici sınıf oluşturularak sistemin istikrarı
sağlanmış oldu.
Brejnev yönetimi zamanında, Sovyet ekonomisinin gelişimi ile ilgili olarak bir taraftan yıllık
toplam üretim düzeni arttı, diğer taraftan ise ekonominin büyüme hızı giderek azaldı. Kosigin'in
ekonomik reformları toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasında etkili oldu ve 1966-1970
yılları arasında uygulanan beş yıllık plan Sovyet tarihindeki en verimli sonuçların alınmasını
sağladı.
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1970-1975 yıllarında dokuzuncu beş yıllık planla ilk kez endüstriyel tüketim ürünleri, sanayi
sermaye ürünlerini üretti. Bu yolla saat, mobilya, radyo gibi tüketim malları bolca üretildi. Ancak
devletin plan kapsamında sanayi sermaye malları üretimine yaptığı yatırımın büyük kısmı
karşılıksız kaldı. Fakat bu sonuç, hükümet içindeki üst düzey parti yetkililerinin çoğunluğu
tarafından Sovyet devletinin geleceği için olumlu bir kazanım olarak görülmedi.
1973 yılında Sovyet ekonomisinin büyümesi yavaşladı. Devam eden Soğuk Savaş nedeniyle
Sovyetler Birliği ordusu üzerindeki yüksek harcama seviyesi ile birlikte hafif sanayi ve tüketim
malları için ayrılan bütçenin azaltılması Sovyet ekonomisinin Batının gerisinde kalmasına yol
açtı.
1776-80 arasında uygulanan onuncu beş yıllık planla Sovyet ekonomisinin belirlenmiş
hedeşere ulaşmasındaki yetersizliği ortaya koyarak emek üretkenliğinde önemli düşüş, sürekli
artan alkole bağımlılık enşasyon, enerji arzının azalması gibi gelişmeler Sovyet ekonomik
kalkınmasını yavaşlatmakta ve Sovyetlerde ekonomik sorunların ciddiyetini ve gerilemenin ne
kadar ciddi olduğunu göstermekteydi.
1970'lerdeki Sovyet gayri safi millî hasılanın (GSMH) büyüme oranları hem 1950'li ve
1960'lı yıllardaki seviyenin ve hem de Batı Avrupa ve ABD'nin gerisine düştü. Bu dönemde
GSMH büyüme hızı yılda %1-2'ye kadardı. Sovyet teknolojisi Batı'nın gerisinde kalırken
1980'lerin başında Sovyetler Birliği ekonomik durgunlukla karşı karşıya kaldı. Brejnev
döneminin son yılları boyunca CIA Sovyetler Birliği'nin ekonomik büyümesini izledi. Sovyet
ekonomisi 1970'lerde zirve yapmış ve bunun Amerikan GSMH'nin %57'sine ulaşmıştı.
Ekonomide üretim, yılda %1’lik oranla düzenli olarak artarken üretim de %1’lik oranla artmakta
idi. Toplumun yaşama düzeni kişi başına yıllık %2,7 olarak artmıştır. Diğer taraftan ise hayat
şartları hızlı bir şekilde gerilemekte, ortalama kişi başına düşen tüketim ve büyüme hızı 19661970 arasındaki üst değer olan %5,2’den, 1971-1975 için %3,7, 1976-1980 için %2,7 ve 19811982 için ise %2’ye düşmekteydi. Netice itibariyle bu alanda gelişim olarak ortaya konan siyasi
kararlar, uygulanamamış ve yönetim başarılı olamamıştır. En önemlisi ise sosyalist endüstriyi
geliştirme ve gıda programının önemli bir parçasını oluşturan tarım politikası, üretimin
yetkinliğini yükseltme ve onu yoğunlaştırma, toplumsal ilişkileri ve emekçilerin komünist
eğitimini yetkinleştirme gibi tüm sorunların çözümü için çalışmalardan bir sonuç alınamamıştır
(Rat’kovskiy, 2005: 165-166).
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4. Detant (Yumuşama) Dönemi
Sovyet dış politikası Stalin’in ölümünden sonra daha da karmaşık hâle geldi.
Malenkov’un önderliğinde uluslararası alanda gerilmeler azalmış ve ülke içinde de bazı
kısıtlamalar

yaşanmıştır.

Yeni

başbakan

sorunları

barışçıl

yollardan

çözülebileceğini

savunmuştur. Doğu-Batı blokları arasında savaş tehlikesinin azalması ile siyasi, ekonomik,
kültürel ve teknolojik anlaşmaların arttığı kabul edilir. Bu dönem, uluslararası sisteme hâkim olan
devletlerin yeryüzünün herhangi bir bölgesinde çıkacak bir çatışmanın küresel bir savaşa yol
açmaması için belirli kurallar içinde tedbirli hareket ettikleri yıllardır. Stalin’in ölümünden
(1953) sonra iktidara gelen Kruşçev, Batı ile ilişkilerin geliştirilmesi için politik adımlar attı.
Kruşçev bu çerçevede Federal Almanya’yı tanıdı, Avusturya ile anlaşma yaparak bu ülkedeki
askerlerini geri çekti, Japonya ile barış antlaşması imzaladı ve Batı’nın silahsızlanmaya dair
önerilerinden bir kısmını kabul etti. Kruşçev’in kişisel yönetim anlayışı da yumuşamanın ortaya
çıkmasında etkili oldu. Kruşçev, barış içinde bir arada yaşama ilkesine özel bir anlam yükledi.
Rusya’da Kruşçev’in devlet başkanı olması ile “barışçıl birliktelik” siyaseti yürürlüğü
konmuş ve daha uzlaşmacı politikalar benimsemiştir. Kruşçev bu amaçla 1959’da ABD’ye bir
ziyaret yaptı. Belirtelim ki Amerika’yı ziyaret eden ilk Rus önder olmuştur. Fakat Berlin
konusunda bir gelişme sağlanamadı. Kruşçev Viyana’da ABD Başkanı John F. Kennedy 1961’de
ile barış içinde birlikte yaşama konusunda görüşmüşlerdir. Viyana buluşmasında Kruşçev, Batı
Berlin’in Doğu Berlin’e bağlanmasını istedi. ABD bunu reddedince SSCB tarafından Berlin’e
meşhur “Berlin Duvarı” inşa edildi (1961). Berlin Duvarı Soğuk Savaş’ın simgesi hâline
gelmiştir. Berlin Duvarı bir anlamda Avrupa’daki statükonun Doğu ve Batı blokları tarafından
kabullenilmesi oldu. Berlin buhranı ile örülen duvar, uzun vadede iki siyasi sistemin birbirinden
nasıl ayrıldığının bütün dünya tarafından görülmesi anlamına geliyordu. Diğer taraftan da 22.
parti kongresinde kabul edilen programa nazari katkılar yapmış olan Kruşçev ülke dışında
barışçıl amaçlarını ve ülke içindeki gelişmeleri aynı anda hayata geçirmekte idi. 1962 yılında
Küba’daki Sovyet füzeleri konusunda ABD ve SSCB arasında çıkan anlaşmazlıklar Sovyetlerin
yenilgisiyle sonuçlandı. Bu anlaşmazlık sonucunda bir sıra çözülen aşağıdaki meseleler ve
gelişmeler ortaya çıkmıştır:
• Kruşçev, Küba’daki füzelerin söküleceğini ilan etti.
• Rus bombardıman uçakları Küba’dan ayrılırken ABD de deniz ablukasını kaldırdı.
• Nükler savaş tehlikesi ortadan kalkmış oldu.
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• Küba Buhranı, Çin ile SSCB ilişkilerinde gerilime sebep oldu. Pekin, Moskova’yı devrimci
davaya ihanet etmekle suçladı. SSCB’ye karşı oluşan güvensizlik Kastro’yu Çin’e yakınlaştırdı.
• Kriz Türkiye’nin iki süper güç arasında sıkışmış olduğunu, ABD ile müttefik olmasına
karşılık güvende olmadığını ortaya koydu.
• Küba Krizi’nin zirveye çıktığı 27 Ekim 1962, “nükleer savaşın eşiğinden dönülen gün”
olarak nükleer silahsızlanma çabalarının başlangıcı oldu.
1960 yılında Çin ile çatışmalar patlak verdi ve iki taraf arasında sorunlar düşmanca hâl
almış oldu. Her iki taraf komünizmin önderliği için mücadeleye girdi. Çin atomik güç hâline
gelerek hatta Sovyetlerin Asya’daki toprakları üzerinde hak iddia etmeye başladı ve gelecekte
Sovyetler için tehdit oluşturabilecek duruma geldi. Sovyetler Birliği 1967 ve 1973 Arap-İsrail ve
Vietnam savaşlarında taraf oldu. Vietnam Savaşı Sovyetler tarafından “Amerikan Emperyalizmi”
olarak yorumlanarak Kuzey Vietnam’a önemli yardımlarda bulundu.
Dış siyasette önemli gelişmelerden biri de 1975 yılında Rusya ve Amerika arasında bir
ortak operasyon gerçekleşti. Fakat askerî sınırlamalar konusunda birçok görüşme gerçekleşse de
herhangi bir sonuç çıkmamıştır. 1975 yazında gerçekleştirilen Helsinki Konferansı Sovyetler
Birliği ve ABD arasında uyum politikası için önemli başarı oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve
diğer Batılı ülkeler, uygulamada komünistlerin merkez ve Doğu Avrupa’nın haritasını İkinci
Dünya Savaşı sonrasında yeniden çizilmesini kabul ederek taraflar arasında ilişkilerin daha üst
düzeyde iyileştirilmesi konusunda karşılıklı iyi niyet gösterilmiştir. Diğer bir önemli gelişme ise
Küba çatışması sonrasında Sovyet-Amerikan ilişkilerinde görülmüş ve istikrar sağlanmıştır.
Sovyet dış siyasetinin önemli hareketlerinden biri Aralık 1979 tarihinde gerçekleştirdiği
Afganistan’ı işgalidir. Brejnev döneminde gerçekleşen işgal Sovyetler Birliği’nin uluslararası
saygınlığına ve sistemin kendisine en çok zarar veren kararlardan biri olmuştur. İşgal, tarımın
kamulaştırılması, kadınlara özgürlük verilmesi ve örtünme zorunluluğundan kurtarılarak
eğitilmesi ve bir sıra sosyal reformların hayata geçirilmesi siyasetini yürüten yeni komünist
öndere destek vermek üzere gerçekleştirilmiştir. Belirtelim ki 1978’de askerî darbe ile Afganistan
Demokratik Halk Partisinin başat siyasal güç olduğu Demokratik Afgan Cumhuriyeti Sovyetlerin
uydusu oldu. Devlet başkanlığına Nur Muhammed Taraki getirildi. Taraki yönetimi Aralık
1978’de SSCB ile Dostluk, İyi Komşuluk ve İş Birliği Antlaşması’nı imzaladı. Yirmi yıl sürecek
bu antlaşma ile Afganistan, Sovyet etkisi altına girmeye başladı. Doğu Avrupa’da sürgünde
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bulunan eski başbakan yardımcılarından Babrak Karmal, 25 Aralık 1979’da Kabil’e geldi ve
başbakan oldu. Halkın Sovyet yanlısı yönetime karşı gösterdiği tepki üzerine Afgan Hükümeti
SSCB’den yardım istedi. Aynı gün Sovyet birlikleri Afganistan’a girmeye başladı. SSCB, Basra
Körfezi ve Orta Doğu’ya yerleşmek için mevcut durumdan istifade etti ve ağır silahlarla
donatılmış 100 binden fazla askerini hava kuvvetlerinin desteğiyle bölgeye yerleştirdi. Sovyetler
Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi tepki ile karşılandı ve ABD’de Yumuşama Dönemi’nin sona
erdiği kanaati oluştu. Bundan sonra ABD Sovyetlere karşı duruşunu sertleştirdi ve
Afganistan’daki mücahitlere malzeme yardımında bulundu. Savaş ülkenin iç siyasetinede
olumsuz etkiler gösterdi. Afganistan, SSCB için insan ve para tüketen bir savaş makinesi hâline
geldi. SSCB, 14 Nisan 1988 Cenevre Antlaşması sonrası 1988-1989’da Afganistan’dan çekildi.
Sovyetlerin başarısızlığı, Sovyet uydusu devletler arasında bağımsızlık mücadelesine yol açarak
SSCB’nin dağılmasında önemli rol oynadı. Savaşta Sovyetler 14.000’e kadar asker kaybı verdi.
Aynı zamanda savaşın psikolojik etkileri daha ağır oldu. Bütün bu savaşlar ise Sovyetler için
sonun başlangıcı oldu (Holodnaya voyna, 2014: 337-345, 366-380; Zuyev, 1995: 382-388;
Milov,2006: 707-710).
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Bölüm Soruları
1) 2. Dünya Savaşından sonraki dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çatışma Dönemi
B) İttifak Dönemi
C) Barış Dönemi
D) Soğuk Savaş Dönemi
E) Zorluk Dönemi
2) Leonid İlyiç Brejnev Sovyetler Birliği Komünist Partisi birinci sekreterlik görevine ne
zaman seçildi?
A) 14 Ekim 1964
B) 25 Ekim 1964
C) 3 Kasım 1964
D) 24 Kasım 1964
E) 10 Aralık 1964
3) Brejnev dönemindeki politikaları yetersiz gören Mihail Gorbaçov bu döneme verdiği
isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zayıf Dönem
B) Gerileme Dönemi
C) Duraklama Dönemi
D) Başarısız Dönem
E) Yanlış Dönem
4) 1970-1975 yılları arasında kaçıncı beş yıllık plan uygulanmıştır?
A) Beşinci
B) Altıncı
C) Yedinci
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D) Sekizinci
E) Dokuzuncu
5) Berlin Duvarı hangi ülke tarafından yapılmıştır?
A) ABD
B) SSCB
C) Avusturya
D) Almanya
E) Fransa
6) 1967 ve 1973 yıllarında hangi ülkeler arasında savaş yapılmıştır?
A) Türkiye-Avusturya
B) ABD-SSCB
C) İsrail- Arap
D) İran-SSCB
E) İngiltere- Türkiye
7) Soğuk Savaşın başlamasına ilk sebep olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilir?
A) 2. Dünya Savaşı esnasında Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne karşı ikinci cepheyi açması
B) Sovyetler Birliği’nde ekonomik kriz yaşanması
C) Avrupa’da silahlanma sürecinin hız kazanması
D) İngiltere ve ABD desteğiyle 1948 yılında Filistin’de İsrail Devleti’nin kurulması
E) Dünya barışının korunması için Varşova ve NATO’nun kurulması
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8) Aşağıdakilerden hangisi Nikita Kruşçev döneminde gerçekleşmemiştir?
A) Sovyet yönetiminde baskı ve tedşihin kaldırılması
B) Siyasi polisin özerkliğinin kısıtlanması
C) Yeni ceza kanunun çıkartılması
D) Sovyetler Birliği’nin dağıtılması
E) Siyasi tutsakların Gulag çalışma kamplarından serbest bırakılması
9) Soğuk Savaş Dönemi’nde Sovyet Birliği’nde halka daha fazla yasal koruma verilmesi için
çıkarılan kanun aşağıdaki devlet başkanlarından hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?
A) Josef Stalin
B) Leonid Brejnev
C) Yuriy Andropov
D) Mihail Gorbaçov
E) Nikita Kruşçev
10) Kruşçev döneminde uygulanan Bakir topraklar projesinin amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tarım ürünlerinde çeşitliliği arttırmak
B) Çorak arazilerin işlenmeye başlanması ve ekonominin kalkınmasını sağlamak
C) Tarımda modenleşme sürecini hızlandırmak
D) Topraksız köylüye toprak sağlamak
E) İthalata tarım ürünlerinin oranını azaltmak
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11) Aşağıdakilerden hangisi Leonid Brejnev döneminde gerçekleşmemiştir
A) İlk kez endüstriyel tüketim ürünlerinin üretilmesi
B) Bürokratlara konut, tıbbi bakım, yurtdışına seyahat hakkı gibi önemli ayrıcaklar sağlandı
C) Halkın refahı için devlet imkanlarını genişletilmesi
D) Yeni ceza sisteminin oluşturulması hakkında kanunlar çıkartılması
E) Sanayi sermaye ürünlerinin üretilmesi
12)

Sovyetler Birliği’nde Kruşçev devlet başkanı olmasıyla yürürlüğe koyduğu uzlaşmacı
politkanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokratik Politika
B) İleri Demokrasi
C) Yeni Hayat
D) Toprak ve Özgürlük
E) Barışçıl Birliktelik
13)

Brejnev

döneminde

Sovyet

ekonomisinde

durgunluğun

baş

gösterdiği

yıl

aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1973
B) 1975
C) 1977
D) 1979
E) 1981
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14) ABD’yi ziyaret eden ilk rus lider aşağıdakilerden hangisidir?
A) Georgiy Malenkov
B) Leonid Brejnev
C) Nikita Kruşçev
D) Konstantin Çernenko
E) Mihail Gorbaçov
15) SSBC başkanı Nikita Kruşçev ile Afganistan devlet başkanı Nur Muhammed
Taraki’nin 1978 yılında imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dayanışma ve Kalkınma Antlaşması
B) Dostluk, İyi Komşuluk ve İş Birliği Antlaşması
C) Güç ve Ticaret Antlaşması
D) Stratejik İş Birliği Antlaşması
E) Ekonomik İş Birliği Antlaşması

Cevaplar
1)D, 2)A, 3)C, 4)E, 5)B, 6)C, 7)A, 8)D, 9)E, 10)B, 11)D, 12)E, 13)A, 14)C, 15)B
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14. SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN SON DÖNEMİ VE
SOVYET SONRASI RUSYA FEDERASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
● Gorbaçov yılları (1985-1991) ve Perestroyka Politikası
● Ulusalcılığın Yükselişi ve Sovyetler Birliği’nin Dağılması
● Boris Yeltsin Dönemi ve Rusya Federasyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Garbaçov döneminde uygulanan politikalar nelerdir?
2. Ulusalcılığın yükselme sebepleri nelerdir?
3. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının nedenleri nelerdir?
4. Boris Yeltsin döneminde iç ve dış politikaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Garbaçov Dönemi

SSCB’nin

dağılmasının Okuyarak

ve

videoları

ve

videoları

nedenlerini ve sonuçlarını izleyerek
anlamak
Boris Yeltsin Dönemi

Rusya Federasyonun iç ve Okuyarak
dış

politikalarını izleyerek

öğrenilmesini sağlamak
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Anahtar Kavramlar
●
●
●
●

Garbaçov
SSCB
Boris Yeltsin
Rusya Federasyonu
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XIV. BÖLÜM

SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN SON DÖNEMİ VE
SOVYETLER SONRASI RUSYA FEDERASYONU
1. Gorbaçov Döneminde Sovyetler Birliği
Mart 1985’te Mihail Gorbaçov iktidara geldiğinde Sovyetler Birliği, içeride ekonomik
sorunlar, uluslararası arenada ise bir takım tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Yeni yönetim,
ülkenin içinde bulunduğu bu kritik durumu aşmak için dış politikada çok önemli değişiklikleri
uygulamaya koymuştur. Gorbaçov ile birlikte Moskova daha aktif bir politika izleyerek, ABD,
Batı Avrupa ve Çin ile ilişkilerini iyileştirmeye çalışmıştır. Öte yandan Üçüncü Dünya ve Doğu
Avrupa’ya olan ilgi azalmış ve bu ülkelerle olan ilişkiler ikinci plana itilmeye başlanmıştır.
Gorbaçov, Sovyet dış politikasına ideolojiden arındırılmış, ekonomik ve siyasi çıkarları gözeten
yeni bir kapsam kazandırmaya çalışmıştır ( D’encausse, 2013: 330).
Mihail Gorbaçov, Sovyet dış politikasına ideolojiden arındırılmış, ekonomik ve siyasi
çıkarları gözeten yeni bir kapsam kazandırmaya çalışmıştır. Böylece Sovyetler Birliği’nde “Yeni
Politik Düşünce” (Novoye Mışleniye / New Political Thinking) adında yeni bir dış politika
doktrini şekillenerek tüm dünyada ilgi uyandıran yepyeni bir dönem başlamıştır. Gorbaçov
Sovyet dış politikasının başat prensipleri ve felsefi temelleri yavaş yavaş ve aşamalı olarak
değişmeye başlamıştır. Yani Sovyetler Birliği’nde “Yeni Politik Düşünce” biçimlenmeye
başlamıştır. Sovyetler Birliği için revizyon süreci başlamaktadır. Yeni Politik Düşünce, Glasnost
(Açıklık, Şeffaflık), Perestroika (Yeniden Yapılandırma) gibi önderi olduğu akımlar, SSCB’nin
içerisinde bulunduğu, Gorbaçov’un da belirttiği ‘ruhsal kriz’ durumundan çıkarmayı
hedeflemiştir (Zuyev, 1995: 389). Açıklık politikasıyla devlet işlerinin ayrıcalıklı bir seçkinler
zümresinin elinden alınarak yeni nesille beraber yeni bir yönetim anlayışının hâkim olunması
istenirken, Yeniden Yapılanma ile de Sovyet yönetiminin işleyiş tarzı eleştirilerek ülkede siyasal,
sosyal ve ekonomik bir dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiği üzerinde durmuştur (Sander,
1998: 492).
Gorbaçov’un Perestroika (Yeniden Yapılanma) ve Glasnost (Açıklık) politikası her ne
kadar Sovyetlerin ciddi ölçüde bozulan ekonomisini kurtarmak için ileri sürülen planlar olsa da
uluslararası alanda da göstermiş ve Sovyetler Afganistan’dan çekilmiş ve Irak – İran savaşında
barışçıl çözüm için en azından yüzeyzel bazı girişimlerde bulunmuştur. 1988 yılında Arap – İsrail
sorunu ile ilgili olarak Mihail Gorbaçov, İsrail’in Arap devletlerine karşı küstahça tutumundan ve
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milletlerarası hukuku hiçe sayan davranışlarından yakınmış ve İsrail’i korumayı kendine görev
edinenlerin Orta Doğu’da esaslı ve kalıcı bir barış yerine ayrı ayrı anlaşmalar yapmak peşinde
olduğunu bu nedenle Arap devletleri arasında bir işbirliği ortamının biran önce doğmasının
gerekli olduğunu belirtmiştir. Bu politikanın sonucunda 1989’da Baltık ve Kafkas devletlerinde
bağımsızlık yanlısı direnme hareketleri artmıştır. Bunlardan; Azerbaycan, Ermenistan ve
Gürcistan’daki ayaklanmalar ordu ile bastırılmıştır. Baltık ülkelerinde ise daha çok ekonomik
zorlamalara gidilmiştir. Bu arada 3 Ekim 1990’da Almanya birleşmiş, Çin- SSCB ilişkileri
normalleşmiştir (Polikarpov, 2003: 165; Milov, 2006: 798).
Dış politika hususunda Gorbaçov’un izlediği yol, silahsızlanma ve uluslararası ilişkileri
dengeye oturtma yönündedir. İç politikada yaşanan değişimler, doğal olarak dış politikaya da
yansımakta; tehdit algılaması ve güvenlik stratejilerinde meydana gelecek değişimlerin temelini
atmaktadır. Öncelikli olarak geleneksel askeri politikaların değiştirilmesi ve ordunun yeniden
yapılandırılması söz konusudur. 1989 yılında yapılan askeri düzenlemeler ile sınır muhafaza
birlikleri, iç işleri birlikleri ve demiryolu birlikleri ordudan ayrılmaktadır (Külebi, 2010: 32).
Silahlı Kuvvetler ise üçlü yapıdan, beşli yapıya dönüştürülmektedir. Daha önceden var olan Kara
Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Askeri Deniz Donanması Kuvvetleri’ne iki yeni kuvvet birimi
daha ilave edilmektedir. Bu iki yeni birim, Hava Savunma Kuvvetleri ve Stratejik Roket
Kuvvetleridir. Söz konusu dış politik hamlelerin ve askeri gelişmelerin altında yatan sebep,
Gorbaçov’un uygulamaya koyduğu Yeni Politik Düşünce hamlesidir. Karşılıklı bağımlılık ve
uluslararası güvenlik esasına dayanan 1987 tarihli bu yeni konsepte göre, güvenlik ortak değerdir.

1.1. Gorbaçov (Sinatra) Doktorini
Gorbaçov döneminde SSCB’nin, Sosyalist Blok ülkelerine karşı uyguladığı bu politika
Rusya’da “Gorbaçov Doktrini”, Batı’da ise “Sinatra Doktrini” olarak bilenmekte ve Brejnev
Doktrini’nin terk edilmesini ifade etmektedir. Gorbaçov iktidara geldikten hemen sonra, Sosyalist
Blok ile ilişkileri gözden geçirmek ve onları yeni ilke ve temeller üzerine oturtmak üzere
çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Moskova’nın müttefiklerine yönelik yeni yaklaşımı, Gorbaçov’un
Varşova Paktı üyesi devletlerinin üst yöneticileriyle Mart 1985’de yaptığı ilk toplantıda Doğu
Avrupa ülkeleri bundan sonra kendi geleceğini istedikleri gibi inşa edebileceklerdi. Ancak
müttefik devletlerin bunu tam anlamıyla kavraması zaman almış ve ilk etapta önemli kararların
alınması ve sorunların çözümü ortaklaşa gerçekleşmiştir (Gorbaçov, 1995: 311).
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Gorbaçov liderliğinin Brejnev Doktrini’nden tamamen vazgeçmesi Malta Zirvesi’nde
(Aralık 1989) gerçekleşmiştir. Malta’daki görüşmelerin ana konularından birisi Doğu Avrupa
olmuş ve bu zirvenin sonucunda Gorbaçov, ABD Başkanına SSCB’nin Doğu Avrupa’daki
olaylara karışmayacağı konusunda güvence vermiştir. Malta Zirvesi’nde Gorbaçov’dan Doğu
Avrupa olaylarına karışmama konusunda güvence alan Washington, sosyalist rejimleri düşürmek
isteyen anti-Sovyet ve anti-sosyalist güçleri daha fazla desteklemeye ve teşvik etmeye başlamıştır
(Schulze & Best, 2012: 520).
Doğu

Almanya’nın

kaderi

ise

ABD

ve

SSCB

arasında

Malta

Zirvesi’nde

kararlaştırılmıştır. Taraflar, iki Almanya’nın birleşme sürecinin başladığını kabul ederek bu
sürece karışmamak konusunda anlaşmışlardır. Nitekim Berlin Duvarı’nın yıkılışı, Doğu
Almanya’daki komünist rejiminin sonunu getirmiş ve bundan sonraki süreçte yapılabilecek tek
şey birleşmenin koşullarını belirlemek olmuştur. Bu kapsamda Ocak 1990’da iki Almanya’nın
birleşmesi için “4+2” formülü kabul edilmiştir. Buna göre SSCB, ABD, İngiltere ve Fransa’nın
yanında Batı ve Doğu Almanya birleşme görüşmelerini yürütmüşlerdir. 12 Eylül 1990’da
Moskova’da Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Doğu Almanya’yı bünyesine alması ve birleşmiş
Almanya’nın NATO üyesi olması kabul edilmiştir. 3 Ekim 1990’da iki Almanya resmen
birleşmiştir (Milov, 2006: 792).
Doğu Avrupa ülkelerinde Komünist olmayan hükûmetlerin kurulmasına Moskova, bu
ülkelerin “içişlerine müdahale etmeyeceği” şeklinde tepki göstermiş ve oradaki komünist
rejimleri hiçbir şekilde desteklememiştir. Böylece Doğu Avrupa ülkeleri Sovyet kontrolünden
tamamen çıkmış ve Avrupa’nın iki bloklu yapısı siyasal bakımdan ortadan kalkmıştır. 1 Temmuz
1991’de Varşova Paktı dağılınca II. Dünya Savaşı sonrası Avrupası’nın iki kutuplu yapısı askeri
bakımdan tarihe karışmıştır.

1.2. Perestroika (Yeniden Yapılanma) Politikası
Gorbaçov, Perestroika’yı şöyle tnımlamaktadır: “Perestroika devrim” demektir. Devrim,
inşa etmek demektir. Fakat daima yıkımı da içerir. Devrim, işe yaramaz hale gelmiş, tıkanmış ve
hızlı ilerlemeyi engelleyen her şeyin yıkılmasını gerektirir. Perestroika aynı zamanda sosyal ve
ekonomik ilermeyi aksatan engellerin, ekonomi yönetiminin modası geçmiş yöntemlerinin ve
kelıplaşmış doğmatik zihniyetin kararlılık ile radikal bir biçimde ortadan kaldırılması demektir
(Gorbaçov, 1988a: 51).

294

12. Beş Yıllık Plan ve 2000 yılına kadar olan dönemin perspektif düşüncenin paylaşıldığı
kongre; Şubat 1986’da 4993 delegeyle toplandı. Gorbaçov’un sunduğu siyasi rapor ile 27
Kongre’de oluşturulmaya çalışılan yeni politika ve eleştiriler açık şekilde ortaya kondu.
1980’lerin başında ortaya çıkan olumsuz gelişmelerin ve yaşanan zorluklara dikkat çekmek için
hazırlanan siyasi rapor kongrede bütün muhatap kişilerle ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Özellikle
açıklanan yeni politikanın temel amacı durgunluktan çıkabilmek için ekonomik gelişmenin
hızlandırılması vurgulanmış ve ortaya konan yeni hamle ile teknolojinin modernizasyonu ve
yoğun büyümeye geçiş hedeflenmiştir (Milov, 2006: 866).
Ekim Devrimi’nin ardından, üretimin toplumsallaştırılmasının devlet eliyle üretim
araçlarına el konulmasından ibaret olmadığına işaret edilmekle birlikte, toplumsallaştırmalar
devletleştirme biçiminde gerçekleşmiştir. Maddi ilişkilerinin geliştirilmesi ve toplumsal
mülkiyetin zayıflatılması yöneliminin diğer yüzü, ücretlerin eşitlenme eğiliminin “asalaklık”
düzeyinde değerlendirecek kadar gelir farklılıklarının tırmandırılmasının savunulması anlamına
geliyordu. Öncelikle yeni politikanın işçi sınıfını uzaklaştırmasının bir sebebi, uygulanmaya
çalışılan politika ile sosyalizmin sorunlarını sosyalizme uygun araç ve yöntemlerle, işçi sınıfının
sosyalist katkı ve düşünceleriyle değil maddi ilişkilerle, kapitalizmin araçlarıyla aşmayı
hedeflemesiydi.
SBKP’nin üst komitesinde kabul edilen 27. kongre kararlarının benimsenmesi kolay
olmasına karşı alınan bu kararlar uygulanmaya konulduğunda bazı çelişkili direnişlerle
karşılaşmıştır. karşılaşılan bu direnişlerin ardından politikaların uygulanmasından önce direnişin
ortadan kalkması için çalışmalar başlatılmıştır. Merkez Komitesi Haziran 1986’da imalat
sanayinde modernizasyon kararı almıştı. Ocak 1987’de Merkez Komitesi’nin planladığı bu yeni
politikaya karşı oluşan direnişin ancak hızlandırma mekanizması kullanılarak aşılacağı fikrini
doğurmuştur (Polikarpov, 2003: 165).
Ekonomik yönetimin idari yapıdan ayrılarak ekonomik yöntemlere ağırlık verileceği reform
hareketleri; öncelikle işletme ve birliklerin bağımsızlığı arttırmaya, tam olarak işletmenin
yönetilme ve kendi kendini finanse etme, müşterek kârların verimliliğiyle orantılı olmasına
imkân sağlayacaktı. Bahsi geçen ilkeler, planlama, fiyat oluşumu, malzeme ve ürün tedariği,
bilimsel ve teknik ilerlemenin, finans ve kredi mekanizması, çalışma yaşamının ve sosyal hayatın
yönetimi ile dış ticaret ilişkileri konusunda düzeni temelden değiştirecek bir dizi reformları içinde
barındırıyordu. “Ekonomik Yönetimin Köklü Yeniden Yapılandırılması İlkeleri” doğrultusunda
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hazırlanan Devlet İşletmeleri Yasası ile 1987 Temmuz’unda toplanan Yüksek Sovyet
Kongresi’nde 01 Ocak 1987 tarihinde yasalaşmasının kabul edilmesiyle yürürlüğe girdi
(Polikarpov, 2003: 165).

1.3. Glasnost (Açıklık) Politikası
Garbaçov’un kendi ifadesiyle Glasnost, “Yeniden yapılanmanın ilk adımı uykuya
daldırılmış halkı uyandırmak ve kişilerin tüm süreçlere katılımını sağlamak” şeklinde
tanımlamıştır (Gorbaçov, 1988b: 30-31). Ekonominin modernizyonu konusunda daha ilk adımları
atar atmaz yönetici sınıfı Gorbaçov’un karşısına çıktı. Bu nedenle Gorbaçov, glasnosta yönelerek
durumu halka açıklayıp politik destek almayı amaçladı. Gorbaçov, Parti organlarındaki rüşvetin
ülkenin gelişimi önündeki en büyük engel olduğunu açıklamıştır. Halktan desteği sağlayamasaydı
Kruşçev gibi bir saray darbesine maruz kalabilirdi. Öncelikle krizin ekonomik boyutunu aşmayı
hedefleyen Gorbaçov, bunun ancak halkın desteğiyle olabileceğinden hareketle Glasnost
(Açıklık) politikasını başlattı. Aslında, 1986 yılında yaşanan Çernobil faciası glasnost
politikasının tetikleyicisi oldu. Bu olaydan sonra propaganda amaçlı Sovyet basını iyice
güvenirliğini kaybetti ve gerçeklerin halktan gizlendiği gerekçesiyle yönetim bağımsız basın
yaratma girişimi başlattı. Birçok gazetenin editörleri değiştirilerek muhalefetin çekirdeğini
oluşturmuşlardır. Haftalık çıkan Moskovskie Novosti (Moskova Haberleri) gazetesi glasnost
politikası doğrultusunda yayımladı. Gazete, adli suçlar, yolsuzluklar, uyuşturucu gibi haberlerin
yayında GULAG Esir Kampları gibi Sovyet tarihinin tarihinin karanlıkta kalan yanlarını da halka
bildiriyordu. Böylece eski dönemin olaylarını sergilenmeye balanmıştı. Gorbaçov döneminde
yeni nesillerin eski yönetimin zulmünden haberdar olmasını için halk gösteriler düzenledi (Steele,
1995: 4-12).

2. Varşova Paktı’nın Dağılması
İkinci Dünya Savaşından sonra 14 Mayıs 1955’te Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri dostluk ve
askeri birlik anlaşması olan Varşova Paktı’nı imzalamışlardır. Almanya’ya yakın olan devletlerin
saldırılarına ve bu saldırılara onay verecek olan NATO’ya karşı oluşturulmuş pakta birçok ülke
bulunmuştur. Romanya, Macaristan, Sovyetler Birliği, Arnavutluk, Çekoslovakya, Polonya,
Demokratik Almanya Cumhuriyeti ülkeleri Varşova Paktı üyeleri arasında yer almaktadır.
Sovyetler Birliği Varşova Paktı ile birlikte hakimiyetini daha da genişletmiştir. Sosyalist ülkeler
arasında imzalanmış olan bu anlaşma askeri yardım ve karşılıklı dostluk özelliği taşımaktadır ve
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çok taraflı ikinci birlik olarak yer almaktadır. Birincisi ise karşılıklı ekonomik yardım edilmesiyle
amacıyla kurulmuş olan konsey olmaktadır.
Sovyetler Birliği hakimiyetinin ve Stalinist yönetimin sert tavrının altı tekrar çizilmiştir.
Macaristan, Gorbaçov ve Polonya yönetimi altında 1980’li yıllarda Sovyetler Birliğinde oluşan
reform neticesinde Varşova Paktı’nın varlığıyla ilgili düşünülmeye başlanmıştır. Ekim 1990’da
Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin Federal Almanya’ya katılmasıyla birlikte Varşova
Paktı’ndan da çekilmiştir. Askeri yapı Varşova Paktı’nın geride kalan üyeleri tarafından 31 Mart
1991’de sona ermiştir. 1 Temmuz 1991’de de paktın son bulmasına karar verilmiştir (Milov,
2006: 797-799).

3. Ulusalcılığının Yükselişi ve Sovyetler Birliği’nin Dağılması
Gorbaçov 1990 yılının sonlarına doğru Sovyetler Birliği yerine cumhuriyetlerine
yenilenmiş birlik federasyonu için referandum çağrısı gerçekleşiyor. Sovyet önderinin bu
çağrısına 9 cumhuriyet olumlu cevap verdikten sonra 17 Mart 1991 yılında Rusya Sovyet
Federatif Sosyalist Cumhuriyeti, Belarus SSC, Ukrayna SSC, Kazakistan SSC, Kırgızistan SSC,
Tacikistan SSC, Türkmenistan SSC, Özbekistan SSC, ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetinde SSCB’nin korunması ve devamlı olması referandumu düzenlendi. Sonuç olarak
% 80 katılımın olduğu referandumda halkın % 77'si Sovyetler Birliği'nin korunması yönünde oy
kullandı. Diğer altı cumhuriyette ise merkezî hükûmetler oylamayı reddetmesine rağmen, yerel
Sovyet konseyleri seçim sandıkları kurdu. Estonya, Letonya, Litvanya, Moldova, Gürcistan ve
Ermenistan hükûmetleri halklarına referandumu boykot etmeleri çağrısında bulundu. Ermenistan
ve Gürcistan'da katılım düşük olurken diğer cumhuriyetlerde geçerli sayılabilecek bir katılım
oldu. Bu ülkelerde de birlik lehine sonuç çıktı. Ancak bağımsızlık yanlısı hükûmetler bu
referandumu meşru kabul etmediler ve 1991 yılında 15 cumhuriyetten sadece dokuzunun
imzaladığı yeni "Egemen Devletler Birliği" antlaşmasının ömrü birkaç ay sürdü. Üye devletlerin
istedikleri zaman federasyonu terk edebileceklerini belirtilen yeni birlik şartnamesiyle beraber
merkezî hükûmet aldığı bir dizi kararla, pazar ekonomisine doğru gidişi frenleyip yeniden sıkı bir
merkezî denetim sistemi getirmeye çalıştı. 1991 yılında SBKP yönetici rolü kaldırıldı ve Haziran
1991'de ilk çok partili seçim yapıldı. Ancak Ağustos 1991'de KGB başkanı, bazı Politbüro
üyeleri ve generaller ülkenin çökmekte olduğunu fark ederek darbe girişiminde bulundular.
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Darbeciler amaçlarından hemen vazgeçseler de bu girişim diğer cumhuriyetlerde tedirginlik
yarattı ve ayrılıklarını ilan etmelerine sebep oldu (D’encausse, 2013: 339).
Rusya Federasyonu’nun meclis binasında darbeye karşı direndiğini açıklayan ve genel oyla
seçilmiş Rusya Federasyonu Devlet başkanı Boris Yeltsin idari ve askerî yetkilerin Rusya
Federasyonu’nda geçici olarak toplandığını ilan etti. Darbecilerin Kırım'da yazlık evinde kalmaya
mecbur ettikleri Gorbaçov'un Moskova'ya dönmesini sağladı. Darbeci önderler tutuklanırken
Gorbaçov, SBKP Genel Sekreterliğinden istifa etti ve ortaya çıkan iktidar boşluğunu hızla kendi
şahsiyeti etrafında toplayan Yeltsin, SBKP'nin yasaklandığını ve partinin tüm mal varlığına el
konduğunu ilân etti. 25 Aralık 1991 yılında Sovyetler Birliği resmi olarak dağıldı (Polikarpov,
2003: 175).
Başkent

Yüz Ölçümü

Nüfus

( Km²)

(Bin Kişi)

Resmi Dili

Para Birimi

Azerbaycan

Bakü

86.600

9.867

Azerice

Manat

Belarus

Minsk

207.600

9.300

Rusça

Ruble

Estonya

Tallinn

45.227

1.328

Estonca

Euro

Ermenistan

Erivan

29.743

3.000

Ermenice

Dram

Gürcistan

Tiflis

69.700

3.404

Gürcüce

Lari

Kazakistan

Astana

2.724.900

18.157

Kazakça

Tenge

Kırgızistan

Bişkek

198.500

6.389

Kırgızca

Som

Letonya

Riga

64.589

2.015

Letonca

Euro

Litvanya

Vilnius

65.200

3.678

Litvanca

Euro

Moldova

Kişinev

33.843

3.600

Moldovanca

Leu

Özbekistan

Taşkent

447.400

32.445

Özbekçe

Som

Rusya

Moskova

17.075.400

146.877

Rusça

Ruble

Tacikistan

Duşanbe

143.600

8.931

Farsça

Somoni

Türkmenistan Aşkabat

488.100

5.852

Türkmence

Manat

Ukrayna

603.628

42.400

Ukraynaca

Grivna

Kiev

Tablo 1: Sovyetler Birliği’nden Ayrılan Ülkeler

4. Boris Yeltsin Dönemi ve Rusya Federasyonu
25 Aralık 1991 günü Mikhail Gorbaçov’un istifası ile artık tamamen yıkılan SSCB’nin
ardından, Sovyetler Birliği’nin varisi olarak ortaya çıkan Rusya Federasyonu’nu artık bir dizi
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dönüşüm bekliyordu. Yeltsin önderliğinde bir ekip ile birlikte başta İMF olmak üzere uluslararası
sermaye kuruluşlarının el ele vererek hayata geçirdikleri bu bir dizi dönüşüm için kollar sıvanır.
Bunlar aynı zamanda, Rus toplumunun her alanda yaşayışını derinden etkileyen değişimlere yol
açacaklardır. Daha önce Latin Amerika ve eski sosyalist Doğu Avrupa ülkelerinde uygulamaya
konan “şok terapi” ajandasının Rusya’da da uygulamaya konulması ile sadece ekonomik alanda
değil aynı zamanda siyasal ve toplumsal alanlarda da sorunlar daha vahim bir hâle gelmiştir.
Washington Konsensüsü gereği, Rusya’nın sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklar ile
Sovyetler’den kalan endüstriyel birikimler, özelleştirme politikaları ile devlet kontrolünden
alındı. Ayrıca, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan bunalımlara 1993 yılında bir de siyasi
buhran eklenmiştir. Yeltsin’in hem parlamento içinde hem de halk arasındaki popülerliğini
kaybetmesiyle beraber, ülke çapında Yeltsin’e karşı siyasal ve toplumsal muhâlefet hızla
yükselmeye de başlamıştır. Hatta bir zamanlar yanında yer alan, birlikte “demokrasi” mücadelesi
verdiği dava arkadaşları bile artık ona karşı eleştirel bir tutum sergiler hâle gelmiştir. Buna
karşılık olarak da, Yeltsin, yeni bir anayasa ile yasama ve yürütme mekanizmalarının değişikliğe
uğratılmasını ve başkanlık yetkilerinin bir hayli arttırılmasını önerir. Fakat Rus Meclisi bu öneriyi
reddeder ve Yeltsin’i anayasayı çiğnemekle suçlar. Bunun üzerine Yeltsin, 20 Mart 1993 günü,
Nisan referandumuna kadar sürecek ve “özel bir rejim” olarak adlandırdığı istisnai bir durum ilan
eder. Ve istisnai duruma dair imzaladığı kararname Yeltsin’e oldukça geniş yetkiler vermektedir.
Yeltsin’in bu açıklamasının ardından, yasama ve yargıdan üst düzey isimlerinden Yeltsin’in bu
yaptığının anayasaya aykırı olduğuna dair açıklamalar gelir (Polikarpov, 2003: 177).
Bu karşı çıkışlara rağmen, 25 Nisan 1993 tarihinde referandum yapılır ve yeni anayasaya
dair çalışmaların onayı halkoyuna sunulur. Katılımın % 64’lerde olduğu referandumdan
anayasayı olumlayan oyların yüksek çıkması üzerine yeni anayasa çalışmaları başlar ve taslağın
ortaya çıkması ile de büyük bir siyasal bunalım vuku bulur. Sonuçta, Sovyetler Birliği’nin
demokrasi ve özgürlük vaatleri ile yıkılması sonrasında, 1990’lara, kapitalizmin inşası sürecine
koşut bir biçimde, birdenbire çok fazla zenginleşenler ile hızla fakirleşenler arasındaki uçurum
damgasını vurmuştur (Milov, 2006: 855).

4.1. Dış Politika Uygulamaları ve Yakın Çevre Politikaları
Parçalanma sonrası Rusya’sında dış politika hususunda iki farklı görüş bulunmaktadır. İlki
olan “Atlantikçi Görüş”e göre Batı ile bütünleşilmeli ve politik ve ekonomik reformlara devam
edilmelidir. İkinci “Avrasyacı Görüş”e sahip olanlar ise Çar Petro zamanında yapılanlarla
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başlamak üzere geleneksel Slav değerlerine geri dönüşü savunmaktadırlar. Yeltsin dönemi Rus
dış siyaseti 1991 - 1993 dönemi ve 1993 sonrası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Özellikle 1991-1993 yılları arasında Atlantikçi görüş, Rusya Federasyonu Dışişleri
Bakanı Andrey Kozyrev bayraktarlığında yükselişe geçmekte, Asya temelli dış politik
hareketlenmelere rağmen gündemde durmaya devam etmektedir (D’encausse, 2013: 21). Görüşe
göre, Rus dış politikasının temel hedefi Batı ile işbirliğine gidilerek demokratik bir siyasal rejim
kurulmasıdır. Geçmişten gelen ideolojik çatışma, Batı ile mücadelenin temelini teşkil etmekte; bu
mücadele de çatışmayı barındırmaktadır. Bu yüzden, ideolojik çatışmalar bir yana bırakılarak,
çatışmadan uzak, dış dünya ile uyumlu bir dış politika izlenmelidir. Bu hedefin gerçekleşmesi
için ise, Rusya’nın geleneksel emperyal kimliğin bir tarafa bırakılması gerekmektedir. Bu
emperyal kimlik sebebiyle, Rusya’nın dış dünyaya entegrasyonu zorlaşmakta ve uluslararası
sistem de Rusya’ya karşı yabancılaşmaktadır. Eski birlik cumhuriyetleri ile herhangi bir sınır
çatışmasına girmemeyi kendisine şiar edinen söz konusu görüş neticesinde, Rus devletinin 19911993 yılları arasındaki dış politikasının izolasyonist bir temele oturtulduğu söylenebilir. Söz
konusu yaklaşım, ülkedeki muhalefet dalgasının daha da yükselmesine sebebiyet vermektedir.
Rus çıkarlarının Batı’ya satıldığını varsayan muhalefet dalgasının sert eleştirileri sonucunda,
Kozyrev ve taraftarlarının, muhalefet ile uzlaşmacı bir yaklaşım sergileyerek 1993 yılında
Kozyrev Doktrini olarak da literatürde yer alan 25 Ocak 1993 tarihli Rusya Federasyonu’nun Dış
Politika Konsepti’ni yayınladığı görülmektedir.
Yayınlanan dış politika konsepti, Atlantikçi görüşün olumsuz şekilde sonuçlandığının
göstergesi olarak belirtilebilir. Doktrin ile birlikte, Batı ile her alanda işbirliğinin ve
yakınlaşmanın öne çıkarıldığı dönemin sona erdiği görülmektedir. Temel amaç, federasyonun
ulusal çıkarlarının korunması ve ulusal güvenliğin sağlanması olarak belirlenmektedir. Ön plana
çıkan hususlardan biri de, Rus sınırlarının çevresinde bir güvenlik alanı oluşturmak ve iyi
komşulardan oluşan bir hat yaratmaktır. Eski birlik cumhuriyetleri ile olan ekonomik ve askeri
bağların korunması; SSCB’nin nükleer silahlarının tamamının Rusya Federasyonu’na transferinin
sağlanması, doktrinde göze çarpan önemli etkenlerdir. Rusya’nın arka bahçesindeki çatışmaların
kontrolü; “Yakın Çevrede” yaşayan Rus halklarının güvence altına alınması ve BDT’ye sağlam
bir kurumsal çerçeve oluşturulması ilkeleri ise Rusya Federasyonu’nun dış politikasının yeni
eğiliminin ve değişiminin nasıl işleyeceğini belirtir niteliktedir (Milov, 2006: 912-920).
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Yeltsin bu dönemde birkaç başbakan değişikliği yapsa da başarılı olamamış, halkın %90’ı
fakirlik sınırının altındaki yaşam koşullarında hayatını devam ettirmek zorunda kalmıştır.
G7’lerin (Dünyanın Sanayileşmiş En Büyük (7) 8 Ülkeleri) isminin G8’ler olarak değiştirilerek,
Rusya’nın bu birliğe girmesi bile ülkenin ekonomik yapısında bir gelişmeye sebep olamamıştır.
Yeltsin görev süresinin dolmasından 6 ay önce, 31 Aralık 1999’da tüm görevlerini Vladimir
Putin’e devrederek istifa etmiştir (Onay, 2003:136).
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Bölüm Soruları
1) 1985’te İktidara gelerek Perestroyka (Yeniden yapılanma) ve Glastnost (Yönetimde
şeffaflık) kavramlarını ortaya atan SSCB önderi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boris Yeltsin
B) Vladimir İlyiç Lenin
C) Mihail Gorbaçov
D) Joseph Stalin
E) Nikita Kruşçev
2) Aşağıdakilerden hangisi Rusya’da uygulanan şok terapinin özelliklerinden biri değildir?
A) Polonya modelinden esinlenmesi
B) Çin modelinden farklı olması
C) Reformların tepeden inmeci bir şekilde uygulanması
D) Reformların yavaş yavaş uygulanması
E) Ekonomik ve siyasal hayatta toplu bir değişiklik öngörülmesi
3) Aşağıdakilerden hangisi Boris Yeltsin döneminin özelliklerinden biri değildir?
A) Enerji fiyatlarındaki artışa bağlı ekonomik düzelme
B) Sosyal durumlar
C) Ekonomik durumlar
D) Oligarşinin egemenliği
E) Şok terapi uygulamaları
4) Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’ne (RSFSC) bağlı 15 cumhuriyetten
dokuzunun kendi aralarında imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni Devletler Cumhuriyeti
B) Egemen Devletler Birliği
C) Bağımsız Cumhuriyetler
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D) Federasyon Birliği
E) Merkezi Birlik
5) Aşağıdakilerden hangisi Gorbaçov’un politikilarından biri değildir?
A) SSCB’de parti yapısında bürokrasinin kaldırılması
B) Savunma harcalarının azaltılması
C) Demokratikleşme ve yargı bağımsızlığının sağlanması
D) Kapalı toplum yapısını açık hale getirmek
E) Sömürgecilik faaliyetlerini hazırlandırmak
6) Sovyet Birliği Komünist Parti (SBKP) yönetici rolü kaldırılarak çok partili seçim
aşağıdaki devlet başkanlarından hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?
A) Leonid Brejnev
B) Yuriy Andropov
C) Nikita Kruşçev
D) Mihail Gorbaçov
E) Gennadiy Yanayev
7) Ekonomik yönetimin köklü yeniden yapılandırılması ilkeleri doğrultusunda hazırlanan
Devlet İşletmeleri Yasası ne zaman yürürlüğe girmiştir?
A) 25 Ekim 1986
B) 10 Aralık 1986
C) 1 Ocak 1987
D) 8 Şubat 1987
E) 20 Mart 1987
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8)

Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Rusya
Federasyonu’nda yaşanan demokratikleşme sürecini etkileyen sebeplerden biri
değildir?

A) Geçmiş rejimin niteliği
B) Merkez-çevre arasında yaşanan problemler
C) Mevcut siyasi kültür
D) Medyanın yeterince özgür olmaması
E) Boris Yeltsin’in sağlığı
9) SSCB yanlısı olan ülkelerde komünist iktidarlar çökmeye başlamış, bu ülkelerde Batı
Avrupa modeli olan demokratikleşme hareketleri hız kazanmıştır. Aşağıdakilerden
hangisi bu ülkeler arasında yer almaz?
A) Gürcistan
B) Arnavutluk
C) Türkmenistan
D) Litvanya
E) Ukrayna
10) 1917 Bolşevik İhtilali ile Rusya’da başlayan komünist yönetim anlayışı 1990’lı yılların
başında yıkılmıştır. SSCB’nin yerine Bağımsız Devletler Topluluğu kurulmuştur.
Buna göre aşağıdaki devletlerden hangisi SSCB’nin yıkılmasından sonra kurulanlar
arasında yer almaz?
A) Avusturya
B) Çekoslakya
C) Romanya
D) Polonya
E) Macaristan
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11) Aşağıdakilerden hangisi Gorbaçov’un ekonomi reform hareketlerinden biri değildir?
A) İşletme ve birliklerinin bağımsızlığının artırılması
B) İşletmenin yönetilme ve kendi kendini finanse etmesine imkan sağlanmak
C) Bakir Topraklar projesini gerçekleştirmek
D) Ekonomi ilkeleri doğrultusunda planlama, fiyat oluştura, malzeme ve ürün tedariği hakkında
düzenlemelerin yapılması
E) Finans ve kredi imkanlarının genişletilmesi
12) Boris Yeltsin döneminde yeni anayasa referandumu ne zaman yapılmıştır?
A) 20 Ocak 1993
B) 25 Nisan 1993
C) 14 Haziran 1993
D) 26 Eylül 1993
E) 9 Aralık 1993
13) Aşağıdakilerden hangisi, 1991 yılında SSCB’den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden
ülkelerden biri değildir?
A) Slovakya
B) Litvanya
C) Moldova
D) Estonya
E) Letonya
14) Aşağıdakilerden hangisi Gorbaçov’un ekenomi ilkeleri arasında yer alır?
A) İmpart-Ekspart
B) Dahod- Padyom
C) Vlajenie- İstoçnik
D) Glastnost- Perestroyka
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E) Praizvodstva-Patreblenie
15) Sovyetler Birliği resmî olarak ne zaman dağıldı?
A) 10 Eylül 1991
B) 15 Ekim 1991
C) 19 Kasım 1991
D) 3 Aralık 1991
E) 25 Aralık 1991

Cevaplar
1)C, 2)D, 3)A, 4)B, 5)E, 6)D, 7)C, 8)E, 9)A, 10)B, 11)C, 12)B, 13)A, 14)D, 15)E
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