SİYASİ TARİH

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKER AKTÜKÜN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

SİYASİ TARİH

DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKER AKTÜKÜN

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi’nden başlayarak, 11 Eylül saldırılarına kadar geçen
sürenin siyasal tarihinin her ayrıntısını bu kadar kısıtlı alana sahip ders notları içinde ele almak
kuşkusuz mümkün değil. Elinizdeki ders notları Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF)
öğrencilerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, kaynakçada yer alan ve bu uzun dönemin
çeşitli veçhelerini inceleyen çalışmalardan yararlanarak hazırlanmıştır.
Siyasi tarih ders notları hazırlanırken, her dönemin öne çıkan ve kendisinden sonraki tarihi
belirleyen olayları öne çıkarılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda geçmişte gerçekleşen ve günümüzü
etkileyen olaylar da gözönüne alınmıştır.
Bir özgünlük iddiasında olmayan, sadece Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin
günümüz dünyasını anlamak için kolaylaştırıcı bir siyasal tarih okuması sağlamaya çalışan
elinizdeki metnin esas mimarları kaynakçada verilmiştir. Tabi ki bu birleştirme sırasındaki
olabilecek bütün hatalar bana aittir. Umarım bu ders notları günümüzü anlamaya çalışan
öğrencilerimize bir katkı sunar.
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YAZAR NOTU
Değerli öğrenciler; elinizdeki ders notlarının amacı Sanayi Devrimi ve Fransız
Devrim’inden başlayarak günümüze kadarki dünya siyasi tarihinin temel olaylarının sizin
tarafınızdan kavranılmasını amaçlamaktır. Derinlemesine analizler yerine olayların neden ve
sonuçlarını anlatmak ön plana çıkmıştır. Özellikle uygulamalar bölümündeki önerilen belgesel,
film ve romanlar dönemin siyasal zeminini anlamak için size yardımcı olacaktır. Her türlü hata
bu ders notlarını hazırlayan bana aittir. Umarım ufkunuzu açacak ve size katkıda bulunacak bir
metin oluşmuştur.
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1. DÜNYAYI DÖNÜŞTÜREN “ÇİFTE DEVRİM”: SANAYİ DEVRİMİ
VE FRANSIZ DEVRİMİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde 19. yüzyıldaki büyük ekonomik, siyasi, ideolojik dönüşümlere yol açan
iki önemli tarihsel olayın, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi’nin neden ve sonuçları
tartışılacaktır. Ayrıca Fransız Devrimi’nin “yıkıcı” etkilerinden korunmak isteyen Avrupa’nın
muhafazakâr monarşik yapılarının düzenlendiği Viyana Kongresi ve 19. yüzyıl Avrupa’sına
damgasını vuran “Avrupa Uyumu” süreci anlatılacaktır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sanayi Devrimi dünyanın bir başka coğrafyasında değil de neden İngiltere’de

gerçekleşmiştir?
2)

Fransız Devrimi Avrupa’nın monarşik devletlerini neden korkutmuştur?

3)

Napoléon Bonaparte’ın yaptığı hangi düzenlemeler sonradan ortaya çıkacak olan

ulus-devletlere model oluşturmuştur?
4)

Viyana Kongresi’nin düzenleyicilerinin kurmaya çalıştığı “Avrupa Uyumu” hangi

siyasal dengelere dayanıyordu?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sanayi Devrimi ve Fransız
Devrimi’nin neden ve
sonuçları anlatılacaktır.

20. yüzyılda ortaya çıkacak
uluslararası sistemin
temellerinin nasıl atıldığı
öğrenilecektir.

Metinler, haritalar, görsel
malzemeler ve okuma
önerileriyle konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

4

Anahtar Kavramlar
•

Sanayi Devrimi

•

Fransız Devrimi

•

Jakobenler

•

Napoléon düzenlemeleri

•

Restorasyon

•

Avrupa Uyumu

5

Giriş
1800’lü yıllar binlerce yıllık insanlık tarihinin çok kısa bir dilimini oluşturmasına
rağmen, insanın insanla, insanın doğayla ilişkilerinde ve yaşam koşullarında baş döndürücü
hızda değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu. 1700’li yılların sonlarına doğru Avrupa’da
doğan birisi eğer 1850’li yıllara kadar yaşamışsa, sadece Avrupa tarihinde değil, bütün dünya
tarihinde önemli değişimlere yol açan olaylara tanık olmuş demekti. Burjuvazi, sanayi,
makine, işçi sınıfı, grev, devrim, ulus-devlet gibi, bugün gündelik dilde kullandığımız birçok
kavramın içeriği, bu dönemde şekillendi.
Tarihçi Eric Hobsbawm’ın kavramıyla, 19. yüzyılın “çifte devrimle” belirlendiğini
söylemek mümkün. 1789 Fransız Devrimi ve yaklaşık olarak 1700’lerin ikinci yarısında
İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi. Eşzamanlı olarak yaşanan bu iki devrim, önce baştan
sona Avrupa’yı daha sonra bütün dünyayı etkiledi. Bu iki devrim yüzlerce yıllık “eski
rejimlerin” ekonomik, siyasal ve toplumsal ilişkilerini değiştirmek ve dönüştürmekle kalmadı,
kendileriyle birlikte günümüze kadar bütün dünyayı belirleyecek olan “yeni” ekonomik,
siyasal ve toplumsal ilişkilere geçişi de sağladılar.
Sanayi Devrimi ile birlikte, tarıma ve zanaata dayalı üretimin yerini makineleşmeye
paralel olarak sanayiye dayalı kitlesel üretim aldı. Binlerce yıldır, üretimin temelini oluşturan
insan ve hayvan gücünün yerini önce suya dayalı buhar gücü, daha sonra da fosil yakıt ve su
gücü ile üretilen elektrik aldı. Fabrika üretimine geçilmesi sağlayan bu değişimler, bütün bir
dünya ekonomisini, toplumların yaşamını, hızlı ve köklü biçimde değiştirdi.
Sanayi Devrimi ile eşzamanlı olarak gerçekleşen 1789 Fransız Devrimi ile ortaya
çıkan ulus-devlet, o tarihten sonra baskın siyasal yapı hâline geldi. Dünya üzerindeki bütün
devletler, hızlı ya da yavaş, ulus-devletlere dönüşmeye başladı. Bu dönüşüm sırasında ulusal
egemenlik, laiklik gibi kavramlar gelişti. O güne kadar yönetme yetkisini ilahi güçlerden
aldığını iddia eden kralların, hükümdarların uyruğu olan insanlar yasa karşısında eşit
yurttaşlar oldular. Ulus-devlet ile birlikte yeni bir içerik kazanan parlamento, ulusal ordu,
milli eğitim sistemi, devletçe yürütülen sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik kurumları gibi
olgular bütün dünyaya yayıldı.
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1.1. Sanayi Devrimi
18. ve 19. yüzyılların fırtınalı yıllarında siyasal ve toplumsal mücadelelerin arka
planını oluşturan en önemli gelişme Sanayi Devrimi oldu. Binlerce yıllık insanlık tarihinin ilk
büyük sıçraması, günümüzden yaklaşık 12 bin yıl evvel insanların “yerleşik yaşama”
geçmesiydi. Kimi tarihçiler tarafından “neolitik devrim” ya da “tarım devrimi” olarak da
adlandırılan bu süreçte “bitkileri, hayvanları ve ateşi” evcilleştiren insanoğlu, yerleşik yaşama
geçerek binlerce yıl sürecek uygarlık sürecinin ilk adımını atmıştı. Bu tarihten 18. yüzyıla
gelene kadar geleneksel toplumların temel faaliyeti olan tarım, uygarlıkların, siyasal yapıların
ve toplumsal yaşamın biçimlenmesinin alt yapısını oluşturdu. Başlangıcı, kabaca 1700’lü
yılların ikinci yarısına tarihlendirilen Sanayi Devrimi ise binlerce yıl boyunca oluşmuş olan,
ekonomik, siyasal ve toplumsal yapıları altüst edip, yeniden biçimlendirerek, günümüze kadar
gelecek temelini oluşturdu.
Sanayi Devrimi basitçe makine kullanımına geçiş olarak tarif edilse de, uygarlığın ilk
dönemlerinden beri üretimde makine kullanımı görülmüştür. Değirmenlerden ağırlıkları
kaldırmaya yarayan çeşitli vinçlere, tekstilde kullanılan çıkrıklardan demircilik de kullanılan
körüklere kadar insanlar bir dizi alanda farklı makineleri kullanmışlardı. Sanayi Devrimi’ne
esas anlamını veren makinelerde güç kaynağı olarak kol gücü yerine başta buhar olmak üzere
farklı güç kaynaklarının kullanılmaya başlaması ve üretimin giderek kitleselleşmesiydi. Bir
güç kaynağı olarak buharın kullanılmaya başlamasından hemen önce, daha 15. yüzyılda
Avrupa’da ticari kapitalizm ile birlikte özellikle tekstil alanında “manifaktür” olarak
adlandırılan küçük atölyeler ortaya çıkmış, dar çerçeveli de olsa üretimde kitleselleşme
başlamıştı.
Sanayi Devrimi’nin ayak sesleri ilk olarak İngiltere’de duyulmaya başlandı.
İngiltere’nin Sanayi Devrimi’nde öncü bir rol oynaması tesadüf değildi. Daha 1640 gibi erken
bir tarihte, parlamento ile kral arasında başlayan ve kısa sürede iç savaşa dönüşen mücadele,
1649’da dönemin kralı I. Charles’ın idamı ve yeni yükselmekte olan burjuvazinin çoğunlukta
bulunduğu parlamentonun (Avam Kamarası) iktidarını güçlendirmesiyle sonuçlanmıştı. Bu
dönemden sonra İngiltere’de kapitalist ekonominin önündeki engellerin hızla kaldırılması,
Sanayi Devrimi’nin gerçekleşeceği zemini de hazırladı. Devletin sistemli ve yoğun
yardımıyla desteklenen ihracat içinde, başta pamuklu dokuma olmak üzere, tekstil, sanayinin
öncü sektörü hâline geldi. Artan ihracat hem deniz taşımacılığında, hem de ülke içi karayolu
taşımacılığında yenilikler için teşvik edici oldu. Devlet, tüccarlar, imalatçılar için teknik
buluşlar ve yatırım malları sanayinin gelişmesi için önemli desteklerde bulundu.
Bu destekleri arkasına alan yatırımcılar, üretimi arttırmanın yollarını aramaya
başlamış; bir yandan iplik bükme ve dokumayı hızlandıracak araçlar üzerinde kafa yorarken
bir yandan da bu araçları çalıştırmakta kol gücünün yerine kullanabilecekleri yeni güç
kaynakları arayışına girmişlerdi.
Geleneksel makine kullanımından farklı olarak Sanayi Devrimi’ne asıl anlamını veren
olay ise bir güç kaynağı olarak buharın makinelerde kullanılması oldu. İngiliz mucit ve
girişimci Thomas Savery (1650-1715), basit ve kaba bir buhar makinesi yapıp, daha 1698 gibi
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erken bir tarihte patentini almıştı. Kısa bir süre sonra, 1712 yılında Thomas Newcomen’in
(1663-1729) tasarladığı buhar makinesi, Savery’nin icadını bir adım öteye taşıyordu.
Newcomen’in tasarladığı makine hantal olmasına rağmen, özellikle kömür madenlerinde,
geniş bir kullanım alanı buluyor ve kısa süre içerisinde yüzlerce Newcomen makinesi
yapılıyordu. Newcomen’in buharlı makinesinin yaygınlaşmaya başladığı bu yıllarda, dokuma
alanında da ilk yenilikler görülmeye başlandı. Kendisi de bir dokumacı olan John Kay’in
(1704-1779) 1733 yılında imal ettiği uçan mekik (flying shuttle), iki kişinin büktüğü kadar
ipliği, aynı sürede tek kişinin bükmesini sağlıyordu. 1764’te James Hargreavas (1720-1778)
adındaki dokumacı ve mucit, karısına adayarak, adını “eğiren Jenny” (spinning Jenny)
koyduğu bir iplik eğirme tezgahı yaptı. Sürekli geliştirilen tezgah 1779 yılında iplik
eğirmedeki verimliliği dokuz kat arttırmıştı.
1765 yılında James Watt (1736-1819), Newcomen’in buhar makinesine, buharı
yoğunlaştıracak ikinci bir bölme ekleyerek, daha az yakıt ile daha fazla güç elde etmeyi
başarmış, makinenin çalışmasını çok daha verimli hâle getirmişti. Watt’ın yeni makinesi
Sanayi Devrimi’nin simgesi hâline geldi. Buhar makineleri artık madenlerde pompalama
işlerinde kullanılmaktan öte, başka birçok alanda da kullanılmaya elverişli hâle geldi.
Tekstilde pamuk ipliği makineleri, matkap makineleri, imalat makineleri, metal işlerinde
kullanılan tornalar ve silindirler, ocaklara hava üflemekte kullanılan mekanizmalar bu yeni
teknolojiyi kullanarak yaygınlaştılar.
Buhar enerji kaynağı hâline gelince kömür ve demir de sanayinin belkemiği oldu.
1800’lerin başında, daha önceleri ahşaptan yapılan birçok makine ile makine parçası artık çok
daha dayanıklı olan demirden yapılmaya başlamıştı. Demire duyulan bu ihtiyaç kömür
madenciliğini ve demir-çelik yani metalurji sektörünü geliştirdi. Buhar makinesinin yaygın
olarak kullanılmaya başlamasıyla ekonomide bir üretim patlaması gerçekleşirken, buharlı
gemi ve demiryolu ulaşımının devreye girmesiyle büyük bir dönüşüm başlamış, Sanayi
Devrimi ağır sanayiye de sıçramıştı. Başta emperyalizm olmak üzere 19. yüzyıl ortalarından
itibaren ortaya çıkan gelişmeler, Sanayi Devrimi sonrasında dünya ekonomisinde meydana
gelen bu büyük dönüşümün eseridir.
Buhar gücünün üretimde ve ulaşımda kullanılmasıyla birlikte, üretim birimlerinin ve
şehirlerin görüntüsü de değişmeye başladı. Fabrikalar temel üretim birimleri olarak ortaya
çıkarken, şehirler giderek kalabalıklaşan nüfusları barındıran büyük merkezler hâline gelmeye
başladılar. İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi’nin Batı Avrupa’ya yayılması, bu
coğrafyanın, geleneksel üretim yapan dünyanın geri kalan bölgelerine üstünlük kurmasını
sağladı. Fabrikalarda üretilen mallar sadece Batı dünyasının ekonomik ve toplumsal yapısını
değiştirmekle kalmadı; yeryüzünün her yerindeki geleneksel el zanaatları ile yapılan üretim,
kitle üretiminin rekabetine dayanamayarak, gerilemeye başladı. Sanayi Devrimi’nin en
belirgin özelliği, üretim miktarlarında görülen büyük artış oldu. Daha fazla üretimin
gerektirdiği daha fazla ham madde, bunların zamanında yerlerine ulaşmasını sağlayacak daha
hızlı ve dakik ulaştırma, teknolojiyi kullanabilecek ve geliştirebilecek daha fazla okumuş
insan ve giderek daha büyük sermayesi olan, daha çok insan çalıştıran, daha büyük şirketlerin
ortaya çıkışı toplumun yapısını tamamen değiştirdi. Modern sanayi ve fabrikaların ortaya
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çıkışı sadece toplumun yapısını ve toplumsal düzeni kökten değiştirmekle kalmadı, insanların
yapma etme biçimini olduğu kadar düşünme biçimlerini de değiştirdi. Bu gelişmelerin
toplumsal ve siyasal açıdan önemli sonuçları oldu: Burjuva sınıfının yapısı değişirken,
köyden şehirlere göç giderek arttı. Şehirlerde sayıları sürekli artan işçi sınıfı kısa süre
içinde toplumsal ve siyasal bir güç hâline geldi.

1.2. Fransız Devrimi
1.2.1. Devrim Öncesi Fransa
Fransız Devrimi öncesindeki ekonomik ve toplumsal yapı, yaygın biçimde “eski
rejim” (ancient régime) olarak adlandırılır. Devrim öncesi Fransa’da hukuki olarak üç
sınıf bulunuyordu: Ayrıcalıklı sınıflar olarak nitelendirilen ruhbanlar ve soylular ile
ayrıcalıklı sınıfların dışındaki bütün kesimleri içinde bulunduran “üçüncü zümre” ya da
Fransa’daki adlandırmayla Tiers Etat.
Soylular, Orta Çağ feodal beylerinin uzantılarıydılar. Büyük oranda toprak
sahibiydiler ve topraklarının gelirleri ile geçinirlerdi. Saray soyluları ve taşra soyluları olarak
ikiye ayrılıyorlardı. Tüm soyluların, “kılıç kuşanmak”, “çeşitli vergilerden muaf olmak”,
“feodal haklarından kaynaklanan vergileri köylülerden toplamak” gibi ayrıcalıkları vardı.
Ruhbanlar ise “soylu rahipler” ve “aşağı rahipler” olarak ikiye ayrılıyordu. Fransa’da
ekilebilir toprakların yüzde 10’unun mülkiyeti kiliseye aitti. Ayrıca çok geniş toprakların
vergisini toplama hakkı da kiliseye verilmişti. Kilisenin bu önemli serveti büyük ölçüde
“soylu rahipler”in denetimindeydi.
Devrim arifesinde yaklaşık 25 milyonluk nüfusu olan Fransa’da, ayrıcalıklı sınıfların
dışında kalan nüfusun yüzde 97’sini üçüncü zümre oluşturuyordu. Diğerlerinden farklı olarak
karmaşık bir yapısı vardı. Üçüncü zümre içinde hâlâ en büyük çoğunluğu köylüler
oluşturuyordu. Ancak başta Paris olmak üzere şehirlerde ekonomik olarak güçlü bir burjuva
sınıfı (tüccarlar, bankacılar, imalathane sahipleri, serbest meslek sahipleri vb.) ortaya çıkmıştı.
Geleneksel esnaf ve zanaatkârların yanı sıra Sanayi Devrimi’nin etkisiyle, şehirlerde kol
gücüyle çalışan işçi sınıfı da üçüncü zümrenin önemli bir bileşeni olarak belirmeye
başlamıştı.
Devrim öncesi Fransa’sında Orta Çağ’a özgü feodal üretim ilişkileri çözülmüş,
kapitalizme özgü bir toplumsal yapı ortaya çıkmış olmasına rağmen, devletin hâlâ
feodal döneme özgü bir yapıyla yönetilmesi en önemli çelişkiyi oluşturuyordu. Kırsal
bölgelerde feodalizme özgü serflik ve toprak düzeni ortadan kalkmıştı ama nüfusun büyük
çoğunluğunu oluşturan köylüler hâlâ feodal dönemden kalma ağır vergilerin yükü altında
eziliyordu. Köylünün hem krala, hem ruhbana, hem de soylulara karşı yükümlülükleri vardı.
Köylüler, ürünlerinin bir bölümünü kiliseye, bir bölümünü de toprak sahibi soyluya vergi
olarak veriyorlardı. Ayrıca, ürünlerini soyluya ait köprüden geçirebilmek, soyluya ait
değirmende öğütmek, fırınında pişirebilmek için belli paralar ödemek zorundaydılar. En ağır
vergiler sürekli tüketilmek zorunda olunan tuzdan ve şaraptan alınıyordu. İçinde bulundukları
ağır yaşam koşulları, köylülerin feodal yükümlülüklere yönelik tepkilerini büyütüyordu.
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Üçüncü zümre içinde, ekonomik olarak güçlü olan sınıf burjuvaziydi. Toplum içinde
gerek ekonomik açıdan gerek bilgi olarak üstün olan bu sınıf, ruhbanların ve soyluların
hukuksal ve siyasal ayrıcalıklarına karşı çıkıyordu. Ekonomik güçlerine paralel olarak siyasal
yaşamda da söz hakkı istiyorlardı.

1.2.2. Fransız Devrimi’nin Nedenleri
Kuşkusuz Fransız Devrimi gibi büyük bir tarihsel olayın çok karmaşık ve iç içe
geçmiş nedenleri vardı. Tarihçiler hâlâ siyasal ve toplumsal nedenler üzerinde çeşitli
tartışmalar yürütmektedir. Ancak öne çıkan üç nedenin altını çizebiliz.
Her şeyden önce Fransız Devrimi’nde Aydınlanma düşüncesinin etkisi oldukça
güçlüydü. Fransız Devrimi’nin düşünsel zemininin ortaya çıkmasında Aydınlanma Çağı
düşünürlerinin önemli bir rolü oldu. Sanayi Devrimi’yle birlikte teknik alanda yaşanan
buluşlar, yeni düşüncelerin yeşermesine de neden oluyordu. Çevresini büyük bir hızla
değiştiren insan, siyasal kaderini de kendi eline alabileceğini düşünmeye başlamıştı. Bilimsel
buluşlar, evren ve dünya ile ilgili yeni keşifler, kilise dogmalarına dayanan katı dinsel
düşüncenin, skolastik öğretinin sarsılmasına neden oldu. Kilisenin toplumdaki ağırlığı
azalırken, insan zihnine ve bilime inançtan kaynaklanan şüpheci bakış, laik (seküler) düşünce
giderek güçleniyordu. Modern düşünüş biçiminin kök saldığı Aydınlanma Çağı’nda Fransız
düşünürlerin özel bir rolü vardı. Ansiklopedistler olarak da adlandırılan Diderot, Voltaire,
Montesquieu, Rousseau gibi yazarların düşünceleri, matbaanın yaygınlaşması ve okuma
yazma oranının artmasına paralel olarak daha çok kişi tarafından okunuyordu. Bu düşünürler
Aydınlanma düşüncesinin Fransa topraklarında derinden kök salmasına neden oldu. Devrim
sürecinin ana sloganları hâline gelecek olan “eşitlik”, “özgürlük”, “kardeşlik” gibi
kavramlar, bu yazarların kaleminden geniş kitlelere ulaşıyordu. Başta Fransa olmak
üzere Avrupa’nın mutlakçı hükümdarlarının egemenlikleri altındaki toplumları diledikleri gibi
yönetmeleri giderek güçleşiyordu.
Fransız Devrimi’nin önemli nedenlerinden biri de İngiltere ile Fransa arasındaki
rekabetti. 18. yüzyıl içinde İngiltere ve Fransa, Sanayi Devrimi’nin de etkisiyle, Avrupa’da
büyük iktisadi güçler olarak ortaya çıktılar. 1688-1783 yılları arasında İngiltere ve Fransa
arasında uzun süren dört savaş yaşandı. Toplamda 42 yıl süren bu çatışmalar her ne kadar
Avrupa kıtasında yoğunlaşsa da Kuzey Amerika’dan Hindistan’a kadar geniş bir alana
yayıldı. Bu çatışmalar içinde İngiltere, başta Hindistan olmak üzere Asya ve Kuzey
Amerika’da geniş bir ticaret ağı yaratırken, Fransa Avrupa içinde ve Yakın Doğu’da ticaret
ilişkilerini geliştirmişti. Dış pazarlar üzerinde rekabetin yoğunlaşması, iki ülke arasındaki
çatışmaları da sertleştiriyordu. 1756-1763 yılları arasında devam eden Yedi Yıl Savaşları’nın
sonucunda Fransa, İngiltere karşısında büyük bir yenilgi aldı. Savaş sonrası Paris’te
imzalanan anlaşma ile Fransa, Kuzey Amerika’daki topraklarını kaybetti. Maddi
kaynaklarının önemli bir kısmını İngiltere ile rekabete harcayan Fransa’da kısa sürede ülke
maliyesi önemli bir krizle karşı karşıya kaldı.
Fransız Devrimi’nin görünürdeki en önemli nedenlerinden bir diğeri ise Kuzey
Amerika’daki İngiliz kolonilerinin bağımsızlıklarını kazanmasıydı. Kuzey Amerika
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kolonilerinin İngiltere ile çatışarak bağımsızlıklarını kazanması ve 4 Temmuz 1776’da ilan
edilen “Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi”nin Aydınlanma düşünürlerinden esinlenerek
hazırlanması, Sanayi Devrimi’nin etkisiyle Avrupa’da ortaya çıkan yeni toplumsal sınıfların
hepsini etkilemişti. Halkın, kişisel hak ve özgürlüklerini korumak için siyasal otoriteye karşı
çıkabileceği ve başarılı olabileceği fikri Avrupa’nın yeni toplumsal sınıflarının zihnine
yerleşti.
Amerikan bağımsızlık savaşının Fransa’ya farklı bir etkisi daha oldu. 1763 yılında
Kuzey Amerika’daki topraklarını terk etmek zorunda kalan Fransa, Amerika’da İngiltere’ye
karşı ayaklanma başlayınca kolonilerin yanında yer aldı. Mali açıdan zaten zayıf bir
durumda bulunan Fransa’nın kolonilere silah ve maddi yardımda bulunması, hazinenin
iflasını da hızlandırdı.

1.2.3. Fransız Devrimi’nin Başlaması
Mali krizi aşabilmek için yeni vergiler koymak isteyen Kral XVI. Louis, soyluların
ayrıcalıklarının bir kısmını elinden alan yeni vergilere direnmesi üzerine, toplumun diğer
kesimlerinden destek alabilmek amacıyla, 1614 yılından beri toplanmayan Genel Meclislerin
(Etat Généraux) toplanacağını ilan etti. Seçimlerin ardından 4 Mayıs 1789’da Genel
Meclisler açıldı. Açılış ile birlikte ilk anlaşmazlık da ortaya çıktı. 1614 yılındaki son
toplantısına kadar Genel Meclisler sınıf esasına göre karar alan organlardı. Üç alt meclisten
oluşan Genel Meclislerin, ilkinde ruhbanlar, ikincisinde soylular, üçüncüsünde ise Tiers Etat
olarak adlandırılan üçüncü zümre yani soylular ve ruhbanlar dışındaki bütün halk
kesimlerinin temsilcileri toplanıyordu.
Her sınıfın temsilcileri önce kendi içlerinde toplanıp oy kullanıyor ve sonuçta her
sınıfın verdiği karar tek bir oy olarak sayılıyordu. Sayıca toplumun çok küçük bir kesimini
oluşturan soylular ve ruhbanlar bu sistemde iki oya sahipken, üçüncü zümreyi oluşturan
burjuvalar, köylüler, işçiler ise bir oya sahip oluyordu. Genel Meclisler yeniden açıldığında
üçüncü zümrenin temsilcileri sınıfa göre değil kişiye göre oy verilmesini savundular. Kişi
olarak oy verilirse bütün sınıfların temsilcilerinin görüşmeleri ve oylamaları birlikte
yapmaları gerekecekti. Ayrıca üçüncü zümrenin temsilcileri mecliste sayıca çoğunluğu ele
geçirecekti.
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Harita 1: 1789 yılında Avrupa (Kaynak: http://chnm.gmu.edu/revolution/d/425/)
Soylular ve ruhbanlar, kendi içlerindeki küçük bir kesim dışında, bu öneriye şiddetle
karşı çıktılar. Üçüncü zümre temsilcileri ise altı hafta toplantıları boykot ettikten sonra, 17
Haziran’da kendilerini “Ulusal Meclis” olarak ilan ettiler ve diğer sınıfların temsilcilerini
kendilerine katılmaya çağırdılar. Soylu ve ruhbanların bir kısmı bu çağrıya uyarken, büyük
çoğunluğu bu çağrıyı büyük bir tepkiyle reddetti. Soyluların ve kilisenin baskısıyla kral XVI.
Louis “Ulusal Meclis”in toplantı salonunu kapattı. Fransa’da siyasal yapı artık ikiye
bölünmüştü: Bir yanda Kral, soylular ve Kilise, diğer yanda burjuvazi ve geniş bir halk
kesimi.
Kralın meclisi kapatması üzerine yakınlardaki bir spor salonunda (jeu de paume)
toplanan üçüncü zümre temsilcileri bir anayasa yapmadan dağılmama kararı aldılar. 9
Temmuz 1789’da kendilerini “Kurucu Meclis” olarak ilan ettiler. Bu olay Fransız
Devrimi’nin ilk aşaması olarak nitelendirilir. Kralın “Kurucu Meclisi” dağıtmasını
engellemek için sokaklara dökülen halk, 14 Temmuz’da, askerlerle girdikleri çatışmalar
sırasında monarşinin sembolü olan Bastille hapishanesini ele geçirdiler. Yeni bir belediye
meclisi kurularak Paris’in idaresi ele geçirildi.
Temmuz ayının sonlarında ise ayaklanan köylüler, soyluların şatolarını yağmalamaya,
soyluların köylüler üzerindeki vergi ve angarya haklarını belgeleyen evrakları yakmaya
başladılar. “Büyük Korku” olarak anılan bu dönem toprak sahiplerini dehşet içinde bıraktı.
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“Kurucu Meclis” çok da istemeden bir dizi karar alarak hareketi durdurmaya çalıştı. 4
Ağustos’da “feodalizmin kaldırıldığı” ve soyluların her türlü ayrıcalığına son verildiği
açıklandı. Bu kararla birlikte soyluların büyük çoğunluğu Fransa’dan kaçmaya başladı. Ancak
“Kurucu Meclis”in en önemli eylemi 26 Ağustos 1789’da “İnsan ve Yurttaş Hakları
Bildirgesi”ni ilan etmesi oldu. “İnsanlar hukuk bakımından özgür ve eşit doğarlar ve öyle
kalırlar” maddesiyle başlayan bildirge, Aydınlanma düşünürlerinin görüşlerini, özellikle de
doğal haklar, eşitlik ve vatandaşlık haklarını ilan ediyordu. Bildirge ayrıca yaşama,
özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnme haklarını insanın doğal ve zaman
aşımına uğramaz hakları olarak ilan ediyordu.
Ancak, “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi”nin uygulamaları bütün yurttaşlara eşit
olarak yansımadı. “Kurucu Meclis”in, Fransa’daki toprakların önemli bir kısmını elinde tutan
Kilise’nin topraklarına bedeli karşısında el koyma kararı, nüfusun büyük çoğunluğunu
oluşturan yoksul köylülere yaramadı çünkü bedeli ödeyecek paraları yoktu. Bir başka kararla
işçi sendikaları ve her tür grev yasaklanıyordu. Fransız Devrimi, devrimi gerçekleştiren
toplumsal sınıflar içinden burjuvazinin (orta sınıfın) çıkarına göre biçimlenmeye başlamıştı.
“Kurucu Meclis”, iki yıl süren çalışmalardan sonra, Fransa’nın ilk Anayasasını
hazırladı. Anayasa, Montesquieu’nün (1689-1755) güçler ayrılığı ilkesine göre hazırlanmış ve
kralın mutlak egemenliğini sınırlayarak Anayasal monarşi rejimini getirmişti. Ağırlıklı olarak
burjuva sınıfının temsilcilerinden oluşan “Kurucu Meclis”in hazırladığı anayasada vatandaşlar
“aktif” ve “pasif” olarak ikiye ayrılıyor ve oy verme hakkı 25 yaşın üzerinde belli bir oranda
vergi veren “aktif” vatandaşlara veriliyordu. Bu ayırım burjuvaziyi yönetimde daha da
güçlendirecekti.
Anayasa’yı imzalamadan yurt dışına kaçmaya çalışan kral, Avusturya sınırına yakın
Varennes kasabasında yakalanarak Paris’e geri götürüldü. Burjuvazinin meşruti monarşi
isteyen muhafazakâr kanadının baskısıyla affedilen XVI. Louis 13 Eylül 1791’de Anayasa’yı
imzaladı. Görevini tamamlayan “Kurucu Meclis” kendini feshetti, yeni Yasama Meclisi için
seçimlere gidildi. O güne kadar daha çok tartışma ortamı işlevi görmüş olan Cordelier
Kulübü, Jakobenler Kulübü gibi kulüpler seçimler sırasında siyasal bir işlev kazandı.

1.2.4. Cumhuriyete Giden Yol
Bu arada Fransız Devrimi’nin fikirleri ve eylemleri, Sanayi Devrimi’nin etkisiyle
toplumsal yapıları değişmekte olan diğer Avrupa ülkelerinde de, yandaş bulmaya başlamıştı.
Fransa’daki gelişmeleri kaygıyla izleyen Avrupa monarşileri benzer değişim taleplerinin
kendi ülkelerinde de ortaya çıkmasından korkuyorlardı. Kraliçe Marie Antoinette’in kardeşi
olan Avusturya Kralı II. Leopold, Fransa’da mutlak monarşinin yeniden tesis edilmesinin en
önemli savunucusuydu. Öte yandan Fransa’dan kaçan soylular Fransa’daki devrimci
hükûmete karşı bir savaş hazırlığındaydılar. II. Leopold’ün ölümü üzerine tahta çıkan II.
François ise Fransa’ya karşı savaşı kaçınılmaz görüyordu. 1 Ekim 1791’de seçilen yeni
Yasama Meclisi açılış toplantısıyla göreve başlarken, Avrupa monarşilerinde de Fransa’ya
karşı bir savaş fikri giderek güç kazanıyordu.
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Yasama Meclisi’nde, sol kanatta bulunan gruplar (Girondin-Jakoben) devrim
Avrupa’da yayılmadıkça Fransa’nın güven içinde olmayacağını düşünüyordu. Sağ kanatta
(Feuillant) yer alanlar ise savaşın halkı kral XVI. Louis’nin etrafında toplayacağını ve
devrimi ılımlı bir çizgide sürdürebileceklerini düşünüyorlardı. Savaş yanlısı Yasama Meclisi
temsilcilerine gerekli bahaneyi Avusturya kralı II. François verdi. Avusturya kralının verdiği
muhtıra üzerine toplanan Yasama Meclisi, 20 Nisan 1792’de Avusturya ve Prusya’ya karşı
savaş açtı.
Savaşın başlamasıyla birlikte eski rejimin (ancient régime) geri gelmesini istemeyen
köylüler ve işçiler devrime sahip çıktılar. Meclis içinde azınlıkta bulunan sol kanat Jakobenler
ise etkinliğini giderek arttırmaya başladı. Ağustos ayının başında, Fransa sınırlarına dayanan
Avusturya ve Prusya ordularının komutanı Brunswick Dükü, “krala karşı ayaklananların
yargılanacakları ve krallık sarayına dokunulursa Paris halkının kılıçtan geçirileceğini” ilan
etti. Bildirinin Paris’te duyulmasıyla birlikte öfke arttı. Marsilyalıların ve Paris kenar mahalle
halkının oluşturduğu birlikler, 10 Ağustos sabahı Danton, Desmoulins ve Jakobenlerin
önderliğinde ayaklanarak saraya hücum ettiler. Çatışmalar sonrasında Kral meclise sığınmak
zorunda kaldı. 10 Ağustos ayaklanmasıyla birlikte devrimi ılımlı çizgide tutmaya çalışan sağ
kanat iyice zayıflamıştı. 1791 Anayasasının “pasif” olarak nitelediği sade yurttaşlar siyasal bir
zafer kazanmışlardı.
Yasama Meclisi “aktif” ve “pasif” yurttaş ayırımı yapılmaksızın, yeni Anayasayı
hazırlamak üzere Fransız halkının bir “Konvasiyon Meclisini” seçmeye çağrılmasına karar
verdi. Adını Amerika’daki bağımsızlık savaşı sırasında anayasayı hazırlamakla görevli
Kurucu Meclis’ten alan “Konvansiyon Meclisi”, genel oy ve iki dereceli bir seçim sistemiyle
seçildi. 21 Eylül 1792’de krallığın kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi. Monarşi
artık son buluyor, 1804’e kadar sürecek I. Cumhuriyet dönemi başlıyordu. Vatana ihanet
suçlamasıyla yargılanan XVI. Louis, 21 Ocak 1793’de giyotin ile idam edildi. Kralın idamıyla
birlikte ülke içinde, devrim ile devrim düşmanları arasında keskin bir mücadele başlarken,
ülke dışında kralın idam edilmesinden dehşete düşen Avrupa monarşilerinin hemen hepsi
Fransa’ya karşı cephe aldı. Avusturya ve Prusya ile devam eden savaşa 1793 yılı içinde
İngiltere, İspanya, Hollanda, Napoli, Toskana, Venedik ve Papalık’da katılarak Fransa’ya
savaş açtılar. Böylece Fransa’nın 1815 yılına kadar sürecek olan bütün Avrupa ile mücadelesi
başladı.

1.2.5. Terör Dönemi (1793-1794)
6 Nisan 1793’te ülke içindeki çatışmaları ve savaş sırasında artan karaborsacılığı
engellemek, enflasyonu kontrol altına almak, yeniden düzeni sağlamak için Jakobenlerin
önderliğinde Kamu Selamet Komitesi kuruldu. Komite olağanüstü yetkilerle donatılmıştı. 9
üyesi olan Komitede, Maximilien Robespierre (1758-1794) en etkili üye olarak ortaya
çıkıyordu. Robespierre, hem ülke içinde, hem de ülke dışındaki devrim düşmanlarına karşı
devrimi ancak sert önlemlerle koruyabileceğini düşünüyordu. Karaborsacılar, vurguncuların
dışında Jakoben yönetime muhalif olanlar da cezalandırılıyordu. Ilımlı Girondin
milletvekilleri meclisten çıkartılıp idam edildiler. 1793 Haziran ayından 1794 Temmuz ayına
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kadar süren “Terör Dönemi”nde farklı kaynaklarda değişen rakamlara göre 16 bin ila 50 bin
kişi giyotinle idam edildi. “Devrim kendi evlatlarını yemeye” başlamıştı.
Robespierre ile birlikte devrimin başladığı dönemde kader birliği yapan Danton (17591794) ve arkadaşları, Kamu Selamet Komitesinin uygulamalarına muhalefet etmeye
başladıkları zaman giyotinden kurtulamadılar. Demokratik bir cumhuriyetin kurulmasından
yana olan Robespierre’in seçtiği yöntemlerle Jakobenlerin halk içindeki desteği azaldı ve
sonuçta Robespierre ve arkadaşlarının da sonu kendi uyguladıkları yöntemlerle oldu.
Cumhuriyet’e ihanetle suçlanan Robespierre ve arkadaşları 24 Temmuz 1794’de idam
edildiler.

1.2.6. Direktuvar Dönemi (1795-1799)
Temmuz 1794’den sonra Ulusal Konvansiyon, hem radikal cumhuriyetçilere hem de
kralcılara karşı olan ılımlı burjuva grupların hâkimiyeti altına girmişti. 1795 yılında yeni bir
anayasa yapıldı ve siyasi haklar genişletildi. Yürütme gücü, meclis tarafından seçilen
“direktör konseyi” adı altında beş kişilik bir kurula verildiği için yeni rejime “Direktuvar” adı
verildi.
Direktuvar döneminde bir tarafta içte karışıklıklar sürerken dışarıda da savaşlar devam
ediyordu. Ancak bu dönemde sermaye birikimi hız kazanırken, kapitalizm gelişmesini
sürdürdü; süreç içerisinde fiyatlar 230 misli artarken, ücretler sadece 63 misli artmıştı. 1796
yılında Babeuf (1760-1797) liderliğinde bir ayaklanma girişimi oldu. “Eşitlerin komplosu”
olarak da adlandırılan olayda, Babeuf ve arkadaşları Fransa’yı üretim araçlarının herkese
ait olduğu bir komün hâline getirmek istiyordu, eşitliği sadece kanun karşısında değil
toplumsal eşitlik olarak kavrıyorlardı. Başarılı olamayan Babeuf tutuklandı ve 1797 yılında
idam edildi. Babeuf’ün bu girişimi daha sonra sosyalist bir eylem olarak nitelendirilecekti.
Ülke içinde direktuvar yönetimine karşı ayaklanmalar yeni bir ismin siyaset sahnesine
girişini de hazırladı: Napoléon Bonaparte. 1793 yılında henüz 24 yaşındayken general
rütbesine yükseltilmiş olan Bonaparte’ın ismi, krallık yanlılarının güç kazanması üzerine,
direktuvar yönetiminin ordudan yardım istemesi üzerine parlamaya başlamıştı. 1795 yılında
Paris’te iktidarı ele geçirmek isteyen mutlak monarşi yanlısı kralcıları topçu ateşiyle dağıttı.
Bu olaydan sonra, Kuzey İtalya ordusu komutanlığına atandı. İtalya’da Avusturya ordularına
karşı önemli başarılar elde etti. Sardunya, Milan, Napoli gibi kentleri ele geçirdi. Papalık
devletlerini Fransa himayesi altına aldı.
1797 yılında yapılan seçimlerde krallık yanlılarının güç kazanması üzerine
Bonaparte’ın gönderdiği bir general ile seçim sonuçlarının bir kısmı iptal edildi. 18 Ekim
1797 yılında ise Campo Formio’da Avusturya ile barış yapıldı. Artık Fransa halkı Napoléon’a
bir kahraman olarak bakıyordu.
Avusturya ile savaş sona ermişti ama İngiltere ile devam ediyordu. İngiltere’nin
Hindistan ve doğu ticaret yollarındaki hâkimiyetine darbe vurmak için, Napoléon
komutasındaki Fransız ordusu Mayıs 1798’de, Osmanlı İmparatorluğu’nun elinde bulunan
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Mısır’a sefer başlattı. Mısır seferinin iyi gitmediği bir anda, gizlice Paris’e geri dönen
Napoléon, 9 Kasım 1799’da bir darbe ile iktidarı ele geçirdi.
Darbeden sonra “Konsüllük Yönetimi” adı altında despotik bir cumhuriyetin temelleri
atıldı. Her ne kadar yürütme gücü içlerinde Napoléon’un da bulunduğu üç konsüle devredilse
de, Şubat 1800’de yapılan halk oylamasından sonra “Birinci Konsül” unvanını alan Napoléon
yürütme gücünü tamamen ele geçirdi. Nitekim 1802’de yaşam boyu konsül seçilen Napoléon,
bununla da yetinmeyerek 2 Aralık 1804’de imparatorluğunu ilan etti.

1.3. Napoléon Dönemi ve Sonu
1.3.1. Napoléon’un İmparatorluk Dönemi (1804-1815)
Napoléon’un imparatorluğunu ilan etmesiyle, Fransa’da I.Cumhuriyet dönemi sona
eriyor ve I. İmparatorluk dönemi açılıyordu. Bu dönem içinde Avrupa devletleri Fransa’ya
karşı altı kez bir araya geleceklerdi. İlk dört seferinde başarılı olan Napoléon, 1812 yılına
gelindiğinde Fransa’yı Avrupa’da büyük bir imparatorluk hâline getirecekti. Napoléon’un kıta
Avrupa’sında kurduğu sistemin dışında sadece İngiltere, İsveç, Rusya ve Osmanlı
İmparatorluğu kalmıştı.

Harita 2: 1812’de Avrupa (Napoléon’un İmparatorluğu) (kaynak:
https://www2.bc.edu/~heineman/maps/1812label.html)
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1812 yılında gücünün zirvesinde olan Napoléon, bu tarihte düzenlediği Moskova
seferinde başarısız olacak ve bu seferin yıkıntısını üzerinden atamayarak peş peşe askeri
başarısızlıklar yaşamaya başlayacaktı. 1814’de İngilizlere yenilerek Akdeniz’de bulunan Elbe
Adası’na sürüldü. 1815’de Elbe Adası’ndan Paris’e dönerek yeni bir ordu toplayan
Napoléon’un 100 günlük son hükümdarlık dönemi Waterloo yenilgisiyle sona erdi.

1.3.2. Napoléon Düzenlemeleri
Rousseau’nun düşüncelerinden etkilenmiş bu hırslı generalin İmparatorluğun
başındayken yaptığı düzenlemeler, daha sonra ortaya çıkacak bütün ulus-devletler için bir
model oldu. İlk aşamada merkezi devlet yapısını güçlendirmek için gerekli mali yükü
karşılayabilmek amacıyla, daha verimli vergi tahsil yöntemleri için bir kanun çıkardı ve vergi
toplama yetkisi hükûmet memurlarına bırakıldı. 1800 yılında mali alandaki en büyük yenilik
için adım attı, bugünkü Fransız Merkez Bankası’nı (Banque de France) kurma çalışmalarına
başladı. 1803 yılında devlet adına para basma imtiyazı verilen bu banka, ticaret ve sanayiyi
güçlendirmekle görevlendirilmişti.
7 Şubat 1800 tarihli bir yasa ile valilik sistemi kuruldu. Bu sistemle, devletin
temsilcileri olan memurların yüksek maaş ve statüye sahip olacakları, hiyerarşik ve siyaset
dışı bir yapı oluşturuldu. Devlet görevlerinde çalışacakların beceri ve liyakatlerine göre
atanması ilkesini getirdi. 1802’de devlete hizmet edenlere “Onur Madalyası” (Legion
d’honneur) verilmesi uygulamasını başlattı.
1804-1810 arasında, “eski rejim” ve “devrim dönemlerinde” yapılan binlerce yasa
yeniden gözden geçirildi, kısaltıldı ve tasnif edildi. Napoléon Yasaları (Codes Napoléon)
olarak anılan Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu ve en önemlisi Medeni Kanun kabul edildi.
İnsanların “kanunlar önünde eşit olması” ilkesine dayanan Medeni Kanun ayrıca dini değil
resmi nikahı geçerli kabul ediyordu. Din özgürlüğü ve iş seçiminde özgürlüğü de garanti
altına alıyordu.
Napoléon’un önemli düzenlemeler yaptığı diğer bir alan da eğitimdi. Daha 1801
yılında Papa VII. Pius ile anlaşma sağlayan Napoléon (Concordat de 1801) Kilise ile
barışıyordu. Bu barışmanın karşılığında Papalık devrim sürecinde kamulaştırılan Kilise
topraklarında hak talep etmeyecekti. Bu adımdan sonra eğitim alanında da Kilise’nin etkisi
kırılacak, merkezi ve ulusal bir eğitim sistemi kurulacaktı. Her köye, parasız ve laik eğitim
yapacak, devlet ilkokulları açıldı. Özellikle ordunun ve yeni kurulan bürokratik yapının
ihtiyaç duyduğu eğitimli insan gücünü yetiştirmek üzere liseler ve meslek liseleri açıldı.
1808’de Fransa Üniversitesi yeni eğitim sistemini geliştirme ve denetleme işlevleriyle
donatıldı.
Napoléon, yaptığı düzenlemelerle, okullardan bankalara, miras hukukundan dini
kurumlara kadar hayatın her alanında özgür bir piyasanın ve sermaye birikiminin gereklerini
yerine getirmeyi amaçlıyordu. İdari, mali, hukuk ve eğitim alanında yapılan bu reformlar,
daha sonra 20. yüzyılda ortaya çıkacak bütün ulus-devletler için bir model oldu.
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1.3.3. 1815 Viyana Kongresi ve “Avrupa Uyumu”
Önce Fransız Devrimi ardından Napoléon fırtınası Avrupa haritasını altüst etmişti.
Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa dışındaki, dönemin Avrupa’daki dört büyük devleti,
İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya, Napoléon’un yenilgisinin ardından Viyana’da
uluslararası bir kongre toplanmasına karar vermişlerdi. 1 Eylül 1814’de başlayan kongre, o
zamana kadar görülmemiş bir büyüklükteydi. Komisyonlar biçiminde çalışmalarını yürüten
kongre, bu açıdan bir ilk örnek özelliği taşıyordu.
Avrupa’nın birçok devletinden üst düzey katılım sağlayan Kongre’de esas belirleyici
olan dört büyük devlet İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya’ydı. Yenik Fransa’nın başına
geçirilen XVI. Louis’nin kardeşi XVIII. Louis ile birlikte Bourbon hanedanının monarşisi
yeniden kurulmuş ve Fransa’da Viyana Kongresine temsilci göndermişti.
Söz konusu Fransız Devrimi’nin Avrupa’da yaydığı mutlakiyet-monarşi karşıtı
düşünceler ve Napoléon karşıtlığı olduğu zaman ortaklaşan devletler, diğer pek çok konuda
farklı beklentiler içindeydi. İngiltere, Avusturya ve Fransa kıta Avrupa’sında bir dengenin
oluşturulmasını istiyordu. Rusya ise başta Polonya topraklarının yanı sıra bir uluslararası
ortak güvenlik sisteminin kurulmasında ısrar ediyordu. Avusturya, Rusya’nın Polonya’daki
hâkimiyetine karşı olduğu gibi, Napoléon savaşları sırasında kaybettiği Kuzey İtalya
prensliklerinde yeniden hâkimiyet kurmak istiyordu. Kongre komisyonlarında çalışan
diplomatlar, güçlerin dengeli bir biçimde dağıtılması amacıyla sınırlar üzerinde pazarlıklar ve
değişiklikler yapıyorlardı. Böylece, çok sayıda bağımsız ve egemen devletin dahil bulunduğu
düzenli bir “güç dengesi” sisteminin sürekli barışı sağlayabileceği düşünülüyordu. Fransız
Devrimi ve Napoléon savaşlarının Avrupa’da ektiği milliyetçilik tohumları dikkate alınmadan
sınırlarda değişiklikler yapılıyordu.
Karmaşık tartışmalara sahne olan ve sonuç belgelerini hazırlamaya çalışan Kongre,
Napoléon’un Elbe Adası’ndan kaçtığı ve Fransa’da yeniden imparatorluğunu ilan ettiği
haberiyle sarsıldı. Hızla son şekilleri verilen metinler, 9 Haziran 1815 tarihinde, katılan
devletler tarafından imzalandı. Kongre deyim yerindeyse Fransız Devrimi’nin yaydığı
düşüncelerden duyulan korkunun şekillendirdiği bir Avrupa haritasında uzlaşmıştı.
Avrupa’da yayılan milliyetçi ve liberal talepleri göz ardı edilerek adeta “tarih durdurulmak ve
geriye döndürülmek” isteniyordu. Kararların büyük çoğunluğunda, Kıta Avrupa’sını bir
dengede tutmak isteyen İngiltere ile Fransız Devrimi’nin yaydığı milliyetçilik, liberalizm gibi
düşüncelerin düşmanı olan, muhafazakâr-“monarşist” Avusturya Başbakanı Metternich’in
etkisi büyüktü.
Alman milliyetçileri tek bir devlet çatısı altında bir araya gelmek isterken, Prusya ve
Avusturya’nın içinde bulunduğu 39 Alman devleti gevşek bir konfederasyon biçiminde
bırakılıyordu. Benzer şekilde birleşik bir İtalya isteyenler dikkate alınmamış ve İtalya’nın da
parçalı yapısı korunmuştu. Kuzey İtalya’daki bir bölüm toprak Avusturya’nın eline geçerken;
Nice, Savoi ve Cenova cumhuriyetlerinin toprakları Piemonte (Sardunya) Krallığı’na
bağlanıyor ve Fransa’nın güneyinde güçlü bir devlet oluşturuluyordu.
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Harita 3: Viyana Kongresi’nin öngördüğü Avrupa haritası
(kaynak: https://www2.bc.edu/~heineman/maps/1815label.html )
Polonya’nın önemli bir kesimi Rusya’ya verilirken Avusturya ve Prusya’da
kendilerine bölge ayırıyorlardı. Fransa’nın doğusunda da güçlü bir devlet yaratmak için
Belçika ve Hollanda birleştirilerek Orange hanedanlığında yeni bir krallık yaratılıyordu.
Fransa ise 1792 sınırlarının gerisine çekiliyordu. Sınır sorunlarını büyük güçlerin
pazarlıklarıyla çözen kongre, ayrıca esir ticaretinin yasaklanması ve uluslararası nehirlerde
ticaret ve ulaşım serbestliği gibi uluslararası hukuk açısından da önemli kararlar alıyordu.
Viyana’da sonuç metinlerinin imzalanmasından kısa bir süre sonra, Elbe Adası’ndan
Paris’e dönerek yeni bir ordu toplayan Napoléon’un 100 günlük son hükümdarlık dönemi de
sona eriyordu. 18 Haziran 1815’de Waterloo’da müttefiklere yenilen Napoléon, bu kez Atlas
Okyanusu’ndaki St. Helena Adası’na sürüldü. Napoléon altı yıl yaşadığı bu adada mide
kanserinden öldü.
Viyana Kongresi’ni izleyen döneme Restorasyon, yani eski düzenin yeniden
kurulması dönemi adı verilir. Muhafazakâr güçler, devrim tarafından tehdit edilen
“kutsal kurum” monarşinin haklarını yeniden tesis etmeye çalışıyordu. Demokrasi,
milliyetçilik ve liberalizmin talepleri tamamen göz ardı ediliyordu. Nitekim “kutsal
monarşi”nin en büyük savunucularından olan Rus Çarı I. Alexander’ın çağrısıyla bir araya
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gelen, Ortodoks Rusya, Katolik Avusturya ve büyük oranda Protestan Prusya görünüşte
“Hıristiyanlığı korumak amacıyla” bir araya geldiler. Gerçekte ise 26 Eylül 1815’de
imzalanan “Kutsal İttifak” anlaşmasının temelinde Avrupa’daki liberal, milliyetçi ve
devrimci hareketlerin önüne set çekmek amaçlanıyordu.
Her üç devlet 20 Kasım 1815’de bu sefer İngiltere’nin de katılımıyla “Dörtlü İttifak”
Anlaşması’nı imzalıyordu. Bu anlaşmayla, Fransa’nın Bonaparte ailesinden herhangi bir
kimsenin yönetmesinin engellenmesi ve barışın uygulanışı ile genel siyasi durumu dönemsel
olarak gözden geçirmek üzere ileride başka kongreler toplanmasını da kararlaştırdılar.
Avusturya Başbakanı Metternich ve İngiltere Dışişleri Bakanı Castlereagh’nin büyük
çabalarıyla kurulan ve “güç dengesi” yaklaşımının doğal bir sonucu olan bu konferanslar
sistemine “Avrupa Uyumu” adı verilecekti. Kısa bir süre sonra, 1818 yılında Aix-LaChapelle’de yapılan kongreyle, XVIII. Louis’nin tahta geçmesiyle yeniden monarşiye dönen
Fransa’da ittifaka dahil oldu. Yapılan çağrıyla Avrupa’daki yıkıcı düşüncelere ve sınır
değişimlerine karşı olan bütün yönetimler de ittifak içinde yer almaya davet edildi. 1820
Troppau, 1821 Laibach ve 1822 Verona kongreleri bu çerçevede Avrupa’daki devrimci
hareketleri durdurma ve Avrupa’da dengeyi sürdürme çabalarının sonucu olmuştu.
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Uygulamalar
1)

Charles Dickens’ın “İki Şehrin Hikayesi”adlı romanını okuyunuz.

2)

Andrzej Wajda’nın yönetmenliğini yaptığı “Danton” filmini izleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Charles Dickens’ın İki Şehrin Hikâyesi romanı hangi dönemde geçmektedir?

2)

Dickens romanda Sanayi Devrimi’nin Londra ve Paris’e etkisini nasıl

anlatmaktadır?
3)

Romanda hangi karakterler Fransız Devrimi’ndeki hangi kesimleri temsil

etmektedir?
4)

Wajda’nın Danton filmi Fransız Devrimi’nin hangi döneminde geçmektedir?

5)

Filme göre Robespierre ve Danton’un devrimin yönelimi hakkındaki farklı

düşünceleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi tarihin akışını değiştiren iki önemli olaydı. Bu
bölümde Sanayi Devrimi’nin toplumların yapısını nasıl değiştirdiği ve Fransız Devrimi’nin
başta Avrupa olmak üzere dünyayı nasıl etkilediğini işledik.
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Bölüm Soruları
1.
Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan teknolojik yenilikler hangi toplumsal
dönüşümlere neden olmuştur?
2.
Kuzey Amerika’da yer alan İngiliz kolonilerinin bağımsızlıklarını kazanması
Fransız Devrimi’ni neden etkilemiştir?
3.
Devrim öncesi Fransa’nın toplumsal yapısı hangi sınıflardan oluşuyordu?
4.
Fransız Devrimi’ni gerçekleştiren “üçüncü zümre” (tiers etat) hangi toplumsal
kesimlerden oluşuyordu? Bu kesimlerin taleplerinin ortaklaştığı ve farklılaştığı noktalar
nelerdi?
5.
Napoléon Bonaparte iktidara gelene kadar Fransız Devrimi kaç dönemde
incelenebilir? Bu dönemlerin temel özellikleri nelerdir?
6.
Napoléon Bonaparte’ın hangi düzenlemeleri ulus-devlet modeline temel teşkil
etmiştir?
7.
Avrupa’nın mutlakçı monarşileri Napoléon düzenlemelerine karşı neden tepki
gösteriyorlardı?
8.
Viyana Kongresi’ni düzenleyenlerin ortak amacı neydi?
9.
“Kutsal İttifak” anlaşması hangi devletler tarafından ne amaçla imzalanmıştı?
10.
1820 Troppau, 1821 Laicbach ve 1822 Verona kongrelerinin ortak noktası
neydi?
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2. VİYANA KONGRESİ SONRASI ALTÜST OLAN AVRUPA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde 19. yüzyıl Avrupa’sında ortaya çıkan modern siyasal düşünceleri
özetleyeceğiz. Bu düşünceler çerçevesinde Viyana Kongresi sonrasında bütün Avrupa’yı
etkileyen 1820-1830 ve 1848 Devrimlerinin neden ve sonuçlarını inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Liberalizm, sosyalizm ve milliyetçilik gibi günümüz dünyasını etkileyen siyasal
düşünceler 19. yüzyılın hangi toplumsal ve ekonomik koşullarında biçimlenmiştir?
2.
1820-1830 ve özellikle 1848 Devrimleri neden “domino” etkisi yaratarak bütün
Avrupa’da etkili olmuştur?
3.
ABD hangi olaydan sonra Avrupa devletleriyle ilişkisini kesmiştir ve bu
“izolasyon” ABD’yi nasıl etkilemiştir?
4.
Mutlak monarşilere karşı birlikte mücadele eden 19. yüzyılın yeni siyasal
hareketlerinin yolları bu devrimci süreçler sonunda neden ayrılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

19. yüzyılda biçimlenen
modern siyasal düşünceler
ve yüzyılın ilk yarısında
bütün Avrupa’yı etkileyen
devrim süreçleri
anlatılacaktır.

Modern siyasal düşüncelerin
biçimlendiği toplumsal,
ekonomik, siyasal zemin
öğrenilecektir.

Metinler, haritalar, görsel
malzemeler ve okuma
önerileriyle konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Liberalizm

•

Sosyalizm

•

Milliyetçilik

•

1820 Devrimleri

•

1830 Devrimleri

•

1848 Devrimleri

•

İzolasyonizm
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Giriş
Sanayi Devrimi’nin etkisiyle Avrupa’da değişen toplumsal yapıyla birlikte modern
siyasal düşünceler de yaygınlaşmaya başladı. Eski rejimin hâkim siyasal güçleri olan kilise,
soylular ve mutlak monarşiye karşı mücadele eden burjuvazi, her insanın doğuştan eşit ve
özgür doğduğu fikri üzerinden mülkiyet hakkını da öne çıkararak anayasal eşitlik talebi
üzerinden mücadele etmeye başladı. İnsanlar arasındaki eşitsizliğin temelini mülkiyet
hakkında gören sosyalist düşünce ise işçi sayısının artmasına paralel olarak kitlesellik
kazandı.
19. yüzyılın en etkili siyasal düşüncelerinden bir diğeri ise milliyetçilik oldu. Fransız
Devrimi ve Napoléon savaşlarıyla bütün Avrupa’ya saçılan milliyetçilik tohumları, geleneksel
çok uluslu imparatorlukları sarsarken henüz siyasal birliğini kuramamış olan Almanya, İtalya
gibi coğrafyalarda da birliğin sağlanmasına yönelik siyasal talepleri ön plana çıkardı.
1815 Viyana Kongresi, Fransız Devrimi’nin yaydığı düşüncelerden duyulan korkunun
şekillendirdiği bir Avrupa haritasında uzlaşmıştı. Avrupa’da yayılan milliyetçi ve liberal
talepler göz ardı edilerek adeta “tarih durdurulmak ve geriye döndürülmek” istenmişti.
Devrim tarafından tehdit edilen “kutsal kurum” monarşinin haklarını yeniden tesis etmeye
çalışıyordu.
Viyana Kongresi’nin kurduğu düzene ilk büyük tepki, 1820 yılında İspanya’da
başlayarak hızla Avrupa’nın çeşitli devletlerine yayılan ayaklanmalarla ortaya çıktı. Liberal
ve milliyetçi taleplerin damga vurduğu ayaklanmalar hemen her yerde bastırıldı. 1820
Devrimleri’nin en önemli sonucu, uzun süren bir ayaklanmadan sonra, Yunanistan’ın 1829
yılında Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparak bağımsızlığını ilan etmesi oldu.
Avrupa’da ikinci büyük devrimci dalga 1830 yılında başladı. Her ülkenin toplumsal ve
siyasal yapısına göre halk hareketlerinin amaçları ve siyasal yapıları farklı olsa da, hepsinin
ortak noktası “eski düzene” karşı olmalarıydı. Özellikle Orta Avrupa’da etkili olan
ayaklanmalar bastırılsa da yerel anayasaların yürürlüğe sokulmasına ve temsili sistemin
gelişmesine katkıları oldu.
Bütün Avrupa’yı sarsan en büyük devrimci dalga ise 1848 yılında başladı. Farklı
ülkelerde farklı talepler ağırlık kazansa da hepsinin ortak noktası, mutlak monarşilerin
yıkılması, parlamenter yönetimlerin kurulması, Orta Çağ’dan kalma feodal mülkiyet
ilişkilerin ortadan kalkması olarak özetlenebilir.

2.1. Yeni Dünya Yeni Düşünceler
2.1.1. Liberalizm
Liberalizm 19. yüzyıla damgasını vuran başlıca düşünce akımıydı. John Locke’un
(1632-1704) ve Adam Smith’in (1723-1790) öğretilerine dayanan erken dönem liberaller,
siyasal özgürlükten daha önce ekonomik girişim özgürlüğüne inanıyorlardı. Liberaller,
Locke’un yönetimin meşruiyetinin kalıtsal ya da tanrısal hak değil, toplumsal sözleşmede
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ifadesini bulan “yönetilenlerin rızası” olduğu görüşünü savunuyorlardı. Ayrıca
Montesquieu’den, otokratik yönetime karşı güvence oluşturmak için “güçler ayrılığı” ilkesini;
Adam Smith’ten ise, insanların kısıtlayıcı düzenlemeler olmadan piyasada serbestçe rekabet
edebilmeleri, çok bilinen ifadeyle “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” (laissez faire,
laissez passer), fikrini almışlardı.
Bu düşüncelerin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engeller ise soylular, Kilise ve
mutlak monarşilerdi. 19. yüzyıl liberalizmi, her ne kadar ülkeden ülkeye farklılık gösteriyorsa
da, ortaklaşılan noktalar da vardı. Kralların mutlak ve keyfi otoritesine karşı güvence
oluşturabilmek için liberaller, söz, ifade ve basın özgürlüğünü, din ve vicdan özgürlüğünü,
keyfi olarak tutuklanmama hakkını ve mülkiyet hakkını tanıyan yazılı anayasalar
yapılmasını istiyorlardı. Genellikle Sanayi Devrimi sonrası yapısı değişen burjuvazinin
eğitimli kesimi içinden çıkan liberaller, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinde ve Fransız İnsan
ve Yurttaş Hakları belgesinde yer alan insan haklarına, en temelde de mülkiyet hakkına
bağlıydılar.
Ancak liberalizmin doğuş anından itibaren önemli bir teorik açmazı vardı. Liberaller
bir yandan düzeni sağlayacak bir devlet egemenliğine ihtiyaç duyarken, diğer yandan sürekli
olarak bu egemenliğin sınırlandırılmasını savunuyorlardı. Ticaretin, sanayinin, özel yaşamın
ve mülkiyet hakkının güvence altına alınabilmesi için devletin zorlayıcı güç tekelini elinde
tutması gerekiyordu; buna karşılık devlete düzenleyici ve zorlayıcı bir yetkinin verilmesi,
yurttaşların siyasal haklarının zedelenmesi tehlikesini içinde barındırıyordu. Bu çelişkiyi
çözmek için temsili demokrasiyi savunan erken dönem liberaller, başlangıçta “genel oy”
hakkından yana değillerdi. Fransız Devrimi’nin 1791 Anayasa’sında da görülebileceği gibi
“aktif”, “pasif” vatandaş ayırımıyla sadece mülk sahibi sınıfların erkeklerinin oy
kullanmasından yana olan erken dönem liberaller, 19. yüzyılda süren mücadeleler sonunda
istemeden de olsa “genel oy” hakkını kabul edeceklerdi.

2.1.2. Sosyalizm
İnsanlar arasındaki toplumsal eşitsizliğin temelini özel mülkiyette gören düşünceler
19. yüzyıldan çok önceye kadar gider. 19. yüzyıl sosyalistleri de kendilerinden evvelki
eşitlikçi düşünürler gibi yasalar karşısındaki hukuki eşitliği yetersiz buluyor, toplumsal ve
ekonomik eşitliğin de sağlanması gerektiğini savunuyorlardı. Başka bir deyişle, bireysel
özgürlük, hukuk alanında eşitlik ve yaşama olanağı eşitliğiyle bir arada bulunmalıydı.
Sosyalist düşüncenin, Napoléon savaşları ile 1848 Devrimleri arasında kalan evresi
için “ütopik sosyalizm” kavramı kullanılır. Comte de Saint-Simon (1760-1825), FrançoisCharles Fourier (1772-1837), Robert Owen (1771-1858) ütopik sosyalizmin başlıca önemli
isimleriydi. Ütopyacı sosyalistler farklı tasavvurlarda bulunsalar da, ortak inançları, mülk
sahiplerinin daha eşitlikçi ve özgür bir dünya için haklarından vazgeçmeye ikna
edilebilecekleriydi. Mülk sahiplerini, eşitsizliğin, sömürünün, savaşların bulunmayacağı ideal
toplumun kurulmasına razı etmek için, temelde akılcı olan insan yapısının ve insani değerlerin
yeterli olacağını düşünüyorlardı.
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19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa kıta ölçeğinde büyük nüfus hareketlerine sahne oldu.
Tarımsal nüfus büyük ölçüde kentlere ve sanayiye doğru akmaya başladı. Sanayi ve ticaret
gelişmesine paralel olarak, büyük bir çalışanlar kitlesi, kentlerin çevresinde yoğunlaşmaya
başladı. “Çalışanlar”, “işçiler”, “emekçiler”, “proleterler” gibi terimlerle anılan bu kitle esas
olarak hayatını bedenleriyle çalışarak kazanan, ücretini saat hesabı ya da parça başı olarak
alan ve mülkiyete sahip olmayanlardan oluşuyordu. Bu geniş yoksul kitle 1830 Devrimini
izleyen yıllarda toplumsal mücadelelerdeki konum ve rollerine ilişkin kendilerine özgü
düşünceler geliştirmeye başladı. Bu düşüncelerin bir sonucu olarak 1847 yılında kurulan
Komünistler Birliği, Alman işçilerinin örgütlenmesinden doğmuş ancak çok kısa sürede bütün
Avrupa’ya yayılan uluslararası bir örgüt konumuna gelmişti. 29 Kasım 1847’de düzenlenen
kongrede Marx ve Engels programatik bir bildirge hazırlamakla görevlendirildi. “Bütün
toplumların tarihi sınıf mücadelelerinin tarihidir” cümlesiyle başlayan ve 1848 Devrimleri’nin
arifesinde Şubat ayında yayınlanan “Komünist Manifesto” Marx ve Engels’in bu görev
doğrultusunda kaleme aldıkları metindi. Bu metin ile birlikte sosyalistler “ütopik”
öncüllerinden kopacak, toplumsal eşitliği de sağlayacak, sınıfsız, sömürüsüz bir dünyanın işçi
sınıfının mücadelesi ve ilk aşamada iktidara gelmesiyle kurulabileceğini savunmaya
başlayacaklardı.
Marksizm olarak da adlandırılan ve Marx’ın sonraki yıllarda yaptığı çalışmaları da
içeren ideolojik yaklaşım, 19. yüzyılda siyasal olarak kitleselleşemese de Rusya’da
gerçekleşecek olan 1917 Ekim Devrimi ile birlikte 20. yüzyılı belirleyen siyasal akımlardan
biri olacaktı.

2.1.3. Milliyetçilik
19. yüzyıl koşullarında milliyetçilik bireylere uygulanmak istenen “özgürlük ve
eşitlik”in uluslara da uygulanması talebini öne çıkartan bir akımdı. Napoléon’un işgalleri
milliyetçiliğin Avrupa’ya yayılmasını hızlandırmıştı. Napoléon yaptığı düzenlemelerle bir
yandan eski rejimin kurumlarını ve feodalizmden arta kalan uygulamaları temizlerken öte
yandan işgalleri ve işgaller sırasındaki katı tutumuyla, İspanya ve Rusya’dan İtalya ve
Almanya’ya kadar bir dizi tepkinin ortaya çıkmasına neden olmuştu. İtalya ve Almanya
örneklerinde, parçalanmış toprakların birleştirilmesi milletleşmenin elverişli koşullarını ortaya
çıkartırken, aynı zamanda işgal ettiği topraklarda neden olduğu öfkeyle, milliyetçiliğin en
fazla ihtiyaç duyduğu “öteki”nin yaratılmasını da kolaylaştırmıştı.
19. yüzyıl boyunca milliyetçilik, Almanya, İtalya, Polonya gibi parçalanmış
coğrafyalarda “bütünleştirici” bir etki yaparken, Osmanlı İmparatorluğu, AvusturyaMacaristan, Rus Çarlığı gibi geleneksel çok uluslu imparatorluklarda “parçalayıcı” bir etki
yapmıştı.

2.2. Altüst Olan Avrupa: 1820-1830-1848 Devrimleri
2.2.1. Viyana Kongresi Düzenine İlk Karşı Çıkış: 1820 Devrimleri
1820 Devrimleri’nin çıkış noktası İspanya oldu. 1812 yılında Napoléon işgali altındaki
İspanya’nın Cadiz şehrinde toplanan Meclis (Cortes) liberal bir anayasa hazırlayıp ilan
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etmişti. Anayasa krallık kurumunu tanıyor, ancak devlet yönetimine halkın katılımını da
güvence altına alıyordu. Ayrıca 1789 Devriminin dünyaya yaydığı insan ve yurttaş haklarını
içeren anayasa metni, vatandaşların eşitlik ve dokunulmazlığını da güvence altına alıyordu.
1814’e kadar Napoléon’un esiri olan VII. Ferdinand, bu tarihte İspanya’ya döndüğünde
Anayasa için yemin etmeyi reddederek, Anayasa’nın hükümsüz olduğunu ilan etti. 1815
Viyana Kongresi sonrasında da İspanya’da yeniden soylular ve kilisenin desteğiyle mutlakçı
krallık tesis edildi.
1820 yılında VII. Ferdinand, Napoléon savaşları sırasında denetimini kaybettiği
Güney Amerika sömürgelerine göndermek için binlerce askeri Cadiz limanında toplamıştı. 1
Ocak 1820’de, Albay Rafael Riego’nun önderliğinde, 1812 Anayasasının yeniden yürürlüğe
konması amacıyla bir ayaklanma başladı. Ayaklanmanın kısa sürede halkta yankı bulması
üzerine. VII. Ferdinand 1812 Anayasasını yeniden ilan etmek zorunda kaldı. Dağıttığı
meclisleri toplayarak, hükûmetin yeniden kurulmasına istemeyerek de olsa izin verdi. Her ne
kadar, VII. Ferdinand, üç yıl sonra 1823’de, Fransız ordusunun desteğiyle, radikal liberalleri
tutuklayarak yeniden mutlakçı düzeni tesis edecek olsa da, kısa vadede Cadiz’deki ayaklanma
bütün Avrupa için bir örnek oluşturdu.
Nitekim İspanya’da başlayan hareket kısa sürede Fransa’ya sıçradı. 13 Şubat 1820’de,
tahttaki Bourbon hanedanının tek mirasçısı Berry dükü, bir esnaf tarafından öldürüldü.
Öğrenci gösterileri ve kenar mahallelerin ayaklanma girişimleri arasında, General
Lafayette’in İspanya’dakine benzer darbe girişimi daha başlamadan bastırıldı. Ancak 1815
Viyana Kongresi’nin getirdiği düzene karşı Fransa’da da büyük bir hoşnutsuzluğun olduğu
ortaya çıktı.
1820 Devrim dalgasının sıçradığı bir diğer coğrafya ise İtalya oldu. Viyana Kongresi,
İtalya'nın Fransız işgalinden önce yöneten hanedanlara geri verilmesini öngörmüştü. Çünkü
parçalanmış bir İtalya, kongrenin amacına uyuyordu. Ayrıca İtalya’nın denetlenmesi görevini
de Avusturya üstlenmişti. Oysa İtalya’da, Fransız Devrimi’nden sonra giderek
yerleşen milliyetçi ve liberal hareketler, birleşik bir İtalya’yı hedefliyordu. Kongre sonrasında
İtalya, Piemonte (Sardunya) Krallığı, Toscana, Modena, Parma Dükalıkları, Venedik
Prensliği, Papalık Devleti ve Napoli (iki Sicilya) Krallığı olarak parçalanmış biçimde
bırakılmıştı. Carbonari gibi gizli faaliyet gösteren çeşitli örgütler ise Avusturya baskısından
kurtulup, İtalya’nın siyasal birliğini sağlamak için faaliyet gösteriyorlardı.
1820 yılında Napoli ve Piemonte’de halk ayaklanarak, İspanya’daki gibi liberal bir
anayasa talebini dile getirdiler. Napoli Kralı I. Ferdinand bir anayasa kabul etmek zorunda
kaldı, Piemonte’de I. Vittorio Emanuele tahtan ayrılmak zorunda kaldı. Ancak eylemlerin
İtalya’ya yayılmasından korkan Metternich’in çağrısı ve beş büyük devletin katılımıyla, Ekim
1820’de Troppau Kongresi toplandı. “Avrupa Uyumu” çerçevesinde toplanan bu
kongrede Metternich önemli bir başarı kazandı. Kongre’de alınan karara göre nerede
statükoyu sarsacak bir devrim hareketi çıkarsa çıksın, bunun büyük devletlerin
müdahalesiyle önlenmesine karar verildi. Ayrıca, kongreye katılan devletler devrimci
yöntemlerle yapılan hükûmet değişikliklerini tanımayacaklardı. İngiltere, bu karara
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devletlerin iç işlerine müdahale anlamını taşıyacağı gerekçesiyle katılmasa da, Avusturya,
Rusya, Prusya ve Fransa bu kararı onayladı. Metternich’in bu müdahalesiyle İtalya
yarımadasındaki ayaklanmalar da, Avusturya ordusunun yardımıyla bastırıldı. Daha sonra
1821 Laicbach ve 1822 Verona Kongrelerinde de benzer kararlar alındı.
1820 Devrimleri’nin önemli başarıya ulaştığı tek yer ise Yunanistan oldu. 1821’deki
Balkan isyanı, bağımsız bir Yunan devletinin doğmasına yol açtı ve Balkanlardaki diğer
milliyetçi hareketler ile bağımsızlık eylemlerine model oldu. 25 Mart 1821’de uzun bir
bağımsızlık savaşına giren Yunanlılar, 1827’de Fransız, İngiliz ve Rus donanmalarının
Navarin’de Osmanlı donanmasını yok etmesinden sonra rahatlayacak ve 1829’da Osmanlı
İmparatorluğu ile Rusya arasında imzalanan Edirne Anlaşmasıyla bağımsızlığını kazanacaktı.
1830 Londra Konferansı’nda bir araya gelen İngiltere, Rusya ve Fransa bağımsızlığını
kazanan Yunanistan’ın sınırlarını belirleyecekti.
1820 Devrimleri olarak anılan dalganın başarıları çok kısa süreli olmuştur, İspanya’da
kabul ettirilen liberal Anayasa Fransız ordusu tarafından, İtalya’dakiler ise Avusturya ordusu
tarafından tekrar rafa kaldırılmıştı. Kalıcı tek başarıyı sağlayan Yunanistan, çok uluslu bir
imparatorluktan koparak bağımsız bir devlet kurma anlamında ilk örnektir. Burada
ilginç olan kendisi de çok uluslu bir imparatorluğun başbakanı olan Metternich’in her ne
kadar bütün milliyetçi hareketlere karşı çıksa da, Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamasını
göz önünde bulundurarak, Yunanistan’ın bağımsızlık yönündeki eylemlerine sessiz
kalmasıydı. Ancak, 1820 Devrimleri dalgası, Viyana Kongresi’nin tarihi geri döndürme
çabasının boşuna olduğunu göstermesi açısından, kendisinden sonra gelecek devrimci
dalgalara da önemli bir miras bıraktı.
1820 Devrimleri’nin bir de dolaylı sonucu oldu. Her ne kadar İspanya’nın Cadiz
limanında toplanan askerler Güney Amerika’ya gidemedilerse de, Amerika kıtasındaki
İspanyol sömürgelerinin durumunun ne olacağı tam belli değildi. 1820 yılındaki Avrupa’daki
hareketlenmeyi de izleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 2 Aralık 1823’de dönemin
başkanı James Monroe’nun kongreye gönderdiği bir mesajla dış politika ilkelerini açıkladı.
I.Dünya Savaşı’na kadar uygulanacak ve “Monroe Doktirini” diye adlandırılacak olan dış
politika stratejisi aslında son derece basitti: ABD, Avrupa devletlerinin birbirleriyle olan
ilişkilerinde taraf değildi. Buna karşılık, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarına yönelik olarak
Avrupa devletlerinin girişecekleri her eylem “tehlikeli” sayılacaktı. Amerika’nın kuzey ve
güney kıtalarına Avrupa devletlerinden gelecek bir müdahaleye ABD’nin bakışı “dostça”
olmayacaktı.
ABD’nin açıkladığı bu bildiri sonrasında İspanya’nın Güney Amerika’ya müdahale
olanağı kalmadı. Bu doktrinle birlikte ABD “100 yıllık yalnızlık” olarakda adlandırılan
izolasyonizm (yalnızcılık) politikasına geçti. Amerika kıtalarında Avrupa sömürgeciliği sona
ererken, ABD I. Dünya Savaşı’na kadar Avrupalı devletlerin ilişkilerinden uzak durdu. ABD,
Güney Amerika’yı adını sömürge koymadan “arka bahçesine” dönüştürdü ve güneyin
ekonomik kaynaklarından sonuna kadar yararlanarak kendi gelişmesini ivmelendirdi.
“Amerika Amerikalılarındır” diye özetlenebilecek doktrin uygulamada “Amerika
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ABD’nindir” şekline hızla büründü. Birçok tarihçiye göre ABD’nin 20. yüzyılda başat güç
olmasını sağlayan bir süreç başladı.

2.2.2. Liberalizmin Atağı: 1830 Devrimleri
Avrupa’da, Viyana Kongresi’nin kurduğu düzene karşı, ikinci büyük devrimci dalga
1830 yılında başladı. Her ülkenin toplumsal ve siyasal yapısına göre halk hareketlerinin
amaçları ve siyasal yapıları farklı olsa da, hepsinin ortak noktası “eski düzene” karşı
olmalarıydı.
1830 devrimci dalgası Fransa’da başladı. XVIII. Louis'den sonra tahta geçen
X.Charles, kardeşi XVIII. Louis'den daha tutucuydu ve katı bir mutlakiyet taraftarıydı.
Seçimle gelen meclisten memnun olmayan X. Charles 10 Temmuz 1830'da millet meclisini
dağıttı, basın hürriyetini iyice sınırladı. X. Charles'ın uygulamalarına tepki gösteren halk 27
Temmuz 1830'da Paris'te yeniden barikatlar kurdu. X. Charles, 29 Temmuz'da tahtan ayrılıp
İngiltere'ye gitmek zorunda kaldı. 1830 Devrimi krallık rejimini tümüyle yok etmedi.
Burjuvaziye daha yakın olan Orléans hanedanı'ndan Louis-Philippe tahta geçti. Hükûmetin
idaresini de burjuvazinin yüksek tabakaları, bankacılar, zengin sanayiciler ellerine geçirdiler.
Belçika'da 1830 Devrimi, Belçika'nın Hollanda'dan ayrılması, bağımsız bir Belçika
Devleti kurulması ile sonuçlandı.
Fransa’daki Temmuz ayaklanmaları duyulmaya başlandığında İtalya'da karışmaya
başladı. “Birleşik bir İtalya” için ayaklananlar, prenslikleri, Papalığı ve Kuzey İtalya'da işgalci
bir devlet durumunda olan Avusturya'yı karşılarına almışlardı. Ancak Avusturya İmparatoru I.
Franz, İtalya'ya bir ordu gönderince devrimciler başarısızlığa uğradılar ve yabancı ülkelere
sığınmak zorunda kaldılar.
İspanya'da 1830 Devrimi liberal doğrultuda oldu. Devrimciler manastırların
kapatılmasını, basın hürriyetinin sağlanmasını, kurucu meclislerin toplanmasını istiyorlardı.
İspanya'da 1830 Devrimi sonucunda, 1837'de meşrutiyetçi parlamenter rejimi kabul eden bir
anayasa kabul edildi.
Polonya'da devrim, Çarlık işgaline karşı milliyetçi bir hareket olarak gelişti. Devrim,
29 Kasım 1830'da asker ve öğrenciler tarafından başlatıldı. 4 Aralık 1830'da geçici bir
hükûmet kuruldu. Ancak İngiltere, Prusya ve Avusturya'nın göz yumması sonucu Çar I.
Nikola ordusunu Polonya'ya soktu. 7 Eylül 1831'de Polonya, çarın ordusu tarafından işgal
edildi. I. Nikola aynı zamanda Polonya kralı ilân edildi ve doğrudan doğruya Petersburg'a
bağlı bir yönetim kuruldu.
Almanya’da Eylül 1830’da başlayan ayaklanmalar kısa süre içerisinde farklı
prensliklere yayıldı. Almanya’nın siyasal birliğini isteyen gösterilerin yanı sıra “özgürlük ve
eşitlik” talepleri de barikatların ardında duyuluyordu. Ayaklanmalar bastırılsa da yerel
anayasaların yürürlüğe sokulmasına ve temsili sistemin gelişmesine katkıları oldu.
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2.2.3. “Halkların Baharı”: 1848 Devrimleri
1848 yılına gelirken Sanayi Devrimi başta İngiltere olmak üzere Batı Avrupa
ülkelerinde kırsal yapıyı çözmüştü. Sanayileşmeyle birlikte işçi sayısında büyük artış görüldü.
Yeni bir toplumsal sınıf olarak ortaya çıkan işçilerin yaşam koşulları oldukça zordu. Çalışma
süreleri günde en az 15 saatti. Çocuk emeği ucuz olduğundan ve makineler arasında
kolaylıkla dolaşıp ince işler yapabildikleri için tercih ediliyordu. Fransa’da 1841 yılında
çıkartılan bir yasayla 8 yaşından küçük çocukların çalışması yasaklandıysa da denetim
yapılmadığından yasa etkili olmadı. Ucuz olan kadın emeği ise başta tekstil olmak üzere hafif
sanayi sektörlerinde yoğunlaşmıştı. Sağlıksız ve kirli konutlarda yaşamak zorunda kalan
kentli çalışan sınıflar sık sık sağlık sorunlarıyla da karşılaşıyorlardı. Köylerde ise artan nüfus,
işsizliğe ve toprak yetersizliğine neden olmuştu. Sanayileşmeyle birlikte zenginleşme artsa da
toplumun özellikle çalışan kesimleri bu zenginlikten pay alamıyor, aksine giderek
yoksullaşıyordu.
Bu koşullar altında 1820 ve 1830 devrimci dalgalarında ağırlıklı olarak liberal ve
milliyetçi talepler öne çıkarken 1848 Devrimleri’nde bu iki akıma sosyalist talepler de
katılacaktı. 1847’de Avrupa çapındaki Birinci Kongresi’ni gerçekleştiren Komünistler
Birliği, somut bir siyasal stratejiyi hayata geçirebilmek için Marx ve Engels’i bir
program yazmak için görevlendirdi. 1848 yılında Avrupa devrimci ayaklanmalarla
çalkalanmaya başlarken, Marx ve Engels’in kaleme aldığı Komünist Manifesto, Şubat ayında,
yayınlandı. Sosyalist hareketin siyasal sahneye çıkışının ilk ciddi metni olan Manifesto
sosyalist hareketi programatik bir çerçeveye oturtuyordu.
1848 devrimler zinciri Ocak ayında Napoli ve Palermo’daki hareketlerle başladı.
Napoli’deki ayaklanma sonrası II. Ferdinand liberal bir anayasa kabul etmek zorunda kaldı.
Napoli’yi Piemonte, Papalık ve Toscana izledi. Böylece Avusturya işgali altındaki topraklar
dışında tüm İtalyan devletlerinde liberal anayasalar kabul edildi. Avusturyalıları püskürten
Venedik’te 23 Mart 1848’de cumhuriyet ilan edildi. Piemonte kralı Carlos Alberto’nun
Avusturya ordusunu yenmesi üzerine, Parma, Modena, Lombardia ve Venedik, Piemonte’ye
katılma kararı aldı. Böylece tüm Kuzey İtalya Piemonte devleti ve Carlos Alberto etrafında
birleşmiş oluyordu. Ancak bu durum kısa sürdü. Carlos Alberto’nun iki defa Avusturya
ordusuna yenilmesiyle birlikte tüm yarımadada eski düzenden yana olanlar harekete geçti.
1849 yılı içinde anayasalar askıya alınıp eski mutlakçı yapılar yeniden tesis edildi. İtalya’nın
siyasal birliği (risorgimento) yine gerçekleşmemişti. Tahtan çekilen Carlos Alberto’nun
yerine geçen II. Viktor Emanuelle ve başbakanlığa atanan Kont Cavour ilerleyen süreçte bu
birliği gerçekleştireceklerdi.
Fransa’da 1830 Devrimleri sırasında tahta geçen Louis Philippe’in uygulamalarıyla
özellikle mali sermaye zenginleşmişti. 8 yıldır başbakan olan Guizot, ülkeyi 250 bin seçmen
tarafından seçilen bir meclis ile yönetmekteydi. Küçük burjuvazi, köylüler ve işçiler seçim
haklarından tamamen yoksun bulunuyordu. Oy hakkının genişletilmesi yolundaki çabalara
Kral Louis-Philippe ve Başbakan Guizot karşı çıkıyordu. 22 Şubat 1848’de Paris’te oy
hakkının düzenlenmesi için yapılacak gösteriyi hükûmet bir gün önce yasakladı. 21 Şubat
gecesi Paris’te işçilerin oturduğu semtlerin sokaklarında hükûmete karşı direnmek amacıyla
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barikatlar kuruldu. Ayaklanma kentin tümüne sıçradı. Kral Louis-Philippe, 1830’da
Charles’in yaptığı gibi, 24 Şubat günü tahttan çekilerek, İngiltere’ye kaçmak zorunda kaldı.
Bourbon Sarayı’nda toplanan burjuvazinin temsilcileri ulusal kurucu meclis
toplanıncaya kadar geçici bir hükûmet kurdular. Halk bir düğme işçisi olan Albert ile sosyalist
Louis Blanc’ın da geçici hükûmete katılması için direndi. 25 Şubat günü işçilerin büyük
gösterileriyle cumhuriyet yeniden ilan edildi. Yapılan seçimler sonucunda meclise 500
cumhuriyetçi, 300 kralcı ve 100 sosyalist milletvekili girmişti. Cumhuriyetçilerin çoğunluğu
sanayi burjuvazisinin temsilcisiydi ve yoğun olarak köylülerden oy almışlardı.
Yeni hükûmette Louis Blanc ve Albert görevden uzaklaştırıldı. Haziran ayında ulusal
muhafız kıtasının şiddetli müdahalesi başladı. Paris, “Kanlı Haziran” diye adlandırılacak 2426 Haziran günleri arasında birçok silahlı çatışmaya sahne oldu ve işçi direnişi ezildi. 1848
Devrimleri Fransa’da son bulmuştu. 1848 Kasım’ında yeni bir anayasa onaylandı.
Cumhuriyet rejiminin kabul edildiği bu anayasa ile Fransa’da İkinci Cumhuriyet dönemi
başlamıştı. Aralık 1848’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Napoléon Bonaparte’ın yeğeni
Louis Napoléon kazandı. 4 yıl boyunca ülkeyi yöneten Louis Napoléon 1852’de bir darbeyle
iktidarı tamamen ele geçirecek ve III. Napoléon adıyla imparatorluğunu ilan edecekti.
İtalya’da Ocak, Fransa’da Şubat ayında başlayan ayaklanmalar, Mart ayında küçük
Alman devletlerinde yankısını buldu. Bütün küçük Alman devletlerinde birleşmiş bir
Almanya için gösteriler başladı. 18 Mart 1848’de Berlin’de ayaklanan halk bir anayasa
isteğini dile getiriyordu. Sert bir müdahale ile karşılaşılsa da Berlin’de işçiler direndi. Prusya
kralı IV. Wilhelm yeni bir bakanlar kurulu atayarak, bir anayasa yayınlamayı kabul etti.
Frankfurt Meclisi bütün Almanya için bir Anayasa kaleme alıp, Prusya kralını Alman
imparatoru ilan etse de IV. Wilhelm bu öneriyi geri çevirdi.
Avusturya farklı etnik toplulukları içinde barındıran bir imparatorluktu. Bu nedenle
Avrupa’da 1815 düzeninin mimarı Metternich, hızla güçlenen liberal, özgürlükçü ve
milliyetçi hareketlere şiddetle karşıydı. 1830’daki devrim dalgasını atlatan Avusturya, 1848
Devrimleri’nden ağır biçimde etkilendi. Fransa’da Şubat 1848’de cumhuriyet ilan edildiği
haberi Avusturya’ya ulaştığında Prag’da ve Macaristan’da binlerce kişi sokağa döküldü. 13
Mart’ta ayaklanan işçi ve öğrenciler Viyana’da sarayı bastılar. 1815’den beri Avusturya ve
Avrupa’nın kaderinde belirleyici bir rol oynayan Metternich, kılık değiştirerek İngiltere’ye
kaçmak zorunda kaldı.
16 Mart’ta Macaristan bağımsızlığını ilan etti. I. Ferdinand Macaristan hükümdarı
olarak kaldı ama artık Macaristan’ın ayrı bir hükûmeti vardı. Macaristan’ın bağımsızlığını
ilan etmesi üzerine Macar sınırları içindeki Romen, Hırvat gibi azınlık topluluklar da kendi
bağımsızlıkları için ayaklanmalara katıldılar.
Ekim 1848’de Çek ve Hırvat birliklerinin desteklediği Avusturya ordusu Viyana’yı
sardı. 3 günlük direnmeden sonra Viyana düştü. Şehrin işçi mahalleleri yağmalandı, çok
sayıda isyancı kurşuna dizildi. 2 Aralık’ta da ordu Kral Ferdinand’ı çekilmeye zorladı ve
yerine 18 yaşındaki Francis Joseph geçti. 1849 başlarında kısa bir süre için yeniden canlanan
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devrimci dalga üzerine Avusturya, Kutsal İttifak’ı yeniden canlandırarak Rusya’dan yardım
istedi. Ağustos 1849’da 100 binden fazla Rus askeri Macar ayaklanmasını tamamen bastırdı.
Macar milliyetçileri ise liderleri Kossuth’un ile birlikte Osmanlı Devleti’ne sığınıp oradan da
ABD’ye geçtiler.

2.2.4. 1848 Devrimleri’nin Sonuçları
Bir uçtan diğer uca bütün Avrupa’yı sarsan 1848 Devrimleri’nin sonuçları her yerde
aynı olmadı. Fransa’dan başlayarak Prusya, Avusturya, Alman Prenslikleri, Polonya,
Piemonte, Venedik ve bütün kıtada Viyana Kongresi ile teminat altına alınmış olan
monarşilerin egemenlik alanları 1848 Devrimleri ile birlikte yıkılmanın eşiğine geldi. Farklı
ülkelerde farklı talepler ağırlık kazansa da hepsinin ortak noktası, mutlak monarşilerin
yıkılması, parlamenter yönetimlerin kurulması, Orta Çağ’dan kalma feodal mülkiyet
ilişkilerin ortadan kalkması olarak özetlenebilir.
Ancak her coğrafyada farklılaşan siyasal hedefler de vardı. 1815 düzenine göre
parçalanmış bırakılan İtalya ve Almanya’da milliyetçi hareketler siyasal birlik için mücadele
ederken, Polonya da bölünmüş Polonya’nın birliği için harekete geçiyorlardı. Buna karşılık
çok uluslu Avusturya İmparatorluğu’nda ayaklanan milliyetçiler bağımsızlıklarını istiyordu.
Deyim yerindeyse, İtalya, Almanya, Polonya gibi parçalanmış siyasal yapılarda
“bütünleştirici” etki gösteren milliyetçi hareketler, Avusturya gibi çok uluslu geleneksel
imparatorluklarda “parçalayıcı” bir etki yaratıyordu.
1848 Devrimleri açısından bir başka önemli noktada, 1820 ve 1830’da barikatların
arkasında mutlakçı “eski rejimlere” karşı birlikte mücadele eden burjuvazi ve işçi sınıfı
arasında daha önce beliren yol ayırımının keskinleşmesiydi. 1820 ve 1830’da mutlak
monarşilerin anayasa ile sınırlandırılmasını burjuvaziyle birlikte talep eden işçiler, 1848’de
uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, sağlıksız yaşam koşulları, çocuk ve kadın emeği
üzerindeki yoğun sömürüye karşı çıkıp, sendika ve grev hakkını savundukça, liberal
burjuvaziyle araları açıldı. 1848’de pek çok coğrafyada devrimci hareketlerin başarısız
olmasının temelinde, burjuvazinin çalışan sınıfların taleplerinden çekinerek eski düşmanları
olan mutlakçı monarşilerle uzlaşması da yatıyordu. 1848 Devrimleri’nden sonra, gerek
farklılaşan talepler, gerek Marx ve Engels’in Komünist Manifesto ile ortaya koyduğu
programatik çerçeve doğrultusunda liberalizm ile sosyalizmin yolları kesin olarak ayrılıyordu.
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Uygulamalar
1)

İnternetten faydalanarak, Adam Smith, John Locke ve Karl Marx’ın kısa

biyografilerini okuyunuz.
2)

Victor Hugo’nun “Sefiller” romanını okuyunuz ya da aynı romanın Tom

Hooper yönetmenliğinde sinemaya uygulanmış filmini izleyin.
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Uygulama Soruları
1)

Liberal düşüncenin “eşitlik” kavramına yüklediği anlamla sosyalist düşüncenin

yüklediği anlam arasındaki farklılıklar nelerdir?
2)

Liberal düşüncenin “özel mülkiyete” yaklaşımı ile sosyalist düşüncenin

yaklaşımı arasındaki farklılıklar nelerdir?
3)

Victor Hugo’nun Sefiller romanı hangi dönemde geçmektedir?

4)

Hugo, romanında 1830’lu yılların Fransa’sının toplum yapısını nasıl tasvir

etmiştir?
5)

Hugo’nun romanında 1830 Devrimi sırasındaki hangi olaylar ön plana

çıkartılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sanayi Devrimi’nin etkisiyle toplumsal yapıda ortaya çıkan değişimle birlikte yeni
siyasal düşüncelerde biçimlenmeye başlamıştı. Liberalizm, sosyalizm ile birlikte özellikle
Fransız Devrimi sonrasında milliyetçiliğin de başta Avrupa olmak üzere hızla dünyaya
yayılmaya başladığı görüldü. Yeni toplumsal talepler karşısında direnen “eski rejimler”
1800’lü yılların ilk yarısında büyük devrimci dalgalarla sarsıldı. Bu bölümde 1820-1830 ve
1848 Devrimleri’nin nedenleri, gelişmeleri ve sonuçlarını işledik.
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Bölüm Soruları
1.
19. yüzyılda ortaya çıkan liberal ve sosyalist düşüncelerin birbirlerinden
ayrıldığı noktalar nelerdir?
2.
“Ütopik sosyalistlerin” ortak noktası nelerdir?
3.
Milliyetçilik düşüncesinin Avrupa’da yayılmasının farklı sonuçları neler
olmuştur?
4.
1820 Devrimleri’nin İspanya’da başlaması hangi olaylar zincirinin sonucudur?
5.
1820 Devrimleri’nin etkisiyle Yunanistan’da başlayan ayaklanmanın 1829’da
bağımsızlık ile sonuçlanmasının tarihsel önemi nedir?
6.
1820 Devrimleri’nin dolaylı bir sonucu olarak, ABD’de “Monroe Doktirini”
neden ilan edilmiştir?
7.
1830 Devrimleri Fransa’da hangi olaylar zinciri sonucunda başlamıştır?
8.
1830 Devrimleri’nin kısa vadeli sonuçları neler olmuştur?
9.
1848 Devrimleri’nin 1820 ve 1830 Devrimleri’nden farkı nelerdir?
10.
Avrupa’da 1848 Devrimleri’nin sonuçları neler olmuştur?
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3. AVRUPA’DA DEĞİŞEN DENGELER: İTALYAN VE ALMAN
SİYASAL BİRLİĞİNİN KURULMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde 19. yüzyılın ikinci yarısında siyasal birliklerini kuran İtalya ve
Almanya’da bu sürecin nasıl gerçekleştiği anlatılacaktır. Ayrıca, İtalya ve Almanya’da siyasal
birlik için mücadele edenler, birliği sağlamak için karmaşık ittifak ilişkilerine girmişlerdi.
Kırım Savaşı ile başlayan bu süreç Birinci Dünya Savaşı’na kadar değişken ittifaklara ve
Avrupa’da blokların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Bu bölümde bu karmaşık ittifak
ilişkilerinin başlangıcı da incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kırım Savaşı neden modern savaşların ilk örneği olarak kabul edilir?

2)

Almanya’nın ve İtalya’nın küçük prensliklerden oluşan “parçalı” bir yapıda

kalmasını hangi devletler ne gerekçeyle istiyordu?
3)

Almanya ve İtalya’nın siyasal birliklerini kurmalarıyla Birinci Dünya Savaşı’nın

nedenleri arasında bir bağlantı var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kırım Savaşı ile başlayan
ittifak ilişkileri ile İtalya ve
Almanya’nın siyasal
birliklerini kurma süreci
anlatılacaktır.

İtalya ve Almanya’nın
siyasal birliklerini nasıl
kurdukları öğrenilecek. Bu
olayın ortaya çıkardığı
ittifak ilişkileri
anlaşılacaktır.

Metinler, haritalar, görsel
malzemeler ve okuma
önerileriyle konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Risorgimento (İtalyan Birliği)

•

Kırım Savaşı

•

Alman Gümrük Birliği

•

Alman Birliği

•

Avusturya-Macaristan
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Giriş
İtalya ve Almanya’da siyasal birliklerin kurulması sadece Avrupa’nın siyasal
haritasını değiştiren olaylar olarak görülemez. 20. yüzyılın açılışına damga vuran I. Dünya
Savaşı’nın kökenine inildiğinde İtalya’nın ve Almanya’nın birliğini sağlamasının savaşa
giden yolda önemli bir dönemeç olduğu da görülecektir.
1848 Devrimleri’nin ardından istikrarı sağlamaya çalışan Avrupa’da, Rusya ile
Osmanlı arasında başlayıp hızla Avrupa’nın bütün büyük güçlerini içine çeken Kırım Savaşı
gerek kullanılan teknoloji gerekse kurulan ittifaklar ile birçok sosyal bilimci tarafından “I.
Dünya Savaşı’nın provası” olarak adlandırılır.
Rusya’nın Boğazlarda denetim kurabileceği dolayısıyla sömürge yollarını da
denetleyebileceği öngören İngiltere ve Fransa bu çatışmada Osmanlı İmparatorluğu’nun
yanında yer aldı. Piemonte’nin (Sardunya) bu ittifaka katılması bir anlamda İtalya’nın siyasal
birliğine varacak olan yolun açılması anlamını da taşıyordu.
İtalya’nın birliği önünde engel olarak görülen Avusturya bu tarihten sonra ustaca
yalnızlaştırılacak, Fransa ve İngiltere’nin desteğini alan Piemonte 1871 yılına gelindiğinde
Roma’yı başkent ilan ederek İtalya’nın siyasal birliğini sağlayacaktı.
Aynı biçimde 1815 Viyana Kongresi’nin gevşek bir federasyon hâlinde bıraktığı
Alman coğrafyasında da, 1862 yılında Bismarck’ın Şansölye (başbakan) olmasının ardından
siyasal birlik yönünde güçlü adımlar atılacaktı. Bismarck’ın realpolitik olarak adlandırılan
gerçekçi denge politikasıyla, Almanya’nın siyasal birliği önünde engel konumundaki
Avusturya ve Fransa’yı bertaraf etmesi birliğin önündeki yolu açacaktı.
İtalya ve Almanya’nın birliklerini sağlaması, Avrupa’da büyük güçler arasında sonu I.
Dünya Savaşı’na varacak olan keskin bir rekabeti ortaya çıkartacaktı.
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3.1. “Avrupa Uyumu”nun Sonu: Kırım Savaşı
Kırım Savaşı çoğu zaman I.Dünya Savaşı’nın bir provası olarak nitelendirilir. Savaşın
görünürdeki nedeni, Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içinde kalan ve Hıristiyanlarca
kutsal sayılan Kudüs ve çevresindeki olaylardı. Hz. İsa ve Hz. Meryem’e ait oldukları iddia
edilen kimi tapınak, kalıntı ve bölgelerde egemen olmak için Katolik ve Ortodokslar arasında
sürekli çatışma vardı. Beyt-ül Lahim’de bulunan ve Hıristiyanlarca kutsal sayılan bazı
eşyaların kaybolması sonrasında da benzer bir çatışma yaşandı. Durumdan birbirlerini
sorumlu tutan Katolikler ile Ortodokslar arasında çıkan çatışmada, Fransa ve Rusya,
kapitülasyonlar gereği himaye etmek istedikleri bu iki mezhebin durumuyla ilgili olarak
1851’de Osmanlı yönetimine başvurdular. Sorun kısa sürede Katoliklerin hamiliğine soyunan
Fransa ile Ortodoksların hamiliğine soyunan Rusya arasında siyasal çekişmeye dönüştü.
Ancak bu görünür nedenin bir de arka planı vardı. Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi,
Avrupa’nın ekonomik, sosyal ve siyasal yapısını kökten değiştirmişti. Rus Çarlığı ve Osmanlı
İmparatorluğu gibi çok uluslu geleneksel imparatorluklar, Sanayi Devrimi ile ekonomik ve
teknolojik gelişmede büyük bir ivme yakalayan Avrupa devletlerinin gerisinde kalmıştı.
Rus Çarlığı, Büyük sıfatıyla anılan I. Petro (1672-1725) ve II. Katerina (1729-1796)
ile birlikte Osmalı’dan çok daha erken bir dönemde “otokratik modernleşme” sürecini başka
bir deyişle “tepeden” modernleşme sürecini başlatmıştı. Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’nun
bu modernleşme sürecine ayak uyduramayacağını ve yıkılacağını düşünüyordu. “Kutsal
yerler” sorununu öne sürerken bu parçalanma sürecinde kendi çıkarlarını azamiye çıkarmaya
çalışıyordu. Nitekim 1853’te Rus Çarı I. Nikola, İngiliz büyükelçisiyle görüşürken Osmanlı
İmparatorluğu için ünlü “hasta adam” deyimini kullandı ve hasta adam ölmeden tedbir
alınması gerektiğini belirterek ortak bir paylaşım planı önerdi. Ancak İngiltere açısından,
başta Hindistan olmak üzere sömürgelerine giden yolun, Rusya’nın denetimine geçmesi kabul
edilemezdi. Bu noktada İngiltere, sömürge yollarındaki çıkarları gereği Osmanlı
İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü korumayı tercih etti.
Rusya’nın Mayıs 1853’te Osmanlı İmparatorluğu’nun fiilen Rus himayesine girmesi
anlamına gelecek şekilde iki ülke arasında ittifak kurulmasını ve Osmanlı sınırlarındaki tüm
Ortodoks uyrukların Rus himayesine bırakılmasını teklif etmesi sonrası gerilim arttı. 17
Mayıs 1853’de bu talebi reddeden Osmanlı İmparatorluğu, iki gün sonra 19 Mayıs’ta Rusya
ile ilişkilerinin kesildiğini açıkladı.
Osmanlı İmparatorluğu’nun bu tavrına karşı Rusya savaş dahi ilan etmeden 22
Haziran’da Eflak ve Boğdan’ı işgal etmeye başladı. Osmanlı Devleti’nin, 4 Ekim’de, EflakBoğdan’a girmiş olan Rus kuvvetlerinin derhal çekilmesi talebi, Rusya tarafından
reddedilince, 23 Ekim 1853’de savaş fiilen başladı. Rusya’nın kendi çıkarlarına aykırı
biçimde Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayacağından endişe eden İngiltere ve Fransa Şubat
1854’de bir ültimatom vererek, Rusya’nın Eflak-Boğdan’dan bütün kuvvetlerini geri
çekmesini ve Ortodoksların koruyuculuğu iddiasından vazgeçmesini istediler. Rusya’nın
cevap vermemesi üzerine 27 Mart 1854’de İngiltere ve Fransa da Osmanlı Devleti’nin
yanında Rusya’ya savaş ilan ettiler.
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9 Nisan 1854’de İngiltere, Fransa, Avusturya ve Prusya’nın da katılımıyla Viyana’da
imzalanan bir protokol ile Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünün korunması,
Rusya’nın Eflak-Boğdan’dan çekilmesi ve Avrupa dengesinin korunması için Osmanlı
Devleti’nin siyasi ilişkilerine gereken garantilerin sağlanması öngörüldü. Bundan sonra
müttefikler, savaşın yeni cephesini Kırım’da açarak Eylül 1854’te buraya asker çıkardılar.
Fakat böyle bir savaşta asker ihtiyacı fazla olacağından koalisyonu genişletmek isteyen
müttefikler, Avusturya’nın olumsuz tavrı nedeniyle Piemonte’den faydalanmak istediler.
İtalyan birliğini kurmak isteyen Piemonte, böyle bir hamleyle Avusturya karşısında İngiltere
ve Fransa’nın desteğini kazanabileceğini hesap ederek bu koalisyona katıldı. Avusturya’da
savaşta Piemonte’nin askeri olarak zayıflayacağın düşündüğü için Piemonte’nin müttefiklere
katılmasına ses çıkarmadı.
Kırım Savaşı birçok bakımdan önemli “ilkleri” barındırıyordu. Sanayi Devrimi’nin
savaş alanlarına yansıması Kırım Savaşı’nda görülmeye başlandı. Buharlı gemiler ve trenlerin
ilk kez kullanıldığı savaş bir anlamda modern savaşların habercisiydi. Teknolojinin askeri
alana yansıması savaş alanlarını adeta “insan kıyma” makinesine çevirmişti. Eylül 1855’de
Sivastopol şehri ele geçirildiğinde şehir harabeye dönmüştü.

3.1.1. Kırım Savaşı’nın Sonuçları
Rusya’nın yenilerek barış yapmayı kabul ettiği Kırım Savaşı’ndan sonra Şubat-Mart
1856’da yapılan Paris Kongresi sonucunda, taraflar arasında Paris Antlaşması imzalandı.
Rusya’nın gücünü kırmaya yönelik olarak hazırlanan bu anlaşmaya göre Osmanlı
İmparatorluğu, Avrupa devletleri topluluğuna (Concert Européen) dahil edilerek toprak
bütünlüğü ve bağımsızlığı bu devletlerin ortak garantisi altına alındı. Böylece Osmanlı
İmparatorluğu’na, Rusya’ya karşı bir korunma imkânı sağlanmış oldu. Boğazların tüm savaş
gemilerine kapalılığı teyit edildi ve Karadeniz tümüyle askersizleştirildi. Sırbistan ile Eflak ve
Boğdan’ın özerkliği devletlerin ortak garantisi altına alınarak bu ülkeler de Rus nüfuzundan
çıkarıldı.
Kırım Savaşı, Rusya’ya Boğazlar yolunun kendisi için kapalı olduğunu ve Osmanlı
İmparatorluğu’nu tek başına parçalamasına Avrupa devletlerinin izin vermeyeceğini gösterdi.
Bu durumda Rusya, Balkanlar üzerine eğildi. Bunun için de Panslavizm denen ve “Slav
birliği” anlamına gelen siyasete yönelerek, Balkanlardaki Slav halklar üzerinde egemenlik ve
nüfuz kurma arayışına yöneldi. Panslavizm, yüzyılın bundan sonraki döneminde, özellikle
Avusturya ile Rusya arasında ciddi bir sorun kaynağı olacak ve bu da Avrupa’da gerilimin
biraz daha tırmanmasına yol açacaktı.

3.2. İtalya’nın Siyasal Birliği Kurması
1848 Devrimleri İtalya yarımadasında bir ulusal birlik (risorgimento) hareketi olarak
ortaya çıktı. Bu dönemde siyasal birliğe çok yakınlaşan İtalyan yarımadası, Avusturya’nın
askeri müdahalesiyle 1848 devrimci döneminde de siyasal birliğini kuramadı. İtalya’nın
siyasal birliğini savunan milliyetçi hareketler ise daha 1848 yılında bile parçalı hâldeydi.
Mutlakçı krallık temelinde bir araya gelmeyi savunan monarşistler, cumhuriyetçiler, papalık
yanlıları, sosyalistlerin hepsinin “birlik” için farklı bir programı vardı. 1848 Devrimleri
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sonrası üç önemli figürün siyaset sahnesindeki ağırlığı artmaya başladı: Mazzini, Garibaldi ve
Kont Cavour.
Guiseppe Mazzini (1805-1872), İtalyan birliğini savunan Carbonari derneğinin bir
üyesi olarak girdiği 1830 Devrimleri’nden sonra kısa bir süre tutuklanmış, dernekten ayrılıp
1831 yılında “Genç İtalya” örgütünü kurmuştu. Derneğin amacı bir ayaklanma ile dağınık
İtalyan devletlerinde bir ayaklanma başlatmak ve demokrat bir İtalya Cumhuriyeti kurmaktı.
Giusseppe Garibaldi (1807-1882) ise bir halk kahramanıydı. 1833 yılında Genç İtalya
örgütüne girmişti. 1834 yılında başarısızlıkla sonuçlanan ayaklanmadan sonra İtalya dışına
kaçtı, gıyabında ölüm cezasına çarptırıldı.
İtalya’nın birleşmesinin üçüncü önemli ismi Camillo Cavour (1810-1861) ise
Avusturya hâkimiyetinden kurtulmuş, birleşik bir İtalya hedefiyle hareket ediyordu. 1847’de
İl Risorgimento (yeniden doğuş) adlı bir gazete çıkararak liberal reformlar etrafında birleşen
soyluların, burjuvazinin ve emekçilerin birlikte İtalyan birliğini yaratacağını savunmuştu.
1848 Devrimleri’nden sonra Piemonte’de tahta geçen II. Vittoria Emanuele, anayasaya
bağlı krallığını sürdürerek İtalya’nın birliği için umut oldu. Kont Cavour, 1851’de maliye
bakanı, 1852’de ise başbakan oldu. Piemonte’nin İtalyan Birliği’nde önder rol oynayabilmesi
için ekonomik açıdan güçlü olması gerektiğini düşünen Cavour, ticaretin gelişmesi için diğer
Avrupa ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmaları imzaladı. Tarım ve maliyede reformlar yaptı.
Orduyu yeniden düzenledi. Katoliklerin İtalyan Birliği’ni engelleyici tutumlarına karşı
Kilise’nin gücünü zayıflattı, hukuki ayrıcalıklarını kaldırdı, manastırların mal varlığına el
koydu.
Cumhuriyetçi olan Mazzini, Kont Cavour’un monarşi temelli politikalarına karşıydı,
ancak cumhuriyetçiler 1848-1849 ayaklamalarında başarısız olarak güç kaybetmişlerdi.
1854’de kaçtığı Amerika’dan geri dönen Garibaldi ise Piemonte’nin ve Cavour’un
politikalarının destekliyordu.
İtalyan Birliği’ni sağlayabilmek için Avusturya ile tek başına mücadele edemeyeceğini
düşünen Cavour, büyük güçlerin özellikle İngiltere ve Fransa’nın desteğini almaya
çalışıyordu. Aradığı fırsat Kırım Savaşı ile Cavour’un önüne geldi. Rusya’ya karşı İngiltere,
Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yanında savaşa girme kararı alarak, Mart 1855’de
askerlerini Kırım’a gönderdi.
1852’den sonra Fransa’da kendisini İmparator ilan eden III. Napoléon, İtalya’nın birlik
mücadelesine sempatiyle yaklaşıyordu. Piemonte’nin, Kırım Savaşı’nda, İngiliz-Fransız
koalisyonuna katılması ve bu iki devletin sempatisini kazanmasıyla birlikte, Cavour’un III.
Napoléon nezdinde destek arayışı hızlandı. III. Napoléon, İtalyan birliği davasına gerekli
desteği vermediği iddiasıyla, Carbonari üyesi olan bir İtalyan milliyetçisi olan Felice
Orsini’nin 14 Ocak 1858’de Paris’te düzenlediği başarısız suikast girişimi sonrasında konuyla
daha yakından ilgilenmeye başladı. 20 Temmuz 1858’de gizlice buluşan Kont Cavour ve III.
Napoléon, İtalya’nın Avusturya’dan kurtarılması konusunda anlaştılar. Fransa, Avusturya ile
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savaşacak Piemonte’nin yanında yer alacaktı ancak ilk saldırının Avusturya’dan gelmesi
sağlanacaktı. Bu doğrultuda Ocak 1859’da Piemonte ile Fransa arasında bir ittifak imzalandı.

Harita 4: İtalya’nın siyasal birliğini sağlaması
(kaynak: http://westerncivguides.umwblogs.org/2009/10/17/italian-unification/ )
Avrupa’daki büyük devletlerin İtalyan sorununa yaklaşımları ikircikliydi. İngiltere
Avusturya’ya karşıydı ama Fransa etkisinde bütünleşmiş bir İtalya fikrinden de rahatsızlık
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duyuyorlardı. Rusya son zamanlarda Fransa ile yakınlaşmıştı ancak temkinli davranmaktan
yanaydı. Çözüm olarak büyük devletler bir konferans toplamak istedi. Avusturya, Piemonte
ordusunu silahsızlandırmadan konferansın gerçekleşmeyeceğini bir ültimatom ile bildirdi.
Fransa’dan aldığı destekle geri adım atmayan Piemonte, 26 Nisan 1859’da Avusturya’ya
savaş ilan etti. Fransa’nın da katılmasıyla Avusturya’yı yenen Piemonte’ye tüm Kuzey ve
Orta İtalya’daki devletler katıldı. 1860’ta İtalyan milliyetçisi Garibaldi önderliğinde Sicilya
ve Napoli de bu birliğe dahil oldular.
27 Ocak 1861’de Ulusal Parlamento’nun oluşturulması için bağlı bütün devletlerde
temsilci seçimleri yapıldı. İlk parlamento 18 Şubat 1861’de Torino’da toplandı ve Piemonte
Kralı II. Vittoria Emanuele’i İtalya kralı ilan eden bir karar aldı. Artık İtalya, Avusturya
işgalindeki Venedik ve Fransa işgalindeki Roma dışında bütünleşmiş bir krallıktı.
Venedik Ekim 1866 yılında yapılan halk oylamasıyla ve Roma ise III. Napoléon’un 1870’te
Prusya ile yapılan savaştan sonra tahtını kaybetmesiyle İtalya Krallığı’na katıldılar. Roma
Temmuz 1871’de İtalya’nın başkenti ilan edildi, İtalya yarımadası artık tek bir devletin
egemenliği altındaydı.

3.3. Almanya’nın Siyasal Birliğini Kurması
1815 Viyana Konferansı sonrasında Alman milliyetçileri de büyük bir hayal kırıklığı
yaşamışlardı. Siyasal birliğini sağlayamayan Almanya 39 devletli gevşek bir konfederasyon
olarak bırakılıyordu. Konfederasyonun denetimi Avusturya’ya bırakılsa da Alman
Konfederasyonu çatısı altında toplanan devletlerden en önemlisi Prusya’ydı.
Prusya, 19. yüzyılın ilk yarısında ekonomik açıdan giderek gelişti ve sahip olduğu
kömür ve demir-çelik üretimi sayesinde Kıta Avrupa’sında Sanayi Devrimi’ni gerçekleştiren
ilk devletlerden biri oldu. Özellikle 1834’de kurulan ve bölgedeki Alman devletlerinin üyesi
bulunduğu Gümrük Birliği (zollverein) sayesinde Prusya giderek güçlendi. Bunun yanı sıra
geleneksel Prusya disiplini ve militarizmi de ülkenin kıtadaki büyük güçler arasına katılma
isteğini destekledi. 1830 ve 1848 Devrimleri’nde siyasal birliğin sağlanamadığı Prusya ve
Alman devletçiklerinde, 1850’liler endüstriyel gelişmenin hızlandığı yıllar oldu.
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Harita 5: 1815 Viyana Kongresi Sonrası Alman Konfederasyonu
(kaynak:http://www.rootsweb.ancestry.com/~wggerman/map/germanconf.htm)
1858 yılının sonlarına doğru İtalyan ulusal hareketinin, ulusal birliği sağlama
yönündeki adımlarının güçlenmesi ve III. Napoléon’un da İtalyanları desteklemesi, Avusturya
İmparatorluğu’nu kuzey İtalya’da zor durumda bırakmıştı. Bu durum Prusya monarşisi ve
ordu kurmaylarını Alman ulusal birliğinin önderi olma yolunda heveslendiriyordu. 1861
yılında IV. Friedrich Wilhelm’in ölümü üzerine I. Wilhelm tahta geçti. 8 Ekim 1862’de,
Alman Birliği’nin mimarı olacak Bismarck’ı başbakanlığa atadı. Otto von Bismarck, Prusya
liderliğinde Alman birliğinin kurulmasını öncelikli hedef olarak belirledi. Bismarck’ın bu
hedef çerçevesinde uyguladığı realpolitik stratejisi sayesinde Prusya, 10 yıldan kısa sürede,
önemli savaşlardan galip çıkarak Alman birliğini kurmaya muvaffak oldu.
Bismarck, hedeflerini gerçekleştirebilmek için güçlü bir orduya ihtiyacı olduğunu
biliyordu. Ordunun güçlendirilmesine yönelik olarak savunma bütçesinin arttırılmasına
parlamentodaki liberal temsilciler şiddetle karşı çıkıyordu. Bunun üzerine Bismarck bütçeyi
parlamentoya sunmadan kararnamelerle ülkeyi yönetmeye başladı. Alman birliğini sağlamak
için bir denge politikası izleyen Bismarck ilk olarak doğu sınırında bulunan Rusya’nın
güvenini kazanmaya çalıştı. 1863 yılında Rus hâkimiyetine karşı ayaklanan Polonyalılara, III.
Napoléon’un aksine yardım etmeyerek, bu yolda önemli bir adım attı. Ardından Fransa ile
imzaladığı ticaret anlaşmasıyla, batı sınırındaki büyük komşusuyla da iyi ilişkiler içine girdi.
Almanya’nın siyasal birliği yönünde atılacak ilk adım için fırsat 1864 yılında çıktı.
Schleswig, Holstein ve Lauenburg dükalıkları 1848 yılında Almanya’nın birliği söz konusu
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olunca bağlı bulundukları Danimarka Krallığı’na karşı ayaklanmışlardı ancak başarılı
olamamış ve Danimarka’ya bağlı kalmışlardı. 1864’de Danimarka tahtına çıkan IX.
Christian’ın Danimarka Anayasası’nı bu dükalıklarda da uygulamak istemesi genel bir
ayaklanmaya neden oldu. Bismarck müdahale kararı alınca Avusturya, Prusya’yı yalnız
bırakmamak için Bismarck’ın yanında saf tuttu. Danimarka kısa süre içinde yenildi. Holstein
Avusturya’ya kalırken, Lauenburg ve Schleswig Prusya’ya geçiyordu. Schleswig’le birlikte
stratejik önemi olan Kiel limanı da Prusya’nın kontrolüne giriyordu.
Ertesi yıl Holstein halkının Avusturya yönetimine tepki göstermesini fırsat olarak
gören Bismarck, Fransa ve Rusya’nın tarafsızlığını sağladıktan sonra Avusturya’ya savaş açtı.
“Yedi Hafta Savaşı” olarak bilinen savaş 3 Temmuz 1866’da Sadowa’da yapılan muhaberede
Avusturya’nın büyük bir yenilgi almasıyla sonuçlandı. Prusya orduları Viyana önlerine kadar
geldi. 23 Ağustos’ta Prag’da yapılan anlaşmayla Avusturya, Alman Konfederasyonu’nun
dağılmış olduğunu kabul ediyor ve yapılacak yeni düzenlemede yer almamayı kabul ediyordu.
Nitekim Prag anlaşmasını izleyen aylarda Prusya, Main nehrinin kuzeyinde kalan tüm
topraklarda “Kuzey Almanya Birliği”ni oluşturdu. Böylece Prusya, Alman birliğini yarı
yarıya sağlarken, yenilgi sonrası ciddi iç sorunlar yaşayan Avusturya, Macarların özerklik
isteklerine daha fazla dayanamayacak ve 1867 yılında ülkenin adını Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu olarak değiştirecekti.
Güneydeki Alman devletlerini de birliğe katmak isteyen Bismarck için hedef artık bu
birliğin önünde son engel olarak gördüğü Fransa’ydı. Fransa’da III. Napoléon yönetimi de
Avusturya’yı dize getiren Prusya’nın Avrupa’da önemli bir rakip olarak yükseldiğinin
farkındaydı. 1869 yılında boşalan İspanya tahtına kimin geçeceği tartışması her iki ülkeyi bir
savaşın eşiğine getirecekti. İspanya’daki meşruti yönetimin meclisi, tahta geçmek üzere,
Prusya kral ailesi olan Hohenzollern’den Leopold’u teklif etmesine Fransa şiddetle karşı çıktı.
Kuzeyden ve güneyden kuşatıldığını düşünen Fransa’nın tepkisi karşılığında Leopold teklifi
reddetti. Ancak Fransa’nın Hohenzollern hanedanından birisinin hiçbir zaman İspanya tahtına
çıkmayacağı konusunda garanti istemesi üzerine daha fazla geri atmayan Prusya’ya Fransa
savaş açtı. 1 Eylül 1870’te Sedan’da yapılan muharebeyi kaybeden III. Napoléon 80 bin
kişilik ordusuyla birlikte esir düştü. Savaş sonrasında 18 Ocak 1871’de Alman İmparatorluğu
ilan edildi ve I. Wilhelm taç giyerek tahta oturdu. İtalya’dan sonra Almanya da siyasal
birliğini gerçekleştirmişti.
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Uygulamalar
1)

Beryl Bainbridge’in “Efendi Georgie” adlı romanını okuyunuz.

2)

Aşağıdaki haritaları inceleyiniz.

3)

Aşağıdaki haritayı inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Bainbridge’in “Efendi Georgie” romanında Kırım Savaşı ve etkileri nasıl

tasvir edilmiştir?
2)

İtalyan siyasal birliği hangi aşamalardan geçerek sağlanmıştır? Haritalardan

yola çıkarak inceleyiniz.
3)

Alman siyasal birliği hangi aşamalardan geçerek sağlanmıştır? Haritadan yola

çıkarak inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1800’lü yılların ikinci yarısında Avrupa’da siyasal birliğini henüz kuramamış olan
İtalya ve Almanya öne çıkıyordu. İtalya ve Almanya’nın bu süreçte siyasal birliklerini
sağlaması sadece Avrupa’nın siyasal haritasını değiştirmedi, I. Dünya Savaşı’na giden yolun
da başlangıcı oldu. Bu bölümde Almanya ve İtalya’nın siyasal birliklerini kurma süreci, bu
süreçte ortaya çıkan siyasal ittifaklar ve sürecin sonuçları incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
Kırım Savaşı’nda, İngiltere ve Fransa’nın Rusya’ya karşı Osmanlı
İmparatorluğu’nun yanında yer almalarının gerekçeleri nelerdir?
2.
Piemonte’nin Kırım Savaşı’na Osmanlı İmparatorluğu’nun yanında dahil
olmasının gerekçesi nedir?
3.
Kırım Savaşı’nı “I. Dünya Savaşı’nın provası” olarak nitelendiren tarihçilerin
gerekçesi neler olabilir?
4.
İtalyan birliği’nin sağlanmasında öne çıkan siyasal figürler kimlerdir?
5.
İtalyan birliği hangi aşamalardan geçerek gerçekleşmiştir?
6.
Alman birliğinin gerçekleşmesinde Bismarck’ın rolü ne olmuştur?
7.
Avusturya İmparatorluğu’nun adı hangi olaydan sonra Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’na çevrilmiştir?
8.
Fransa, İspanya tahtına Prusya kral ailesi olan Hohenzollern’den birisinin
geçmesine neden tepki göstermiştir?
9.
Alman birliği hangi aşamalardan geçerek gerçekleşmiştir?
10.
İtalya ve Almanya’nın siyasal birliklerini sağlaması sonrasında Avrupa’nın
siyasi haritası nasıl değişmiştir?
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4. SÖMÜRGECİLİK, EMPERYALİZM VE I. DÜNYA SAVAŞI’NA
GİDEN YOL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde 19. yüzyılın sonlarında büyük bir hız kazanan Avrupa devletlerinin
arasındaki sömürge rekabetini inceleyeceğiz. Özellikle siyasal birliklerini geç kuran Almanya
ve İtalya’nın bu rekabete katılmasıyla birlikte Avrupa’da değişen dengeleri ve Birinci Dünya
Savaşı’na yaklaşırken ortaya çıkan karmaşık ittifak ilişkilerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sömürgeciliğin nedenleri nelerdir? Avrupa devletleri neden 19. yüzyılda bütün

dünyayı sömürgeleştirmek için sert bir rekabet içine girdiler?
2)

“93 Harbi” olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası İngiltere’nin

Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü koruma politikası neden sona erdi?
3)

Siyasal birliğine geç kuran Almanya’nın sömürge arayışının Birinci Dünya

Savaşı’nın çıkmasındaki rolü nedir?
4)

19. yüzyılın sonunda İngiltere neden “üzerinde güneş batmayan imparatorluk”

olarak adlandırılıyordu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sömürgeciliğin neden ve
sonuçları ile Birinci Dünya
Savaşı yaklaşırken
Avrupa’da ortaya çıkan
ittifak ilişkileri
anlatılacaktır.

Birinci Dünya Savaşı
yaklaşırken ortaya çıkan
ittifak sistemleri ve bunların
nedenleri öğrenilecektir.

Metinler, haritalar, görsel
malzemeler ve okuma
önerileriyle konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Sömürgecilik

•

Emperyalizm

•

Üç İmparator Ligi

•

93 Harbi

•

Revizyonizm

•

Üçlü İttifak

•

Üçlü İtilaf
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Giriş
20. yüzyıl yaklaşırken Avrupa devletleri sert bir sömürge rekabetine girmişti.
1900’lerin başına gelindiğinde dünyanın neredeyse tamamı paylaşılmıştı. Toprakları
yeryüzünün yüzde 12’sini kaplayan altı büyük devlet: İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya,
ABD ve Japonya, yeryüzü topraklarının yüzde 48’ini kaplayan sömürgelere sahipti. Buna
Hollanda, Belçika gibi küçük devletlerin sömürgesi durumundaki dünya topraklarının yüzde
7’si ile yarı sömürge konumundaki devletlerin yüzde 11’i eklendiği zaman yerkürenin toplam
yüzde 67’sinin yani üçte ikisinin doğrudan ya da dolaylı olarak emperyalist devletlerin
denetimi altına girdiği görülür.
Ancak bu paylaşımda siyasal birliğini geç kurmuş, buna karşın çok hızlı bir
sanayileşme yaşayan Almanya ile yine siyasal birliğini geç kuran İtalya geride kalmıştı.
Özellikle Almanya’nın sömürge dağılımının yeniden düzenlenmesi için izlediği revizyonist
politikalar önce Avrupa’da bloklaşmaları ortaya çıkaracak, ardından I. Dünya Savaşı’na giden
yolu açacaktı.
Kırım Savaşı’nda ve sonrasında farklı siyasal amaçlarla kaygan bir zeminde süren
ittifak arayışları ve bir araya gelişlerde önemli değişiklikler de oldu. Kırım Savaşı’nda
Rusya’ya karşı sömürge yollarını korumak için Osmanlı İmparatorluğu’nun yanında yer alan
ve Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü savunan İngiltere, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı
sonrasında politikasını
değiştirecekti.
Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü artık
koruyamayacağını düşünen İngiltere, büyüyen Alman tehlikesi karşısında Rusya ile yan yana
gelirken, dikkatini Orta Doğu’ya çeviren Almanya ise giderek Osmanlı Devleti ile
yakınlaşacaktı.
Avrupa, 1900 yılından itibaren giderek daha derinleşen biçimde iki koalisyon arasında
bölündü. Bir tarafta çekirdeğinde Almanya ve Avusturya Macaristan’ın olduğu İttifak
Devletleri (Central Powers), diğer tarafta çekirdeğinde İngiltere-Rusya ve Fransa’nın
bulunduğu İtilaf Devletleri (Allied Powers). İki blok arasındaki rekabet kısa bir süre sonra I.
Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olacaktı.
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4.1. Avrupa Devletlerinin Sömürge Rekabeti
19. yüzyılın hiç kuşkusuz en çarpıcı olayı Avrupa devletlerinin dünya çapındaki
hâkimiyetinin pekişmesiydi. 1800’lü yılların ikinci yarısı, Sanayi Devrimi’nin etkisiyle çok
önemli buluşların gerçekleşmesine sahne oldu. 1855 yılında Bessemer’in fırını ile temeli
atılan çelik sanayi, 1860’da patlamalı motorların bulunuşuyla gelişmeye başlayan otomobil
sanayi ve petrolün aydınlatma dışında bir enerji kaynağı olarak değer kazanması, 1880’lerde
dizel ve ağır yağ tüketen içten yanmalı motorların ortaya çıkışı, 1877’de telefon, 1887’de
radyonun bulunması insanlığın önüne yepyeni bir gelecek açıyordu. Bu buluşlar sadece
sanayinin yapısını değiştirmekle kalmadı, silah teknolojilerine uygulanarak savaşların
biçimini de değiştirdi.
Sanayi Devrimi’nin bu yeni aşamasında ekonomide de büyük bir genişleme oldu.
Kapitalizmin ulaştığı bu yeni aşamada, adına finans-kapital denen ve mali sermaye ile sanayi
sermayesinin birleşiminden oluşan büyük sermaye grupları ve tekeller ortaya çıktı. Eski tip
sömürgecilikten farklı olarak özellikle 1870’lerden itibaren ortaya çıkan emperyalizm, bu
kapitalist ekonomik gelişimin bir sonucuydu. Daha fazla üretmek, daha fazla üretmek için
daha fazla ham maddeye ulaşmak, daha fazla satmak, yani yeni pazarlar bulmak
gerekliydi. Sanayileşmiş Avrupa devletleri ve ABD, söz konusu ihtiyaçlarını dünyanın dört
bir köşesini bu yeni ekonomik düzene eklemleyerek çözme yoluna gittiler. Emperyalizmin
girdiği bölgeler ya ham madde kaynaklarına sahipti ya da uygun pazar niteliği taşıyordu.
Amaç, bu bölgelerin, emperyalist devletin anavatanı için uygun koşullarda işletilmesi ve
çalıştırılmasıydı. Sömürgecilikten farklı olarak, emperyalist devletler işgal ettikleri bölgeleri
çoğu zaman doğrudan anavatana bağlayarak ilhak ettiler. Emperyalist yayılmacılık furyasının
doğrudan ekonomi dışında nedenleri de vardı. Bunlardan bir tanesi, fazla nüfus sorunuydu.
Sanayi Devrimi sonrasında yaşam standartlarındaki artış ortalama insan ömrünü uzattığı için
19. yüzyılda Avrupa’da büyük bir nüfus artışı gerçekleşti. Öyle ki, kıta nüfusu yüzyılın
sonunda ikiye katlanmıştı. Dolayısıyla yeni alanlar, bu nüfusu besleyecek tarımsal üretim
bakımından önemli olduğu kadar, bu nüfusun bir bölümünün gönderilebileceği ve merkezin
rahatlamasının sağlanacağı bir imkân sunuyordu.
Temelde Avrupa devletlerinin sosyo-ekonomik çıkarlarının bir sonucu olarak ortaya
çıkan emperyalist yayılmacılık, çeşitli biçimlerde meşrulaştırılmaya çalışıldı. Emperyalist
siyaset, uygulayanlar tarafından ülke içinde bir ulusal gurur ve itibar unsuru olarak sunuldu:
“beyaz adamın sorumluluğu” anlayışıyla hareket edilerek Avrupa’nın, gittiği yerlere
“uygarlık” taşıdığı, bunun bir misyon olduğu iddia edildi. Avrupa devletleri arasındaki
rekabette emperyalist yayılmayı tetikleyen önemli bir unsurdu. Dönemin başat gücü
İngiltere’nin şampiyonluğunu yaptığı emperyalist yayılmanın her dalgası, diğer Avrupa
devletlerinin karşı hamlesini gündeme getirdi. Bu rekabet, aynı zamanda Avrupa’nın
merkezinde çıkması kaçınılmaz olan çatışmayı kıta dışına itmenin ve bir büyük savaşı
ertelemenin de aracı oldu.
Afrika’daki sömürgeciliğin geleceğini belirleyen 1884-1885 Berlin Konferansı’nda
alınan en önemli karar “fiili işgal” ilkesinin kabulüdür. Söz konusu ilke uyarınca, önceden
olduğu gibi Avrupalı bir gezginin “keşfettiği” bölgenin, vatandaşı olduğu ülkeye ait olduğunu
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ilan etmesi yetmeyecek, ilgili ülkenin o bölgeyi fiili olarak işgal etmesi gerekecekti. Berlin
Kongresi sonrasında, Afrika, Avrupalı güçler tarafından hızla parçalanarak nüfuz bölgelerine
ayrıldı. Buna göre Belçika Orta Afrika’da Kongo’yu, İngiltere Doğu Afrika’da Somali,
Uganda ve Kenya’yı, Batı Afrika’da Nijerya’yı, Güney Afrika’da ise daha önceden ele
geçirdiği Cape Colony’nin kuzeyindeki Rodezya’yı; Fransa Batı Afrika’da Senegal, Gabon,
Fildişi Sahili ve Gine’yi, Orta Afrika’da Nijer ve Çad’ı, doğuda Cibuti ve Madagaskar’ı;
Almanya Batı Afrika’da Togo ve Kamerun’u, ayrıca Güney Batı Afrika ve Alman Doğu
Afrikası’nı; İtalya ise doğuda Eritre ve güney Somali’yi ele geçirdi.

Harita 6: Sömürgelerin Avrupalı Devletlere Dağılımı
(Kaynak: ttp://www.sheltonstate.edu/faculty_staff/faculty_website_directory/boening_chuck/)
Sanayileşmiş Avrupa ülkelerinin sömürgelerinin durumuna tek tek bakarsak: İngiltere,
yeryüzünün her yerine yayılan sömürgeleri nedeniyle “üzerinde güneş batmayan”
imparatorluk olarak nitelendiriliyordu. Her üç okyanustaki sayısız adanın yanı sıra dünya
deniz ticaret yolları açısından çok önemli olan Cebelitarık, Süveyş Kanalı ve Ümit Burnu da
denetimi altındaydı. “Tacın elması” olarak adlandırılan Hindistan dışında Asya ve Afrika’da
geniş alanları kontrol eden İngiltere aynı zamanda Avustralya ve Yeni Zelanda’yı da tümüyle
denetliyordu.
İngiltere’nin kıtadaki en büyük rakibi Fransa, Kuzey ve Batı Afrika’nın önemli bir
bölümünü kontrolü altında tutuyordu. Asya’da Çin-Hindi yarımadasının tamamının yanı sıra
farklı okyanuslarda Tahiti ve Madagaskar gibi birçok adayı elinde tutuyordu.
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Avrupa’da küçük bir yüzölçümünü kaplayan Belçika, Afrika’da kendi anavatan
topraklarından çok daha büyük olan Kongo’yu elinde tutarken, yine çok küçük bir alanı
kaplayan Hollanda devasa Borneo ve Sumatra adalarını sömürgeleştirmişti.
Sömürge imparatorlukları içinde en zararlı çıkanlar, ulusal birliklerini en geç
tamamlayan Almanya ve İtalya olmuştu. Prusya’nın çok sayıda bağımsız Alman
prensliğini, 1871 yılında Alman İmparatorluğu altında birleştirmesinden sonra ekonomik
anlamda büyük bir atılım gerçekleşmişti. Napoléon’un Fransa’da yaptığı eğitim reformunun
bir benzerini gerçekleştiren Prusya’nın oluşturduğu etkili eğitim sistemi, bilimsel ve
teknolojik gelişmeyi beslediği gibi, güçlü bir Alman ulusçuluğunun da zeminini oluşturmuştu.
Ancak ulusal birliğini 1871 yılında tamamlayan Almanya, büyümesinin devamını sağlayacak
ham madde ve pazar olanaklarından yoksundu. Dünyanın paylaşımına çok geç katılan
Almanya, Afrika’da Togo, Kamerun, Doğu Afrika’nın yanı sıra Pasifik Okyanusu’nda
içlerinde Samoa, Marshal, Karolinen ve Bismarck takımadaları da olmak üzere bir dizi adayı
hâkimiyeti altına almıştı.
Sömürge yağmacılığına en son katılan İtalya ise Libya ve Habeşistan ile yetinmek
zorunda kalmıştı. Özellikle Almanya ve İtalya’nın sömürge arayışları ve dünyanın
yeniden paylaşımına ilişkin talepleri “revizyonizm” olarak adlandırılır ve I. Dünya
Savaşı yaklaşırken Avrupa’da ortaya çıkan ittifakların en önemli nedeni olacaktı.

4.2. Avrupa’da Blokların Ortaya Çıkışı
Almanya’nın siyasal birliğini izlediği akılcı politikalarla sağlayan Bismarck dış
politikada ana hedefine ulaşmıştı. Almanya’nın birleşmesinde Rusya’nın tarafsız kalması
önemli destek olmuştu. Ancak birleşme sonrasında Almanya’nın hızla gelişmesi Rusya’yı
tedirgin etmeye başlamıştı.
Benzer biçimde kıtada çok güçlenen Fransa’nın gücünün Almanya tarafından
kırılmasından başlangıçta memnun olan İngiltere, Almanya’nın gelişmesini gördükçe çok
daha güçlü bir rakiple karşı karşıya kaldığını anlıyordu.
İngiltere ve Rusya’nın yanı sıra Fransa’nın da yitirdiği üstünlüğü ve topraklarını
kazanmak için bir intikam savaşına girmesinden çekinen Bismarck, siyasal birliğin
sağlanmasından sonra bir ittifaklar zinciri kurarak olası bir savaşı engellemeye ve Fransa’yı
yalnız bırakmaya çalıştı.
Fransa’nın yalnız bırakılması için kıtada yakınlaşabilecek iki devlet vardı:
Avusturya ve Rusya. Bu doğrultuda Almanya İmparatoru tahta henüz daha yeni oturmuş
olan I. Wilhelm Ağustos 1871’de bir adım atarak Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz
Joseph’i ziyaret etti. Balkanlar’ın hâkimiyeti için Rusya ile rekabete giren AvusturyaMacaristan’ın yakınlaşabileceği tek devlet de Almanya’ydı. Almanya ve AvusturyaMacaristan arasında doğan olumlu ortam sonucunda Franz Joseph 1872 yılının Nisan ayında
Berlin’e iade-i ziyaret yapmak istediğini bildirdi. Almanya ve Avusturya arasındaki
yakınlaşmadan tedirgin olan Rus Çarı II. Aleksandr da aynı tarihlerde Berlin’de olacağını
bildirdi.
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Eylül 1872’de bir araya gelen ve sonradan “üç imparator ligi” olarak anılacak
toplantıların sonucunda bir anlaşma hazırlanmadı. Ancak her üç devlet de Avrupa’da
statükonun bozulmasının karşısında olduklarının altını çizerek, “devrimci eylemlere” karşı
ortak hareket etmeyi kararlaştırdılar. Bu toplantı ile Bismarck bir anlamda hedefine ulaşıyor
ve Fransa’yı Avrupa’da yalnızlaştırıyordu.

4.2.1. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi)
1875’te Hersek’te başlayıp kısa zamanda Balkanlar’a yayılan ayaklanma Osmanlı
Devleti bakımından önemli sonuçlar doğurdu. Rusya’nın, Panslavizm siyaseti çerçevesinde
bölgede ıslahat yapılması talebine Osmanlı Devleti de 1876’da meşrutiyet ilan ederek (I.
Meşrutiyet), Osmanlı tebaası arasında eşitliği sağlamaya yönelik önemli bir adım attı ve dış
baskıya yanıt vermek istedi. Başta Rusya olmak üzere Avrupa devletlerinin bu adımı yetersiz
görmesi, Rusya açısından bir fırsat olarak değerlendirildi ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
patlak verdi.
Osmanlı ordusu Rus ordusu karşısında en büyük direnci Plevne’de gösterdi. Temmuz
ayında başlayan Plevne savunması 10 Aralık 1877’ye kadar sürdü. Kafkas cephesinde ise
Kars, Kasım 1877’de Rus ordusunun denetimine geçti. Boğazların Rusya’nın eline
geçeceğinden endişe duyan İngiltere duruma müdahale ederek, güçlü bir donanma gönderdi.
Padişah II. Abdülhamit 13 Şubat 1878’de Meclisi feshederek I. Meşrutiyet dönemini bitirdi ve
3 Mart 1878’de Ayastefanos’ta barış antlaşması imzalandı. Savaş sonunda imzalanan
Ayastefanos Antlaşması’yla, Sırbistan, Karadağ ve Romanya topraklarını büyüterek bağımsız
oluyor; özerk Bulgaristan Prensliği kuruluyor; Bosna-Hersek’in Avusturya-Macaristan ve
Rusya denetimine girmesi kabul ediliyordu.

Harita 7: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
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(Kaynak: http://pages.uoregon.edu/kimball/ggr.frn.MPR.gnr.htm#1877:1879;_Russo-T)
Anlaşmayla Rusya’nın büyük kazanımlar elde etmesi diğer büyük devletleri rahatsız
etti. İngiltere, Rusya’ya karşı yardım karşılığında Osmanlı toprağı olan Kıbrıs Adası’nı işgal
etti. Bu destekle, Ayastefanos Antlaşması’nın yerine 1878’de Berlin Antlaşması yapıldı. Bu
yeni antlaşmada Bulgaristan’ın sınırları daraltıldı, Bosna-Hersek Avusturya-Macaristan
işgaline; Kars, Ardahan ve Batum da Rusya’ya bırakıldı. Ayrıca, Osmanlı yönetiminin
Ermeniler lehine ıslahat (reform) yapması esası getirildi. Bu tarihten itibaren içeride giderek
kötüleşen duruma paralel olarak Osmanlı İmparatorluğu diplomasi alanında zorlu bir sürece
girdi. 1877-78 Savaşı’nın en önemli sonuçlarından biri de Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü
koruyamayacağını düşünen İngiltere’nin politika değiştirmesi oldu. Rusya’nın güneye inip
İngiltere’nin sömürgeleri ile arasındaki yolu tehdit etmesini, Osmanlı İmparatorluğu
aracılığıyla değil, kendisi tedbirler alarak önleme yoluna gitmeye karar verdi. Bu doğrultuda
1878’de Kıbrıs’a yerleşmiş olan İngiltere 1882’de Mısır’ı işgal edecekti.
Ayrıca İngiltere giderek büyüyen Alman tehlikesi karşısında Rusya ile sorunlarını
çözerek yan yana gelirken, dikkatini Orta Doğu’ya çeviren Almanya ise giderek Osmanlı
Devleti ile yakınlaşacaktı.

4.2. Üçlü İttifak’ın Oluşması
İtalya, Almanya ve Avusturya-Macaristan arasında Mayıs 1882’de kurulan Üçlü
İttifak emperyalist rekabetin karmaşıklaştığını göstermesi bakımından ilginçtir. İttifakın
kuruluşunu İtalya talep etmişti. Bunun nedeni İtalya’nın kendisi için düşündüğü Tunus’u
Fransa’nın Mayıs 1881’de işgal etmesiydi. Aslında Fransa’nın bu girişimi hem Almanya hem
de İngiltere tarafından uygun bulunmuş hatta yönlendirilmişti. Bismarck, Fransa’nın
yatışması ve Almanya’ya yönelik tepkisini hafifletmek için Fransa’yı Tunus konusunda
cesaretlendirmişti. İngiltere ise 1878’de Kıbrıs’ı ele geçirdiğinden dolayı kendisine tepkili
olan Fransa’nın Tunus’u işgal etmesine ses çıkarmamıştı.
Ulusal birliğini tıpkı Almanya gibi geç tamamlayan İtalya emperyalist rekabete
katılmak istiyordu ancak Tunus olayı İtalya’ya Avrupa diplomasisi içinde yalnız olduğunu
göstermişti. İtalya’nın Almanya ile bir ittifak kurma talebine Bismarck, İtalya’nın Avusturya
ile sınır sorunlarını çözmesi ve ittifaka Avusturya-Macaristan’ın da katılması şartını öne
sürerek yanıt verdi. İtalya’nın verdiği ödünler sonrası 20 Mayıs 1882’de Üçlü İttifak
imzalandı. Savunma amaçlı olarak beş yıl için imzalanan anlaşmaya göre taraflardan biri, iki
ya da daha çok büyük devletin saldırısına uğrarsa diğer iki devlet ona yardım edecekti. İtalya,
Fransa’nın saldırısına uğrarsa diğer iki devlet yardımda bulunacaktı ayrıca taraflar birbirlerine
yöneltilmiş ittifaklara girmeyeceklerdi.
Bu ittifakla, Almanya olası bir Fransız-Rus saldırısı karşısında kendisini güvenceye
aldı. Avusturya-Macaristan ise olası bir Rus savaşı sırasında İtalya’nın desteğinden emin
olacak, ayrıca İtalyan yayılmasına karşı da etkili bir önlem almış olacaktı. AvusturyaMacaristan bu tarihten sonra Balkanlar’da Rusya’yla daha sık karşı karşıya gelecekti.
İttifakı öneren İtalya ise özellikle Alman desteğine güvenerek emperyalist maceralara girişti.
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Ancak İtalya bu ittifak içinde istediğini bir türlü elde edemeyecek ve I. Dünya Savaşı’nın
başlamasından hemen sonra İngiltere ve Fransa’yla anlaşarak taraf değiştirecektir. Üçlü
İttifak’ın imzalanmasından kısa bir süre sonra Berlin Kongresi’ndeki kayıplarından dolayı
sorumlu tuttuğu Rusya’ya tepkili olan Romanya da Üçlü İttifak’a katıldı.

4.3. “Üçlü Anlaşma” (İtilaf) Bloku’nun Kurulması
Almanya İmparatoru I. Wilhem’in 1888’de ölümünden kısa bir süre sonra tahta II.
Wilhelm geçti. Alman birliğinin mimarı Şansölye Bismarck ile tahta yeni geçen II. Wilhelm
arasında özellikle dış politika konularında anlaşmazlıklar baş gösterdi. Bismarck’ın Fransa
endişesine dayanan Avrupa merkezli politikası yerine II. Wilhelm, dünya politikası
(weltpolitik) anlayışıyla Almanya’nın diplomatik hareket alanını genişletmek istedi.
Bismarck’ın önem verdiği Rus dostluğuna ve Avrupa dengesi yerine sömürgelerle ilgileniyor
ve Avusturya-Macaristan ile Osmanlı’ya yönelik politikaları öne çıkarıyordu. Bu farklılık
sonucu Bismarck 1890’da istifa etti ve Avrupa diplomasisinde adeta yeni bir dönem başladı.
Yeni dönemin ilk habercisi, Almanya’nın 1887 Teminat Antlaşması’nı yenilemeyerek
Rusya’yla olan ilişkilerini soğutmaya başlamasıdır. II. Wilhelm, Rusya yerine İngiltere’yle
yakınlaşma taraftarıydı. İşte bu gelişmeler, Rusya ile Fransa’nın yakınlaşması için zemin
hazırladı. Önce iki ülke genelkurmayları arasında 1892’de askeri nitelikli bir antlaşma
imzalandı. Buna antlaşmaya göre, Fransa, Almanya ya da İtalya’nın saldırısına uğrarsa,
Rusya Fransa’ya; Rusya Almanya’ya ya da Avusturya-Macaristan’ın saldırısına
uğrarsa Fransa Rusya’ya yardım edecekti. Fransa, Almanya’dan çekindiği için bu askeri
antlaşmanın hükûmetler düzeyinde imzalanacak bir ittifaka dönüşmesinde ısrarcı oldu.
Fransa’nın bu isteği 1894’te gerçekleşti ve Rusya ile ittifak antlaşması imzalandı. Böylece
“Üçlü Anlaşma (İtilaf)”nın gerçekleşmesinin ilk aşaması tamamlandı.
Öte yandan, Almanya 1892 Antlaşması sonrasında durumun ciddiyetini anlayarak
çeşitli önlemler almaya başladı. İki cepheli bir savaş için hazırlanması çerçevesinde asker
sayısı arttırılmaya başlandı. Böylece siyasi bloklaşmanın yanı sıra Avrupa’da silahlanma
yarışı da başladı.
“Üçlü Anlaşma”nın oluşmasında ikinci aşama, 1904’te İngiltere ve Fransa arasında
imzalanan ve “Entente Cordiale” (Samimi Anlaşma) olarak adlandırılan anlaşmayla,
İngiltere ve Fransa sömürge rekabetinden dolayı aralarında ortaya çıkan sorunları
çözüyorlardı. Anlaşmayla, Fransa İngiltere’nin Mısır’a, İngiltere de Fransa’nın Fas’a
yerleşmesini kabul etti. Bu anlaşma iki ülke arasında yakınlık yaratarak sonraki süreçte ittifak
kurmalarının da zeminini hazırlamış oldu.
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Harita 8: Antlaşmalar Sonrası Avrupa’daki Bloklaşma
(Kaynak: http://historyghs.blogspot.com.tr/)
1907’de Rusya ve İngiltere arasında imzalanan anlaşmayla, “Üçlü Antlaşma”nın son
aşaması da tamamlanıyordu. Rusya, Fransa ile kurduğu ittifaktan yeterince fayda
sağlayamamıştı. Özellikle Balkanlar ve Uzak Doğu’daki çıkarlarını koruyabilmek için
İngiltere’yle anlaşmak zorundaydı. Almanya’nın Balkanlar’da Avusturya-Macaristan’a destek
vermesinin yanı sıra Berlin-Bağdat demir yolu projesiyle Orta Doğu’daki Osmanlı
topraklarına ilgi göstermesi de Rusya’yı endişelendiren gelişmelerdi. İngiltere ise
Almanya’nın giderek artan askeri kapasitesi ve saldırganlaşan dış politikasından
endişeleniyordu. Özellikle İngiltere’nin 1906’dan itibaren “drednot” adı verilen zırhlı savaş
gemisi yapımına başlaması, Almanya’nın kısa süre sonra dünya politikası çerçevesinde
benzeri zırhlı gemiler üretmeye karar vermesi, İngiltere’nin yıllardır sürdürdüğü deniz
üstünlüğüne yönelik önemli bir tehdit olarak algılandı. Bu koşullar altında 1907’de imzalanan
İngiliz-Rus anlaşmasıyla, her iki devlet Tibet, İran ve Afganistan’daki sorunlarının çözümü
konusunda anlaşıyorlardı.
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Harita 9: Birinci Dünya Savaşı Başladığında Avrupa’da Bloklar
(Kaynak: http://the-ww1source.wikia.com/wiki/Allied_Forces)
1900 yılından itibaren Avrupa giderek daha derinleşen biçimde iki koalisyon arasında
bölündü. Bir tarafta çekirdeğinde Almanya ve Avusturya Macaristan’ın olduğu İttifak
Devletleri (Central Powers), diğer tarafta çekirdeğinde İngiltere-Rusya ve Fransa’nın
bulunduğu İtilaf Devletleri (Allied Powers). İki blok arasındaki rekabet kısa bir süre sonra I.
Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olacaktı.
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Uygulamalar
1)

George Orwell’in “Burma Günleri” adlı romanını okuyunuz.

2)

Jared Diamond’un “Tüfek, Mikrop ve Çelik” belgeselinin “Tropikal

Bölgelerde” başlıklı 2. bölümünü seyrediniz.
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Uygulama Soruları
1)

Orwell, “Burma Günleri” adlı romanında, İngiltere’nin sömürgelerde

uyguladığı politikaları nasıl tasvir etmiştir? Orwell’e göre öne çıkan yöntemler hangileridir?
2)

Diamond’a göre Avrupa’nın dünyanın geri kalanını sömürgeleştirmesinin

arkasında hangi nedenler vardır?
3)

Diamond,

Avrupa

devletlerinin

Afrika’daki

sömürgeciliğini

nasıl

anlatmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Almanya ve İtalya’nın siyasal birliğini sağlamasının ardından Avrupa’nın gelişmiş
sanayi ülkelerinin sömürgeler üzerinde hâkimiyet kurma rekabeti yeni bir aşamaya girdi. Bu
rekabet, diğer siyasal nedenlerle birleşince I. Dünya Savaşı’na giden yolu ve Avrupa’daki
ittifakların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu bölümde “üçlü ittifak”, “üçlü itilaf” olarak
adlandırılan blokları ortaya çıkartan olaylar incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
Avrupa devletleri neden sömürge arayışına ve rekabetine girmişlerdir?
2.
Avrupa devletleri sömürgeciliklerini nasıl meşrulaştırıyorlardı?
3.
“Üç imparatorlar ligi” hangi devletler tarafından neden kurulmuştur?
4.
1884-85 Berlin Kongresi, Avrupa devletlerinin sömürge rekabetine hangi
düzenlemeleri getirmiştir?
5.
Dünya deniz ticaret yollarının İngiltere tarafından kontrol edilmesinin sonuçları
ne olmuştur?
6.
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından İngiltere Osmanlı Devleti’ne
yönelik dış polikasını neden değiştirmiştir?
7.
1888’de Almanya tahtına geçen II. Wilhelm ile Bismarck dış politikada hangi
temel noktalarda farklı düşünüyorlardı?
8.
1904’de İngiltere ve Fransa arasında imzalanan “Entente Cordiale” iki ülke
arasındaki hangi sorunları çözdü?
9.
“Üçlü ittifak” hangi devletler tarafından ne amaçlarla kurulmuştur?
10.
“Üçlü itilaf” hangi devletler tarafından ne amaçla kurulmuştur?
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5. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak Birinci Dünya Savaşı öncesinde ortaya çıkan uluslararası
krizler, bu krizlerin sonucunda “Üçlü İttifak” ve “Üçlü İtilaf” bloklarının davranışlarını
inceleyeceğiz. Savaşın başlaması, yayılmasını gördükten sonra savaşın sonuçlanmasına neden
olan olayları ve savaşın bitmesini göreceğiz. Savaş sonrasında yapılan anlaşmaları ve
Milletler Cemiyeti’nin kuruluşunun neden ve sonuçlarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Rusya’da Sovyet adı verilen “halk temsilcileri meclisi” hangi olayın sonucunda

ortaya çıkmıştır?
2)

Birinci Dünya Savaşı’nın, tarihte kendisinden önceki savaşlardan ayırd edici

özellikleri nelerdir?
3)

Rusya’da gerçekleşen Ekim Devrimi’nin savaşın sona ermesi üzerindeki etkisi

nelerdir?
4)

Birinci Dünya Savaşı sonrası savaşların engellenmesi amacıyla kurulan Milletler

Cemiyeti neden başarısız olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Birinci Dünya Savaşı öncesi
bloklar arasındaki krizler,
savaşın başlaması ve
yayılması, savaşın sona
ermesi ve savaş sonu
antlaşmalar anlatılacaktır

Birinci Dünya Savaşı öncesi
krizlerin nedenleri ve
sonuçları, öğrenilecektir.
Birinci Dünya Savaşı’nın
başlangıcı, yayılması ve
sonuçlanması bilinecektir.

Metinler, haritalar, görsel
malzemeler ve okuma
önerileriyle konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

1905 Rus-Japon Savaşı

•

Schlieffen planı

•

Panslavizm

•

Batı cephesi

•

Sovyet

•

Milletler Cemiyeti
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Giriş
1914’te başlayan Birinci Dünya Savaşı, 1870’lerde sarsılmaya başlayan 19. yüzyıl
sisteminin sonuydu. Bu uluslararası sistem, “üzerinde güneş batmayan imparatorluk” olarak
anılan İngiltere’nin üstünlüğüne dayanıyordu. İngiltere, bu üstünlüğünü sürdürmek için
Avrupa’nın büyük devletleri arasındaki dengenin ve barışın korunmasını gözetiyordu. 187071 savaşında Fransa karşısında zafer kazanan ve siyasal birliğini sağlayan Almanya ise,
uyguladığı “milli iktisat” politikası ve hızlı sanayileşmesi ile meydan okuduğu İngiltere’nin
üstünlüğüne nihai olarak son vermeyi amaçlıyordu. Bu nedenle Birinci Dünya Savaşı, önceki
bütün savaşlardan farklı olarak, sınırlı bir kazanımı değil, mutlak bir zaferi hedefleyen
topyekûn bir savaş oldu. Savaş bu amaca uygun olarak, ilk kez kitlesel biçimde örgütlendi ve
yürütüldü.
Birinci Dünya Savaşı’nı hazırlayan siyasal ortam, Avrupa devletleri arasındaki ittifak
ilişkilerinden doğdu. Ekonomik ve siyasal gelişmeler bütün devletleri sürekli değişen
karmaşık ittifak ilişkilerine yöneltmişti. Birinci Dünya Savaşı’ndaki kamplaşmaların ana
ekseni 1905 yılından itibaren iyice belirginleşti. Dünyanın çeşitli yerlerinde Fransa ve Rusya
ile çıkar çatışması içinde olmasına rağmen İngiltere, Avrupa’daki gelişmeler karşısında
onlarla Üçlü İtilaf adı verilen bağlaşmaya girdi. Almanya ise Avusturya-Macaristan ile
bağlaşıktı. Bu kamplaşma Avrupa’nın diğer devletlerini de bu ayrışma içinde kamplardan
birinde yer almaya yöneltti.
Birinci Dünya Savaşı bu ayrışmanın keskinleştiği bir noktada AvusturyaMacaristan’ın 27 Temmuz 1914’de Sırbistan’a savaş ilan etmesiyle başladı. Birbirini izleyen
savaş ilanları, bir ay içinde İttifak devletleri olarak anılan Almanya ile AvusturyaMacaristan’ın bir kampta, İngiltere, Fransa, Rusya ve Sırbistan’ın ise diğer kampta yer aldığı
Büyük Savaş’ı başlattı. 1914 sonunda Osmanlı İmparatorluğu, 1915’te ise Bulgaristan İttifak
devletlerine katıldı. Buna karşılık 1915’te İtalya, 1916’da Portekiz ve Romanya, 1917’de de
Yunanistan İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa katıldı.
Savaşın sonunu getirecek iki olay 1917 yılında gerçekleşti. 1917 Ekim ayında
Rusya’da başlayan devrimin başarıya ulaşması, uzayan savaşın Avrupa’daki savaş karşıtı
sosyalist hareketleri güçlendirmesi, savaşan tarafları tedirgin etmişti. Öte yandan ABD’nin
İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girmesi zaten savaştaki bütün dengeleri değiştirmişti.
1918 yılında savaş bitti.
Dört yıl boyunca süren Dünya Savaşı 12 milyondan fazla kişinin ölümüne, bu sayının
iki katından fazlasının yaralanmasına yol açtı. Siyasi haritalar değişti. Rusya, Osmanlı ve
Avusturya-Macaristan İmparatorlukları dağıldı. Yeniden düzenlenmeye çalışılan uluslararası
sistemde bir daha bu ölçüde büyük çaplı bir savaşın çıkışı engellenmeye çalışıldı. Ancak,
ABD Başkanı Wilson’un 14 nokta olarak açıkladığı barış koşulları içinde yer alan,
anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözecek uluslararası bir örgüt olarak kurulan Milletler
Cemiyeti kendisinden bekleneni veremedi.
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Hiçbir tarafın mutlak zaferiyle sonuçlanmayan Birinci Dünya Savaşı sonrasında
yapılan düzenlemeler başarılı olmadı. Savaşa yol açan koşullar, yenilen devletlere dayatılan
barış antlaşmalarıyla daha da ağırlaşarak varlığını sürdürdü ve bir anlamda kendisinden çok
daha ağır sonuçlara yol açacak İkinci Dünya Savaşı’nın yolunu açtı.
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5.1. 1905-1913 Savaş Öncesi Krizler
1905-1913 arası dönem Avrupa’da ortaya çıkan bloklar çeşitli siyasal krizler nedeniyle
karşı karşıya geldiler. Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf’ın diplomatik ve askeri olarak karşı karşıya
geldikleri her durum çatışmayı büyüttü. Bu dönemde özellikle “Avrupa Uyumu”na duyulan
inançlar iyice yıprandı. Sonuçta büyük savaşın çıkması için sadece bir kıvılcım yetti.

Harita 10: 20. Yüzyılın Başında Avrupa
(Kaynak: http://www.cheneliere.info/cfiles/complementaire/cartes_C_0115.jpg)

5.1.1. 1904-1905 Rus-Japon Savaşı ve 1905 Rus Devrimi
Bu dönemin ilk çatışması Avrupa’da değil Asya’nın doğusunda patlak verdi. Çin’deki
ayaklanmaları bahane eden Rusya, Mançurya’nın güneyini işgal etmişti. Kendi nüfuz alanı
olarak gördüğü Mançurya ve Kore yarımadasını Rusya’ya bırakmak istemeyen Japonya,
Rusya’nın bu bölgeden çıkmasını istiyordu. 8 Şubat 1904’de Japon ordusunun Rus
kuvvetlerine sürpriz bir saldırısıyla başlayan savaş, Rus ordusunun aldığı bir dizi yenilgi
sonrasında Japonya’nın zaferiyle sonuçlandı.
Savaşın önemli sonuçları oldu. Her şeyden önce ilk kez bir Avrupa devleti karşısında
(Rusya) bir Asya gücü (Japonya) zafer kazanıyordu. 5 Eylül 1905’de imzalanan Portsmouth
Antlaşması'yla Rusya, Japonya’nın Kore ve Mançurya üzerindeki nüfuzunu kabul ediyordu.
Savaşın Rusya açısından dış politika bakımından en önemli sonucu Uzak Doğu’da hezimete
uğrayan ve istediğini alamayan Rusya’nın, bu tarihten itibaren yeniden batıya yönelerek
İngiltere’yle anlaşma yoluna gidip özellikle Balkanlarda nüfuz kurma arayışına girmesi
oldu. Rusya’nın bu yönelimi nedeniyle Balkanlardaki gerilim daha da artacaktı.
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Dünya tarihi açısından en önemli gelişme ise Rusya’nın iç politikasında meydana
geldi. Çar II. Nikola yönetiminde zaten büyük ekonomik ve toplumsal sorunlar yaşayan
Rusya’da, savaşın yarattığı ekonomik yük büyük bir işçi ayaklanmasına yol açtı. Ocak
1905’te başlayan ve tüm ülkeye yayılan ayaklanmalar kısa süre içinde bir devrime dönüştü.
Bu devrim sırasında Rusya’da “sovyet” (konsey, danışma meclisi) adı verilen kendi kendini
yönetme mekanizması ilk kez ortaya çıktı. Devrimi durdurabilmek için II. Nikola parlamenter
bir sisteme geçmeyi kabul etti ve seçimler yapılarak bir meclis (Duma) kuruldu. 1905
Devrimi daha sonra Rusya’nın çehresini değiştirecek olan 1917 Ekim Devrimi’nin bir
“provası” olarak nitelendirilir.

5.1.2. 1905-1914 Arası Krizler: Adım Adım Savaşa Doğru
1905 sonrasında büyük güçler arasında çıkan krizler, 19. yüzyılda kurulan Avrupa
Uyumu’na yönelik inançların da giderek erimesine neden oldu. 1905-1906 Fas Krizi ya da I.
Fas Krizi olarak bilinen olay Avrupa’daki kutupları ilk kez karşı karşıya getiriyordu. 1880’de
imzalanan Madrid Antlaşmasıyla Avrupalı devletler Fas sultanının hâkimiyetini tanımışlar ve
Fas, Kuzey Afrika’daki son bağımsız ülke olarak kalmıştı. Fas’ta bulunan çeşitli kabilelerin
Fransa’nın sömürgesi olan Cezayir’e yaptıkları saldırıları bahane eden Fransız hükûmeti 21
Şubat 1905’de Fas sultanından polis, ordu ve gümrüklerin Fransız subaylarının ve
müfettişlerinin denetimine bırakılmasını istedi. Fransa’nın Avrupa güç dengesini kendi lehine
değiştirmek istediğini düşünen Almanya, Fransa’nın Fas üzerindeki girişimlerine sert bir yanıt
verdi. Almanya İmparatoru II. Wilhelm, 31 Mart 1905’te bir savaş gemisi ile Fas’ın Tanca
kentinin limanına çıkarak, Almanya’nın Fas’taki çıkarlarının korunacağını ve Fas’ın bağımsız
bir devlet olarak varlığını sürdürmesi gerektiğini açıkladı.
Savaş tehdidinin ortaya çıkmasıyla birlikte Avrupa devletleri yeniden konferans
diplomasisine döndüler. 16 Ocak 1906’da İspanya’nın Algeciras kentinde başlayan
konferansta uzun görüşmeler sonucunda 7 Nisan 1906’da “Genel Senet” adı verilen bir belge
imzalandı. Antlaşmaya göre, Fas’ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı yeniden tanındı. Ticaret
eşitliği ilkesi kabul edildi. Bu düzenlemelere ek olarak, İspanya ve Fransa’nın Fas-Cezayir
sınırında güvenliği sağlamak için önlemler alması da karara bağlandı. Konferans kısa vadede
Almanya’nın başarısı gibi gözükse de, alınan kararlar Almanya’nın aleyhine sonuçlar
vermişti. Konferans sırasında özellikle Fransız-İngiliz yakınlaşmasının artması,
Almanya’nın Avrupa’da giderek yalnızlaştığının bir göstergesiydi.
Almanya bu yalnızlığın farkına vararak ünlü Schlieffen Planı’nı geliştirmeye başladı.
1891-1906 yılları arasında Alman Genelkurmay Başkanlığı’nı yapan Alfred Von
Schlieffen’in adını taşıyan ve daha sonra ardılı General Helmuth von Moltke tarafından da
benimsenen plan, yalnızlaşan Almanya’nın iki cephede savaşmasına bir askeri çözüm olarak
sunuluyordu. Plana göre olası bir savaş durumunda ordunun büyük bölümü tarafsız Belçika
üzerinden geçip Fransa’yı vuracak, bu sırada Almanya’nın doğu sınırında daha yavaş ve
hantal olarak değerlendirilen Rus ordusuna karşı bir savunma hattı kurulacaktı. Fransa hızla
yenilgiye uğratıldıktan sonra Alman ve Avusturya-Macaristan orduları Rusya’ya yönelecekti.
Planın Almanya’da giderek kabul görmesi savaşın yaklaşmasının da önemli bir habercisiydi.
Savaş öncesi Avrupa’daki krizler Balkan coğrafyasında yoğunlaşmaya başladı. 1878
Berlin Antlaşması’ndan beri Bosna-Hersek hukuken hâlâ Osmanlı İmparatorluğu’na bağlıydı
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ancak fiilen Avusturya-Macaristan yönetimindeydi. 5 Ekim 1908’de Avusturya-Macaristan
fiilen yönetimi altında bulunan Bosna-Hersek’i ilhak ettiğini açıkladı.
İlhak kararına ilk büyük tepki Panslavizm politikalarıyla Balkanlarda hegemonya
kurmak isteyen Rusya’dan geldi. Rusya’nın desteğini alan Sırbistan da bu ilhakı kabul
etmediğini açıklayarak seferberlik ilan etti. Almanya ise Avusturya-Macaristan’ın ilhak
kararına destek verdiğini açıkladı. Avrupa’da bloklar yeniden karşı karşıya gelmişti. Savaşı
göze alamayan Osmanlı İmparatorluğu krizin diplomasi yoluyla çözümünden yana tavır
koydu. Avusturya-Macaristan ile yapılan ikili görüşmelerden sonra Osmanlı İmparatorluğu
Bosna-Hersek’in ilhakını tanıdı. Ancak, Avrupalı devletler için sorun çözülmemişti. Sırbistan,
26 Şubat 1909 tarihli antlaşma karşısında izlediği politikayı yumuşatarak, kendisine verilecek
“toprak tavizi” karşılığında Bosna-Hersek’e “özerklik” verilmesini kabul edeceğinin
sinyallerini vermeye başladı. Bir dizi diplomatik girişimden sonra Rus Çarı II. Nikola, geri
adım atarak 22 Mart 1909’da ilhakı kabul ettiğini bildirdi. Diğer devletler de AvusturyaMacaristan’a verdikleri notalarla ilhakı kabul ettiklerini açıkladılar. Bosna-Hersek krizi
Avrupa’nın altı ay boyunca derin bir bunalım yaşamasına yol açtı. Almanya,
Avusturya-Macaristan ittifakı Rusya’ya boyun eğdirirken İngiltere’yi de tedirgin etti.
Avrupa bu krizle Birinci Dünya Savaşı’na bir adım daha yaklaştı.
1911 yılında Fas yeniden bir Avrupa krizinin odağına yerleşti. Fransa, Nisan 1911’de
Fas’ın başkenti Fez’de başlayan yabancı aleyhtarı gösterileri bahane ederek Fas’a asker soktu.
Çıkarlarının sarsıldığını düşünen Almanya 1 Temmuz 1911’e Agadir Limanı önüne Panther
adlı savaş gemisini yolladı. Almanya’nın bu güç gösterisi başta Fransa olmak üzere İngiltere
ve diğer devletlerin tepkisini çekti. İngiltere, Fas’ta olası bir Alman askeri varlığını bölgenin
Cebelitarık Boğazı ve İngiliz Kanalı’na yakınlığı nedeniyle tehdit olarak görüyordu. İngiliz
donanması alarma geçirildi ve Fransa’ya destek mesajı verildi. İngiltere’nin kesin bir şekilde
taraf olması ve Avusturya-Macaristan’ın tarafsız kaldığını açıklaması Almanya’ya geri adım
attırdı. Diplomatik görüşmelerin sonunda 4 Kasım 1911’de bir antlaşma imzaladı.
Antlaşmaya göre, Almanya, Fransa’nın Fas üzerindeki egemenlik hakkını tanıyordu. Buna
karşılık Fransa, Kongo’daki 275.000 kilometrekarelik toprağını Almanya’ya bırakıyordu.
İkinci Fas krizi ya da Agadir Olayı olarak anılan bu olay Avrupa’da güç dengesinin ne
kadar hassas bir duruma geldiğini gösteriyordu. Artık savaş daha yakındı.
I. Dünya Savaşı öncesi savaşa dönüşen son büyük kriz Balkanlarda patladı. 19. yüzyıl
boyunca yeni kurulmuş Balkan devletlerinin irredentizm arzuları, Rusya’nın Panslavist
politikaları ve Avusturya-Macaristan’ın yayılma isteği ve Bosna-Hersek’i ilhak etmesi Balkan
coğrafyasında gerginliği arttırmıştı. 1908 yılında Rusya’nın da desteğiyle Bulgaristan’ın
bağımsızlığını ilan etmesi gerilimin daha da artmasına neden olmuştu. Kendi aralarında sınır
sorunları yaşayan Balkan ülkeleri Rusya’nın da arabuluculuğuyla Osmanlı İmparatorluğu’nun
Balkanlardaki varlığına karşı bir araya geldiler. Sırbistan ve Bulgaristan arasında Mart
1912’de imzalanan ittifak anlaşmasına Mayıs 1912’de Yunanistan ve Ağustos 1912’de
Karadağ katıldı.
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Balkanlarda yükselen gerginlik Karadağ’ın 8 Ekim 1912’de Osmanlı’ya savaş ilan
etmesiyle başladı. Birinci Balkan Savaşı’nın başladığı gün, Osmanlı İmparatorluğu’nun
savaşı kazanacağını düşünen Avrupa’nın büyük devletleri, ortak bir bildiri yayınlayarak
barışın ve statükonun bozulmasına karşı olduklarını, statükonun bozulması hâlinde toprak
değişikliğini kabul etmeyeceklerini açıkladılar. Ancak savaş beklenenden farklı gelişti.
Osmanlı İmparatorluğu art arda yenilgiler aldı. Sırbistan askeri güçleri Dalmaçya kıyılarına
doğru ilerledi. 1878’den beri bağımsızlık için mücadele başlatmış olan Arnavutlar, Kasım
1912’de bağımsızlıklarını ilan ettiler. Rusya, Kasım’da Balkan Savaşı’nın başladığı gün
yayınlanan bildiriyi bir kenara iterek ele geçirilen toprakların Balkan devletlerine “silah
hakkı” olarak bırakılması gerektiğini açıkladı. Avrupalı büyük güçler Balkan krizi nedeniyle
tekrar karşı karşıya geldiler. Osmanlı İmparatorluğu büyük bir yenilgi alarak birkaç hafta
içinde Selanik, Manastır ve Kosova gibi önemli kentleri kaybetti. Bulgar Ordusu Çatalca
savunma hattına dayandı. Osmanlı Hükûmeti’nin ateşkes isteğine bir süre cevap vermeyen
müttefik Balkan Devletleri, 3 Aralık 1912’de bu isteğe olumlu yaklaşarak, ateşkes
antlaşmasını imzaladılar. Londra’da başlayan barış görüşmeleri 30 Mayıs 1913’te sonuçlandı
ve Midye-Enez çizgisi sınır olarak saptandı. Sınır hattının batısında kalan topraklar, dört
Balkan devletine bırakıldı. Öte yandan Arnavutluğun sınırlarının tespiti sorunu da Avrupalı
güçler arasında zaman zaman krize yol açtı.
Bulgaristan’ın daha fazla toprak kazanması üzerine Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ
ilk savaşa katılmayan Romanya ile birlikte Haziran 1913’de Bulgaristan’a savaş açtılar.
İkinci Balkan Savaşı, Bulgaristan’ın yenilgisiyle sonuçlandı. Osmanlı Ordusu Edirne’yi
geri almayı başardı. Balkan devletleri arasında 10 Ağustos 1913’te Bükreş Barış Antlaşması
imzalandı. Balkan siyasi haritasına yeniden şekil verildi.
Balkan kriziyle birlikte Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf blokları bir kez daha karşı karşıya
gelmişti. Bu kriz sonrasında özellikle Avusturya-Macaristan’ın, Rusya ve Sırbistan’la olan
ilişkileri daha da gerginleşti.

5.2. Savaşın Başlaması ve Yayılması
5.2.1. Savaşın Başlaması
1914 yılına gelindiğinde her krizle birlikte biraz daha artan silahlanma yarışının
sonucunda ordu ve donanmalar muazzam büyüklüklere ulaşmıştı. Militarizmin etkisinin
yaygınlaşması, milliyetçi gerilimlerin yükselmesi, büyük bir savaşın çıkacağı beklentisini
arttırmıştı. Beklenen savaşın ilk kıvılcımı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahdı
Arşidük François Ferdinand’ın Saraybosna’daki ordu manevralarını ziyareti sırasında 28
Haziran 1914’te Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesiyle çaktı.
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Harita 11: Savaş Öncesi Avrupa
(http://aix1.uottawa.ca/~sperrier/europe/cours18/cours18.html)
Suikast sonrasında Avusturya-Macaristan ve Sırbistan arasındaki gerginlik, 27
Temmuz 1914’de Avusturya-Macaristan’ın Sırbistan’a savaş ilan etmesi ve ertesi gün
Belgrat’ı bombalaması büyük savaşın ilk adımlarıydı. Avusturya ve Macaristan’ı destekleyen
Almanya, 1 Ağustos’ta Rusya’ya, 3 Ağustos’ta da Fransa’ya savaş açtı, ardından Belçika’ya
bir nota vererek Alman ordusunun geçişine izin verilmesini istedi. Alman ordusu, Belçika’nın
notayı reddetmesi üzerine 4 Ağustos’ta sınırı aşarak ilerlemeye başladı. Alman
genelkurmayının daha önce hazırlamış olduğu Schlieffen planına göre, ordunun Belçika’dan
hızla geçerek Fransa’ya saldırması ve bu ülkeyi altı hafta içinde yenilgiye uğratması
gerekiyordu. Ardından bu askeri birlikleri mevcut Alman demiryolu ağının yardımıyla Rus
cephesine nakil edilmesi ve kesin başarının kazanılması gerekmekteydi. İngiltere, Alman
ordularının sınırı geçmesi üzerine Berlin’e bir nota vererek askerî güçlerini geri çekmesini
istedi. Almanya’nın notaya cevap vermemesi üzerine 4 Ağustos’ta bu ülkeye savaş ilan etti.
Avusturya-Macaristan’ın da 6 Ağustos’ta Rusya’ya savaş açmasıyla Avrupa’nın büyük
güçlerinin tamamı savaşa dâhil oldu. Bir ay içinde birbirini izleyen bu savaş ilanlarıyla,
İttifak Devletleri olarak anılan Almanya ve Avusturya-Macaristan bir kampta, İtilaf
Devletleri olarak anılan İngiltere, Fransa, Rusya ve Sırbistan’ın diğer kampta olduğu
Birinci Dünya Savaşı’nı başladı.

5.2.2. Avrupa’da Savaşın Yayılması
1914 sonunda Osmanlı İmparatorluğu, 1915’te Bulgaristan İttifak Devletleri’ne
katıldı. İtalya ise savaş başladığında İttifak blokuna üye olmasına rağmen
yükümlülüklerinden kaçarak 3 Ağustos’ta tarafsızlığını ilan etti. Temel amacı daha fazla
toprak vaat edenlerin safında savaşmaktı. Nitekim İtilaf Devletleri’nin kendi aralarında
yaptıkları 26 Nisan 1915 tarihli Londra Antlaşması genişleme amacı taşıyan İtalya’ya önemli
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vaatlerde bulundu. Arnavutluk’un bir bölümü, Ege Denizi’ndeki 12 Ada, Osmanlı
İmparatorluğu’ndan Antalya ve çevresi, Avusturya-Macaristan’ın bir bölümü ve ele
geçirilecek Alman sömürgelerinden pay İtalya’ya verilecekti. Bu gelişme üzerine İtalya, eski
bağlaşıkları içinde en fazla anlaşmazlık hâlinde olduğu Avusturya-Macaristan’a 20
Mayıs 1915’te, Ağustos 1915’te de Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan
etti.
Savaş, Avrupa devletleri arasındaydı, ama topyekûn bir savaş olarak yürütüldüğünden,
sömürgeler de ilk kez savaşa dahil edildi. Sömürgeler hem savaş alanı oldular, hem de
sömürge imparatorluklarına verdikleri kaynakların yanı sıra asker de göndermeye başladılar.
İngiliz ordusunda İngilizlerin yanı sıra Kanadalılar, Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar ve
Hintliler de savaştı, Fransız ordusunda Afrikalılar görev yaptı. Japonya’nın İtilaf Devletleri’ne
katılarak Pasifik Okyanusu’ndaki Alman sömürgelerini ele geçirmesi savaşın alanını iyice
genişletti.
Askeri açıdan savaş hemen hemen hiç değişmeyen Batı Cephesi ile savaş boyunca
boyunca değişen diğer cephelerde yürütüldü. Batı Cephesi, 1915 yılı başlarında İsviçre’den
Fransa’nın Atlantik kıyılarına kadar uzanan 500 kilometrelik bir çizgi boyunca kilitlendi.
Almanya bir yıpratma savaşına hazırlanmak ve bu savaşı sürdürmek için savaş ekonomisini
yeniden yapılandırdı. Cephane stokunu arttırdı ve silah üreticilerine daha fazla ham madde
sağladı. Öte yandan Schlieffen planından vazgeçerek Rus ordusunun yenilgiye uğratılmasını
öncelikleri arasına aldı. 1915 başlarından itibaren yeni bir savaş şekli olan siper savaşları
ağırlık kazandı. Almanya, Marne ve Ypres çarpışmalarından sonra savunmaya çekildi ve siper
hatlarını sağlamlaştırdı.

Harita 4: Batı Cephesi (http://soutien67.free.fr/histoire/pages/contemporaine/ww1.htm)
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Batı Cephesi olarak anılan bu hattın iki tarafındaki siperlerde mevzilenen askerler,
savaş boyunca, makineli tüfek ve top atışları altında birbirlerinin siperlerini yarmaya
çalıştılar. Bu kısır döngü içerisinde sadece Batı Cephesi’nde 1 milyon 700 bin kişi öldü.
Doğu’da ise Rusya Avusturya-Macaristan birliklerini zor durumda bıraktıysa da rakip
gücü yok edemedi. Ancak müttefik güçlerinin Batı cephesinde rahatlamasına yol açtı. Fakat
Rusya’nın bir milyon kayıp vermesi ve üretici güçlerinin savaş alanlarında yok olması, tarım
üretimini sekteye uğrattı. Yiyecek sıkıntısı çeken kitleler öfkelerini rejime yönelttiler.
Rusya’da grevler ve gösteriler arttı. Ekim Devrimi’ne giden süreç hızlandı.
Osmanlı İmparatorlu’ğu ise Kafkasya ve Doğu Anadolu Cephesi, Galiçya Cephesi,
Irak Cephesi, Kanal Cephesi ve Çanakkale Cephesi gibi pek çok cephede savaşmak zorunda
kaldı. Başlangıçta Irak ve Çanakkale cephelerinde başarılar elde edilse de 1917 yılına
gelindiğinde bir çöküşün işaretleri de gözükmeye başlamıştı. Doğu Anadolu’da çarpışmalar
sona ermiş olmasına karşın önemli miktarda toprak Rusya’nın elinde kalmıştı. Ancak asıl
büyük sorun Filistin ve Irak’ta İngilizlere karşı alınan yenilgilerdi. Bu yenilgilerle birlikte
Suriye ve Musul, İngiltere’nin tehdidi altına girmişti.

5.2.3. Savaşın Yönünü Değiştiren Olaylar
5.2.3.1. Rusya’da Ekim Devrimi ve Rusya’nın Savaştan Çekilmesi
1917 yılının ikinci yarısında Birinci Dünya Savaşı’nın gidişini kökten değiştiren iki
önemli olay meydana geldi. Rusya’da Bolşevik Devrimi’nin gerçekleşmesi ve Amerika
Birleşik Devletleri’nin savaşa girmesi.
Rusya’da 19. yüzyılın sonlarından itibaren güçlenen sosyalist hareket, dünya savaşının
dayattığı açlık ve yoksulluk nedeniyle daha da etkili olmaya başlamıştı. Birçok asker
savaşacak silaha sahip değildi ve açlığın pençesindeydi. Sadece 1916-1917 kışında bir
milyondan fazla asker cepheden kaçtı. Petrograd Garnizonu’nun 10 Mart 1917’de grevcilere
ve yiyecek isteyen göstericilere ateş açma emrine uymaması, devrime giden süreci başlattı.
Çar tahttan çekildi. Önce 15 Mart’ta geçici bir hükûmet kuruldu. Ancak bu hükûmetin
otoritesi güçlü değildi ve tüm Rusya’ya yaygınlaşmadı. Ülke genelinde kurulan İşçi, Köylü ve
Asker Temsilcileri Sovyetleri’nin otoritesi daha yaygındı. Çarlık rejiminin yıkılmasının
ardından geçici hükûmet ve Sovyetler arasında bir iktidar mücadelesi ortaya çıktı. 1917
yılının Şubat ayından Ekim ayına kadar süren ikili iktidar dönemi, Ekim ayında Bolşeviklerin
gerçekleştirdiği devrim ile birlikte sona erdi. Ekim Devrimi sadece Dünya Savaşı’nın
gidişatını değil, 20. yüzyılın da seyrini değiştirecekti. Bolşevikler, “derhal barış, ulusların
kendi kaderlerini tayin hakkı, köylüye toprak, herkese ekmek” şiarlarıyla iktidara gelmişlerdi.
Uzun süren savaşın etkisiyle Avrupa’nın diğer ülkelerinde de savaş karşıtı sosyalist
hareketlerin etkisi artmıştı. Rusya’da iktidara gelen Bolşeviklerin savaşa bakışları da çok
farklıydı. Lenin’e göre, savaşa tekelci kapitalizmin yayılmacı, emperyalist güdüsü neden
olmuştu ve özünde kendine karşı da yıkıcı olan bu güç, bizzat kapitalizmin çöküşüne de yol
açacaktı. Bolşeviklerin temel beklentisi, emperyalist rekabetin yerini, yeni işçi sınıfı devletleri
arasında oluşacak uluslararası dayanışmanın almasıydı. Böylelikle kalıcı barış sağlanacaktı.
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Bolşevikler, Avrupa’daki devrimci gücü harekete geçirmek üzere Kasım 1917’de bir barış
bildirgesi yayınladılar. Bu bildirgeyle tazminat olmaksızın kalıcı bir barış antlaşmasının
yapılmasını istediklerini ilan ettiler. Ardında da Çarlık Rusya’sının yaptığı gizli
antlaşmaları açıkladılar. Bolşeviklerin ilhak ve tazminatın kalkması ile Avrupa içinde ve
dışında ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkının uygulanması ilkeleri, İttifak Devletleri
tarafından İtilaf Devletlerinin de kabul etmesi koşuluyla benimsendi. Ancak İtilaf Devletleri
bu ilkeleri kabul etmediler. Lenin, yeni rejimi korumak ve kökleştirmek amacıyla
Almanya’nın başını çektiği İttifak Devletleri’yle diplomatik görüşmeler başlattı. Bolşevik
Hükûmet, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bulgaristan ve Osmanlı
İmparatorluğu ile 2 Aralık 1917’de Brest-Litovsk’ta görüşmeler yaptı. Öncelikle taraflar
arasındaki görüşmelerden sonra 15 Aralık 1917’de ateşkes imzalandı. Ardından da 3 Mart
1918’de taraflar arasında Brest-Litovsk Barış Antlaşması kabul edildi. Böylece Rusya
tamamen savaştan çekildi. Bu Antlaşma’yla Polonya, Baltık Devletleri (Letonya, Estonya,
Litvanya), Ukrayna, Finlandiya ve Kafkasya Almanya’nın uydusu hâline geldi. Kars, Ardahan
ve Batum, Osmanlı İmparatorluğu’na bırakıldı. Rusya, Çarlık dönemi topraklarının üçte
birinden fazlasını, tarım topraklarının üçte birini, demir ve kömür endüstrisinin %80’inin
kaybetti. İtilaf Devletleri’nin Bolşevik rejimi yıkmaya yönelik çabaları sonuç vermedi.

5.2.3.2. ABD’nin Savaşa Girmesi
Monroe Doktrini’nin ilanından beri Avrupa’dan uzakta duran ABD, yeni sömürge
alanları arayan Almanya ile 19. yüzyılın sonlarından itibaren uluslararası pazarlarda rekabete
girmişti. İki ülkenin Pasifik ve Latin Amerika’daki çekişmeleri zaman zaman diplomatik
krizlere yol açmıştı. ABD donanması yetkilileri Almanlara karşı olası bir çatışma hâlinde
Atlantik ve Karayipler’de nasıl hareket edileceğine ilişkin “Siyah Savaş Planı” adıyla
stratejiler bile belirlemişti.
Ancak savaş başladığında ABD, Monroe Doktrini çerçevesinde Avrupa sorunlarından
uzak kalma politikasını sürdürdü ve tarafsızlığını ilan etti. Fakat kamuoyunun İngiliz-Fransız
liderliğindeki İtilaf güçlerine karşı büyük sempatisi vardı. Savaş sırasında Alman
denizaltılarının ABD gemilerini batırması Amerikan kamuoyunun öfkesini arttırmıştı. İngiliz
propagandasının etkisiyle de savaşın müttefik demokrasileri ile Alman militarizmi arasında
geçeceği algısına kapılmıştı. ABD’nin başta İngiltere ve Fransa olmak üzere İtilaf güçlerine
sattığı malzemenin bedelinin büyük miktarlara ulaşması savaş ekonomisi lobisini de harekete
geçirmişti. Washington’un savaşa girme kararı aldığı Nisan 1917’de, ABD’de 1,5 milyar
dolarlık müttefik devletlere ait savaş bonosu satılmıştı. Dolayısıyla hem borçların tahsil
edilmesi hem de savaş bonolarının geri ödenmesi için İngiliz ve Fransız güçlerinin galip
gelmesi zorunluluk hâlini almıştı.
Dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson da, ABD’nin dünya güç politikasında etkin
rol oynamasını ve savaş sonunda yeni bir dünya düzeninin kurulmasını savunuyordu. Bütün
bu ekonomik ve stratejik hesapların bir araya gelmesi ABD kamuoyunda savaşa müdahil
olma yönünde bir hava oluşturdu. Alman denizaltılarının ABD’nin bazı ticari ve yolcu
gemilerini torpillemesi ABD başkanına önemli bir fırsat verdi. Tam bu sırada Alman Dışişleri
Bakanı Zimmermann’ın Washington’daki Alman Büyükelçisi Bernstorff’a yolladığı 17 Ocak
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1917 tarihli şifreli telgrafın İngiliz istihbaratı tarafından ele geçirilmesi Amerikalıların büyük
tepkisine yol açtı. Almanya bu şifreli telgrafta, Meksika’nın ABD’ye savaş açması hâlinde bu
ülkeye maddi destek sağlamayı ve Teksas, New Mexico ile Arizona’yı elde etmesine
yardımcı olacağını belirtmişti. Ayrıca Japonya, Meksika ve Almanya’nın Amerika’ya karşı
bir ittifak kurmaları gerektiği de açıklanmıştı.
Telgrafın duyulmasının ardından, Başkan Wilson, Almanya ile diplomatik ilişkilerin
kesildiğini duyurdu. ABD Kongresi, 2 Nisan’da Wilson’un Almanya’ya karşı savaşa girilmesi
talebini tartıştı ve 6 Nisan’da da bu talebi onayladığını belirtti. Böylece ABD, İtilaf
Devletleri’nin safında savaşa dahil oldu.

5.3. Savaşın Sonu ve Savaş Sonu Düzenlemeler
5.3.1. Savaşın Bitişi
1917 başında İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa giren ABD, iki blok arasındaki
dengeleri İtilaf Devletleri lehine bozmuştu. 1917 sonunda Rusya’da gerçekleşen Ekim
Devrimi ve Rusya’nın savaştan çekilmesi ise Avrupa’da savaştan hoşnut olmayan geniş
kitlelerin savaş karşıtı sosyalist hareketlere desteğini arttırmıştı. Avrupa’nın pek çok
bölgesinde Rusya’dakine benzer devrim girişimlerinin ortaya çıkması, her iki bloktaki
hükûmetlerde savaşın bitirilmesifikrini güçlendirmişti.
Bu koşullarda savaşın küresel düzeyde sona erdirilmesi ve yeni bir dünya düzeni
kurulması yolunda atılan ilk önemli adım, ABD Başkanı Wilson’un 8 Ocak 1918’de
Kongre’de yaptığı konuşmada barışın temel ilkelerini açıklamasıyla atıldı. Wilson ilkeleri ya
da 14 nokta diye adlandırılan bu açıklamada Wilson; diplomasi alanında açıklık ilkesinin esas
alınması, uluslararası ticarette engellerin kaldırılması ve ticari ilişkilerde eşitliğin kabul
edilmesi, ulusların kendi kaderlerini tayin etmesi ve bütün devletlerin bağımsızlıklarını ve
toprak bütünlüklerini garanti altına alacak bir uluslararası örgütün (Milletler Cemiyeti)
kurulması gibi hususları gündeme getirdi.
Zaten ABD’nin mali, maddi ve insan kaynaklarıyla desteklenen İtilaf Devletleri, 1918
sonbaharında Batı cephesi de içinde olmak üzere bütün cephelerde üstünlüğü eline geçirmişti.
İttifak Devletleri içinden savaştan çekilen ilk ülke Bulgaristan oldu. Makedonya’da Fransız ve
Sırp güçlerine karşı ağır bir yenilgi alan Bulgaristan, 25 Eylül 1918’de barış istemek zorunda
kaldı. İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında 29 Eylül 1918’de Selanik’te ateşkes antlaşması
imzalandı. Antlaşmayla Bulgaristan, İtilaf Devletleri’nin Bulgaristan’da stratejik yönden
önemli gördükleri yerleri işgal etmesine izin vermeyi kabul etti. Osmanlı yöneticileri
cephelerde art arda yenilgilerin gelmesi üzerine Wilson İlkeleri çerçevesinde barış
yapılmasını telaffuz etmeye başladılar. Talat Paşa’nın istifası üzerine 14 Ekim 1918’de
hükûmeti kurmakla görevlendirilen Ahmet İzzet Paşa, İngiliz temsilcileriyle görüşmeye
başladı. Görüşmeler sonunda Osmanlı İmparatorluğu, 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes
Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi. Bu antlaşmayla imparatorluk siyasal açıdan
fiilen sona eriyordu. Nitekim kısa bir süre sonra Anadolu’nun çeşitli bölgeleri işgal edilecek
ve İmparatorluğun sonuna getirecek düzenlemeler yapılacaktır.
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Avusturya-Macaristan’ın askeri başarısızlıkları, imparatorluk bünyesinde bulunan
Çeklerin, Sırpların, Hırvatların ve Slovakların bağımsızlık hareketlerine girişmesine zemin
hazırladı. Avusturya-Macaristan Hükûmeti, 4 Ekim’de Wilson İlkeleri çerçevesinde barış
görüşmeleri yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Durumun gittikçe daha fazla kötüleştiği bir
anda Çekler 1918 yılının Ekim ayı ortalarında, Macarlar ise 24 Ekim’de bağımsızlıklarını ilan
ettiklerini bildirdiler. Sırp, Hırvat ve Sloven halkları da bir araya gelerek Yugoslavya
Devleti’ni kurduklarını belirtiler. İtalyan, Fransız, İngiliz ve ABD birliklerinin 30 Ekim’de
Vittorio Veneto’yu alması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na tamamen diz çöktürdü.
Avusturya’daki Almanlar, aynı gün Avusturya Cumhuriyeti’ni kurduklarını ilan ettiler.
Böylece 19. yüzyılın önemli siyasal aktörlerinden biri olan Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu da dağılmış oldu. İmparator Karl, 30 Ekim’de ateşkes çağrısında bulundu. Bu
çağrı karşılık buldu ve Villa Gusti’de 3 Kasım 1918’de ateşkes antlaşması imzalandı.
Almanya’ya da Avusturya-Macaristan gibi 4 Ekim’de Wilson İlkeleri doğrultusunda
bir barışa hazır olduğunu bildirmişti. Alman Hükûmeti temsilcisi Prens Max von Baden,
Başkan Wilson’la 23 Ekim’e kadar görüşmelerde bulundu. Wilson Almanya’da mevcut
yönetim işbaşında kaldığı sürece İtilaf Devletleri’nin barışa yanaşmayacaklarını açıkladı.
Alman Genelkurmay Başkanı Ludendorff 27 Ekim’de görevinden ayrıldı. Huzursuzluk sona
ermedi. Almanya’da Sosyal Demokrat Partisi’nin öncülüğündeki toplumsal muhalefet
şiddetlendi. Devlet otoritesi ortadan kalktı. Sosyalistler Kiel Deniz Üssü’nü ele geçirdiler ve
gemilere kızıl bayrak çektiler. Ülkede Rusya’dakine benzer bir devrim yapmak için yaygın bir
şekilde işçi ve asker konseyleri kuruldu. Sosyal demokrat Friedrich Ebert, 9 Kasım 1918’de
başbakanlığa getirildi. Ertesi gün İmparator II. Wilhelm tahttan çekildiğini açıkladı. Bunun
üzerine yeni hükûmet cumhuriyetin ilan edildiğini duyurdu. Alman temsilcileri kısa bir süre
sonra İtilaf Devletleri ile 11 Kasım 1918’de ağır şartlar içeren Refhondes Ateşkes
Antlaşması’nı imzaladılar. Almanlar; 15 gün içinde Fransa, Belçika ve Lüksemburg’ta işgal
ettikleri toprakları boşaltmayı, Alsace- Lorraine’i ve Ren Nehri’nin sol kıyısını geri vermeyi,
silahları, savaş gemilerinin bir kısmını ve denizaltıları teslim etmeyi, donanmanın Baltık
limanlarında demirlenmesini ve Brest-Litovsk Antlaşması’ndan doğan haklarından
vazgeçmeyi kabul ettiler. İttifak Devletleri’yle imzalanan ateşkes antlaşmalarıyla Birinci
Dünya Savaşı Kasım 1918’de fiilen sona erdi.

5.3.2 Paris Barış Konferansı ve Barış Antlaşmaları
Birinci Dünya Savaşı 1918’in sonbaharında sona erdiğinde yeni uluslararası sistemin
nasıl kurulacağı, barışın sürekliliğini sağlamak için hangi mekanizmaların inşa edileceği ve
yıkılan geleneksel imparatorluklar Osmanlı İmparatorluğu, Rus Çarlığı ve AvusturyaMacaristan İmparatorluğu’ndan arta kalan siyasi boşluğun nasıl doldurulacağı ortada duran
sorulardı. Kazanan tarafı oluşturan İtilaf Devletleri’nin, ABD Başkanı Woodrow Wilson’un 8
Ocak 1918’de Kongre’de yaptığı konuşmada ilan ettiği 14 İlke’nin ışığında barış yapıp
yapmayacakları kuşkuluydu. Zira bu ilkeler, İtilaf Devletleri’nin gizli savaş hedeflerini ve
paylaşım isteklerini değiştirmelerini zorunlu kılıyordu. Fransız Başbakanı Clemenceau ve
İngiliz meslektaşı Llyod George kendilerine sorulmadan ilan edilen ve “liberal bir barışı”
öngören Wilson ilkelerinden çok da hoşnut değillerdi. Dahası üç lider arasında savaş sonrası
düzen konusunda ortak bir görüş de mevcut değildi. Büyük umutların ve karmaşanın bir arada
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yaşandığı bir ortamda davet edilen 32 ülkenin 70’i aşkın temsilcisi, 1919 yılının Ocak ayının
ilk günlerinde Paris’te toplandılar. Konferans, 18 Ocak 1919’da Versailles Sarayı’nın ünlü
Aynalı Salonu’nda başladı.
Konferansta öncelikli olarak ele alınacak konunun ne olacağı tartışma konusuydu. Ev
sahibi durumunda olan Fransa, Almanya’dan intikam alınmasını ve bir daha kıpırdamamasını
sağlayacak koşullar içeren bir barış antlaşmasının hazırlanmasını ve gündemin ilk sırasına
konulmasını arzulamıştı. ABD Başkanı Wilson ise önceliğin kurulacak uluslararası düzenin
en önemli aracı olacak olan Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına verilmesini istemişti.

5.3.2.1. Milletler Cemiyeti’nin Kurulması
ABD Başkanı Wilson’un en büyük amacı uluslararası sorunların barışçıl yollardan
çözümünü sağlayacak bir örgütün kurulmasıydı. Nitekim 8 Ocak 1918’de açıkladığı 14
İlke’nin sonuncusunda, “büyük ve küçük ulusların siyasal bağımsızlıklarını ve toprak
bütünlüklerini, karşılıklı güvenliği sağlamak amacıyla antlaşmalar yapacak olan bir
uluslararası örgüt” kurulmalıdır diyordu.
Başkan, savaş sonunda “dış politikanın demokratik yöntemlerle denetlenmesini ve
güçlü bir dünya hükûmeti talep eden” çevrelerin sözcülüğünü ve liderliğini üstlendi. Ayrıca
Paris Barış Konferansı çalışmalarına başladıktan sonra 25 Ocak’ta bu uluslararası örgüt
üzerinde çalışacak komisyonun başkanlığını da aldı. Milletler Cemiyeti Komisyonu, beş
büyük devletin 10 temsilcisi ile Brezilya, Belçika, Çin, Portekiz ve Sırbistan’dan birer üye ile
oluşturuldu. Fakat diğer ikinci derecedeki devletlerin itirazı üzerine Yunanistan, Romanya,
Polonya ve Çekoslovakya’dan da üye alındı ve üye sayısı 19’a çıkartıldı. Kuruluş çalışmaları
sırasında üç büyük devletin (Fransa, İngiltere ve ABD) tezleri çatıştı. Fransa, Milletler
Cemiyeti’nin aldığı kararları uygulatabilecek bir askeri güce sahip olmasını, kararların
uygulanmaması hâlinde ilgili tarafa ceza verilmesini ve Cemiyet’in yaptırım gücü olmasını
savundu. Buna karşılık İngiltere, üye devletlerin savaşa başvurmayıp uyuşmazlıklarını hakem
yoluyla çözmelerini, Cemiyet’in kararlarına uymayanlara ise ekonomik yaptırımların
uygulanmasını yeterli buldu. ABD de askeri yaptırım önerisine sıcak yaklaşmadı. Wilson’a
göre en iyi çözüm, uyuşmazlıkların Milletler Cemiyeti’ne bağlı kurulacak Milletlerarası
Adalet Divanı’na götürülmesi ve barış antlaşmalarının Cemiyet tarafından gözden
geçirilmesiydi. Tartışmalar sonucunda Milletler Cemiyeti Misakı (Anayasası), Barış
Konferansı’nın 28 Nisan 1919 tarihli oturumunda kabul edildi. Cemiyet Misakı’nın
başlangıç bölümünde, bu örgütün iki kuruluş amacı olduğu belirtilmişti. Buna göre Cemiyet,
uluslararası işbirliğini geliştirmek ve uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için
çalışacaktı. Bu amaca ulaşmak için de yine Misak’ın başlangıç kısmında devletlerin dört
ilkeyi kabul etmeleri istenmişti:
• Anlaşmazlıkların savaşa başvurulmadan çözülmesinin kabul edilmesi,
• Uluslararası ilişkilerin aleni (açık) olması, açık diplomasiye dayanması,
• Devletler hukuku kurallarına uyulması,
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• Devletler arasındaki antlaşmalara uyulması.
Milletler Cemiyeti Misakı, Müttefiklerin Almanya, Osmanlı İmparatorluğu,
Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan’la imzaladıkları barış antlaşmalarına da kondu. Ancak
ABD Senatosu’nun Kasım 1919’da ve Mart 1920’de Versailles Antlaşması’nı onaylamaması,
Milletler Cemiyeti’nin daha başta “sakat” doğmasına neden oldu. Yepyeni bir çağ başlatmak
isteyen Wilson hayal kırıklığına uğruyordu.
Büyük umutlarla kurulan Milletler Cemiyeti iki savaş arası dönemde beklenileni
veremedi. Örgütün en önemli zaafı kuruluş aşamasında iki büyük devletin ABD’nin ve
Sovyetler Birliği’nin olmamasıydı. Ekim Devrimi’nden sonra yeni kurulan Sovyetler Birliği
zaten uluslararası sistemden dışlanmıştı. O kadar ki Doğu Avrupa sınırları, Sovyet
Hükûmeti’ni çok yakından ilgilendirmesine rağmen bu hükûmete danışılmadan çizilmişti.
ABD Kongresi de Wilson’a rağmen Cemiyet’e girmeyince iki büyük devlet Cemiyet’in
dışında kaldı. Öte yandan diğer büyük güçlerin Cemiyet’e bakışı da çok farklıydı. İngiltere
Cemiyet’i Avrupa’da dengeyi sağlayacak bir örgüt gibi görürken, Fransa Almanya’nın bir
daha ayağa kalkmasını engelleyecek bir mekanizma olarak görüyordu. İtalya ise Mussoli’nin
iktidara geçtiği 1922 yılından itibaren Cemiyet’i “büyük İtalya”nın önüne engel olarak dikilen
bir Anglo-Saxon komplosu” olarak görüyordu. Bu nedenlerle, Milletler Cemiyeti’nin birkaç
başarılı çalışmasına rağmen uluslararası barış ve güvenliği koruma alanında başarılı olamadığı
yaygın bir şekilde kabul edilmektedir.

5.3.2.2. İttifak
Düzenlemeleri

Devletleriyle

Yapılan

Barış

Anlaşmaları

ve

Milletler Cemiyeti Misakı kabul edildikten sonra sıra barış antlaşmalarına gelmişti.
Almanya ile yapılan görüşmeler sonucunda, tarihe Versailles Antlaşması olarak geçen belge
28 Haziran 1919’da Versailles Sarayı’nda imzalandı. Almanya’nın cezalandırılması
anlayışıyla hazırlanan antlaşma, 440 maddeye sahipti. Antlaşmaya göre, Almanya,
Avusturya’nın, Çekoslovakya’nın, Polonya’nın bağımsızlıklarını tanıyacak; donanmasını
İtilaf Devletleri’ne teslim ederek, zorunlu askerliği kaldıracak; uçak ve denizaltı yapımına son
verecek; belirlenecek savaş tazminatını ödeyecekti.
Bu antlaşma, Almanya’nın topraklarının bölünmesine ve ekonomik gelişme
olanaklarının ağır baskı altına alınmasına yol açtı. Alman toplumu, ekonomik yıkım ve
işsizlikle yüz yüze kaldı. Faşizm toplumda uç vermeye başladı.
İtilaf Devletleri, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun parçalanmasından dolayı
Avusturya ve Macaristan’la ayrı ayrı antlaşmalar yapmak zorunda kaldı. Avusturya’yla 10
Eylül 1919’da Saint Germain Barış Antlaşması’nı imzaladılar. Bu antlaşmaya göre,
Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya’nın bağımsızlığını tanıyacak; Almanya
ile birleşme talebini ortaya atamayacak; zorunlu askerlik kaldırılacak ve asker sayısı 30 bin ile
sınırlandırılacak ve belirlenecek savaş tazminatını ödeyecekti. Bu antlaşmayla birlikte, 84.000
kilometre kareye ve 7 milyon nüfusa hapsolmuş bir Avusturya Cumhuriyeti ortaya çıkacaktı.
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Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun parçalanmasından sonra kurulan
Macaristan, siyasal sosyal ve ekonomik çalkantılarla boğuşmak zorunda kaldı. Bela Kun’un
liderliğini yaptığı sosyalist hükûmetin, Amiral Horthy tarafından devrilmesinden sonra 4
Haziran 1920’de Trianon Barış Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre Macaristan bazı
bölgelerden çekilecek; zorunlu askerliğe son verecek ve belirlenen savaş tazminatını
ödeyecekti.
İtilaf Devletleri, 27 Kasım 1919’da Bulgaristan’la imzaladıkları Neuilly Barış
Antlaşmasıyla bu ülkenin sınırlarını daraltarak Ege Denizi’yle olan bağlantısını kestiler.
Bulgaristan bu antlaşmayla Gümülcine ve Dedeağaç’ı Yunanistan’a; Dobruca’yı Romanya’ya
ve Batı sınırlarından bazı yerleri Yugoslavya’ya vermek zorunda kaldı. Ayrıca ordusu 25 bin
kişiye indirildi ve savaş tazminatı ödemesi kararlaştırıldı.
Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı İmparatorluğu’yla yapılacak barış antlaşması,
İtilaf Devletleri’nin imparatorluk üzerindeki istekleri ve çıkarları nedeniyle uzun diplomatik
görüşmelere konu oldu. Aslında İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması
anlamına gelen Şark Meselesi’ni (Doğu Sorunu’nu) köklü bir çözüme kavuşturmak
istiyorlardı. Bu yaklaşım barış antlaşmasının imzalanmasını geciktirdi.
İtilaf Devletleri, özellikle İngiltere ve Fransa, arasındaki anlaşmazlıkların en aza
indirilmesinden sonra Osmanlı İmparatorluğu’na uygulanacak barış antlaşmasının taslağı
İtalya’nın San Remo kentinde 24 Nisan 1920’de belirledi. Osmanlı Hükûmeti çok ağır
koşullara sahip taslağı 22 Temmuz 1920’de Padişah Vahdettin’in katıldığı Saltanat Şurası’nda
(Yüce Kurul) görüşerek imza edilmesini kararlaştırdı. 10 Ağustos 1920’de 433 maddeden
oluşan Sevr Barış Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya kısaca şu noktaları içermekteydi;
Boğazlardan geçişler serbest olacak, özel bir bayrağı, özel bir bütçesi ve kendine özgü bir
örgütü bulunan “Uluslararası Boğazlar Komisyonu” boğazların yönetim ve denetimini üzerine
alacaktı; İzmir kenti ve çevresindeki toprakların üzerindeki egemenlik haklarının kullanımını
beş yıl içinde Yunanistan’a devredilecekti; Van-Erzincan-Trabzon çizgisinin doğusunda
denize çıkışı olacak şekilde bağımsız bir Ermenistan Devleti kurulacaktı; Van-Diyarbakır
bölgesinde Osmanlı Hükûmeti’ne bağlı özerk bir Kürdistan kurulacak; Suriye, Irak ve
Filistin’in bağımsız birer devlet olacak ancak bu devletlerin kendilerini yönetme yeteneğine
kavuşuncaya kadar manda yönetimleriyle yönetilecekti. Ayrıca ordu terhis edilecek; güvenlik
için sadece 50.000 kişilik bir gücün silah altında bulundurulacak; ordunun kara, deniz ve hava
güçlerine ait tüm silahları ve cephanesi İtilaf Devletleri’ne teslim edilecekti.
Sevr Barış Antlaşması, içerdiği ağır koşullarla Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamış
ve toprakların önemli bir kısmı İngiliz ve Fransız manda rejimleriyle yönetilmeye başlandı.
İtilaf Devletleri’nin yenilen devletlerle cezalandırıcı bir anlayışla yaptıkları barış
antlaşmaları, uluslararası sorunları çözmenin ötesinde yeni çatışmaların kaynağı oldu. Rusya,
Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorlukları dağıldı. Almanya küçüldü. Zafer kazanan
İngiltere ve Fransa her açıdan hırpalandı ve eski güçlerinden çok şey kaybettiler. Kısaca
Birinci Dünya Savaşı, milyonlarca insanın ölümüne ve sakat kalmasına, şehirlerin yıkılmasına
ve refah kaybına yol açtı. Avrupa uygarlığı büyük bir yara aldı ve moral değerleri sorgulandı.
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Uygulamalar
1)

Lewis Milestone’un yönettiği “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” adlı filmi

izleyiniz.
2)

Peter Weir’in yönettiği “Gelibolu” filmini izleyiniz.

3)

John Reed’in kaleme aldığı “Dünyayı Sarsan 10 Gün” romanını ya da Warren

Beaty’nin yönettiği “Kızıllar” filmini izleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

“Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” filminde Birinci Dünya Savaşı nasıl tasvir

edilmektedir?
2)

“Gelibolu” filminde Avustralyalı askerlerin Çanakkale’ye gelmelerinin nedeni

nasıl anlatmaktadır.
3)

“Dünyayı Sarsan 10 Gün” romanında ya da “Kızıllar” filminde Rusya’da olan

1917 Ekim Devrimi nasıl anlatılmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde “Üçlü İtilaf” ve “Üçlü İttifak” olarak ikiye bölünen Avrupa’da Birinci
Dünya Savaşı öncesi yaşanan siyasal krizler ve blokların yaklaşımlarını gördük. Ayrıca
Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması, yayılması ve savaşın hangi olaylardan sonra nasıl
sonuçlandığını öğrendik. Son olarak da savaşların engellenmesi için oluşturulan Milletler
Cemiyeti’nin hangi nedenlerle başarılı olamadığı incelendi.
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Bölüm Soruları
1.
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da blokları karşı karşıya getiren ve
silahlanmayı hızlandıran krizler hangileridir?
2.
1905 Rus Devrimi’nin sonuçları ne olmuştur?
3.
Birinci ve İkinci Balkan Savaşları’nın sonuçları ne olmuştur?
4.
Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra İtalya neden taraf
değiştirmiştir?
5.
Birinci Dünya Savaşı’nı kendisinden önceki savaşlardan ayıran özellikler
hangileridir?
6.
Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesine neden olan olaylar hangileridir?
7.
1917 Ekim Devrimi, Birinci Dünya Savaşı’nın gidişatını nasıl etkilemiştir?
8.
ABD’nin savaşa girmesinin nedenleri nelerdir?
9.
Paris Barış Konferansı hangi aşamalardan geçmiştir?
10.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası barışı korumak gerekçesiyle
kurulan Milletler Cemiyeti neden başarısız olmuştur?
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6. SAVAŞ SONRASI AVRUPA’DA OTORİTERLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde İtalya’da Mussolini ile faşizmin, Almanya’da ise Hitler ile nazizmin
iktidara geliş süreçleri ve iktidara geldikten sonra uyguladıkları politikaları göreceğiz.
Ardından, 1917 Ekim Devrimi ve sonrasında Sovyetler Birliği’nde ortaya çıkan yeni sosyalist
rejimin şekillenişini, Stalin’in iktidara gelişi ve “tek ülkede sosyalizm” yönelişiyle ortaya
çıkan politikaları inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İtalya’da faşist hareketin güçlenip Mussolini’yi iktidara taşıyan sosyal ve ekonomik

koşullar nelerdir ?
2)

Almanya’da sol hareketin sosyal demokrat ve komünist olarak bölünmesinin

nedenleri nelerdir?
3)

Almanya’da NAZİ iktidarını sağlayan sosyal ve ekonomik koşullar nelerdir?

4)

Stalin’in Sovyetler Birliği’nin başına geçtikten sonra dile getirdiği “tek ülkede

sosyalizm” düşüncesinin temelleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Birinci Dünya Savaşı
sonrasında Avrupa’nın üç
büyük ülkesinde önemli
iktidar değişmeleri oldu.
İtalya’da faşizm,
Almanya’da nazizm iktidara
gelirken, Sovyetler
Birliği’nde devrim sonrası
yeni iktidar şekillendi.

Birinci Dünya Savaşı sonrası
Avrupa’da otoriter rejimlerin
ortaya çıkmasını sağlayan
sosyal ve ekonomik süreçleri
öğrenip, bu yeni rejimlerin
politikaları incelenecektir.

Metinler, haritalar, görsel
malzemeler ve okuma
önerileriyle konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Faşizm

•

Nazizim

•

Weimar cumhuriyeti

•

Anti-semitizm

•

Tek ülkede sosyalizm
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Giriş
İki dünya savaşı arasında Avrupa’da liberal demokrasiler büyük bir bunalıma girdi ve
birçok ülkede farklı niteliklerde olsa da, otoriter tek parti rejimleri kuruldu. Savaş, Rusya’da
gerçekleşen Ekim Devrimi ve ABD’nin İngiltere ve Fransa’nın yanında savaşa girmesiyle
sona erdi. Savaşın sonucundan, ne kazanan tarafta yer alan devletler ne de kaybeden tarafta
yer alanlar memnundular.
Savaş sonrasında büyük bir yıkıma uğrayan Avrupa’da hem ekonomik dengeler, hem
de toplumsal dengeler bozulmuştu. Savaşın başından itibaren savaş karşıtı ve emperyalizm
karşıtı bir tutum sergileyen sosyalist hareketler Rusya’da başarıya ulaşan Ekim Devrimi’nin
de etkisiyle Avrupa’da hatırı sayılır bir güç hâline geldiler. Buna karşılık savaştan beklediğini
bulamayan kesimler hızla aşırı milliyetçi ve militarist akımların etkisi altına girdiler. Savaş
sonrası yoksulluğun ve işsizliğin boyutları bu hareketlerin güçlenmesini de kolaylaştırdı.
Avrupa’nın birçok ülkesinde temsili demokrasilerin yerine otoriter rejimlerin
yükselmeye başladığı görüldü. Ancak iki savaş arası dönemde Avrupa’nın üç ülkesindeki
rejim değişikleri tarihin akışında belirleyici oldu. Savaş sonrası İtalya’da yaşanan siyasal
kargaşa sonrasında, yeni kurulan Faşist Parti’nin çok erken bir dönemde iktidara geldiğini
görüyoruz. Faşist hareketin İtalya’daki bu erken “başarısı”, başta Almanya olmak üzere pek
çok ülkedeki aşırı milliyetçi ve militarist hareketler için bir model oldu.
Savaş sonrası Almanya büyük bir siyasal karışıklığın içindeydi. Yıkılan
imparatorluğun ardından Alman Sosyal Demokrat Partisi rejime sahip çıktı. Ancak kısa süre
içinde Sosyal Demokrat parti ikiye bölündü. Rusya’dakine benzeyen biçimde işçi konseyleri
eliyle devrim yapmak isteyen sol kanat ile parlamento temelinde temsili demokrasi kurmak
isteyen sağ kanat ayrıştı. Sol kanat Spartakistlerin liderleri olan Rosa Luxemburg ve Karl
Liebknecht öldürüldü. Kısa süre içinde ayrılan sol kanat Komünist Parti’yi kurdu. Bu
bölünmüşlükten yararlanan Hitler ve Nasyonal Sosyalist hareket 1929 dünya krizinin de
etkisiyle 1933 yılında iktidara geldi ve İtalya’dan sonra Almanya’da da faşist hareket
siyasetin belirleyicisi oldu.
Savaş sırasında 1917 yılında gerçekleşen Ekim Devrimi’yle birlikte Rusya’da tarihin
ilk sosyalist rejimi ortaya çıktı. Devrim sonrasında 1922 yılına kadar yaşanan iç savaş
sonrasında bolşevikler iktidarlarını perçinlediler ve Sovyetler Birliği kuruldu. 1924 yılında
Lenin’in ölümünün ardından bolşevik liderler arasında çıkan iktidar mücadelesini kazanan
Stalin “tek ülkede sosyalizm” adlı hedefini ilan edip otoriter bir rejimin temellerini attı. Bu üç
ülkedeki rejim değişiklikleri İkinci Dünya Savaşı’na giden yolu açacaktı.
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6.1. İtalya’da Faşist Rejimin Kurulması
1914 yılında Avrupa’da savaş başladığında, sosyalistler, Katolikler ve parlamentonun
çoğunluğu İtalya’nın tarafsız kalmasından yanaydılar. Eylül 1914’de İtalyan ve İsviçreli
sosyalistler İsviçre’nin Lugano şehrinde bir konferans toplayarak, çıkan savaşın emperyalist
nitelikli olduğuna ve ona katılan bütün hükûmetlerin suç sayılmasına gerektiğine dair bir
karar metni çıkardılar.
Aynı anda, milliyetçiler, savaştan büyük kârlar uman bir kısım büyük sanayici ile
birlikte savaş yanlısı Interventismo (katılmacılık) hareketini başlatmıştı. Çıkan savaşta
İtalya’nın da yer almasını savunan hareket kısa sürede yaygınlaşmış, milliyetçiler,
cumhuriyetçiler, sağ kanat sendikalistler ve sosyalist hareketin reformcu sağ kanadının da
desteğini almıştı.
Savaş yanlısı sokak hareketlerinin desteğini alan Salandra Hükûmeti, parlamentodan
habersiz taraf değiştirip İtilaf Devletleri saflarında savaşa girmek üzere Londra’da gizli bir
anlaşma yaptı. Taraf değiştirmesi karşılığında Trento, Trieste, Dalmaçya gibi bölgeler
önerilen İtalya, 24 Mayıs 1915’de daha önce müttefik olduğu Avusturya’ya karşı savaşa girdi.
Savaş İtalya’da savaş öncesi var olan toplumsal çelişkileri büyük ölçüde arttırmıştı.
Sanayide, büyük sermaye grupları, savaş koşullarından da yararlanarak üretim ve sermaye
birikimini büyük boyutlara vardırmıştı. Örneğin, büyük sermaye gruplarından Fiat
işletmelerinin sermayesi 1914’te 17 milyon liretten 1919’da 200 milyon lirete, işçi sayısı 7
binden, 30 bine, araba üretimi ise 9299’dan 20 bine çıkmıştı. Büyük sermaye grupları
zenginleşirken, toplumun geri kalanında önemli bir yoksullaşma yaşanıyordu. Savaş sırasında
çalışma koşulları yarı-askeri bir düzen çerçevesinde düzenlenmişti. İşçiler asker olarak kabul
ediliyor hapis veya cephe tehdidi ile çalışmaya zorlanıyor ama askere alınmıyordu. Tarımda
çalışan erkeklerin sayısı 4.8 milyondan savaş sonlarına doğru 2.2 milyona düşmüştü. Bu
durum, çoğunluğu köylü olan askerlerin, savaşın sonlarına doğru grevler ve direnişler ile
savaşı ve ekonomik koşulları protesto eden işçilere tepki duymasına yol açıyordu.
Savaş bittiğinde İtalya, yarım milyon yurttaşını kaybetmiş, sakat kalmış
milyonlarcasının ağır sorumluluğunu da üstlenmek zorunda kalmıştı. Savaşa yeni toprak
vaatleri nedeniyle katılan İtalya, savaş sonunda çarpışmaların çoğundan yenik ayrılmış ve
arzuladığı toprak kazançlarını da elde edememişti. Ayrıca savaş sırasında toplumdaki
eşitsizlikler derinleşmişti. Ülke savaştan sonra büyük bir ekonomik çöküntü içine girdiğinden,
enflasyon korkunç boyutlara yükseldi. Kırsal kesimlerde ve kentlerde halk hareketleri baş
gösterdi, sosyalizm ve milliyetçilik gibi radikal akımlar güçlendi.
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Harita 5: Savaş sonrası İtalya (kaynak: http://www.yourdictionary.com/italy)
Savaşı izleyen yıllarda bütün Avrupa bir iktisadi, politik ve diplomatik krizin içine
sürüklendi. Yenilgiye uğrayan devletler içinde ekonomik krizin en ağır yaşandığı ülke
toprakları işgal altındaki Almanya’ydı. Ancak kazanan ülkelerin safında olmasına rağmen,
ekonomik durumu en az gelişmiş olan İtalya’nın koşulları da Almanya’dan farklı değildi.
Siyasal birliğini en geç kuran ülkelerden biri olan İtalya’da sanayileşmiş Kuzey bölgeleri ile
Güney arasındaki çıkar çatışması diğer toplumsal çelişkilere eklemleniyor ve yaşanan krizi
daha da ağırlaştırıyordu. 1919 seçim reformunda nisbi temsil usulünün benimsenmesi,
toplumsal düzeydeki bu ayrışmanın siyasal düzeye yansımasından başka bir sonucu olmadı.
Toplumsal hayatın giderek örgütsüzleştiği kriz koşullarında, en örgütlü davranma
yeteneğini işçi sınıfı gösteriyordu. Farklı eğilimdeki sendikalarda örgütlenen işçilerin sayısı
savaş sonrasında 4 milyonu geçmişti. Yaptıkları faaliyetler sonucunda sendikalar 1919 yılında
çalışma saatlerini 8 saate indirmeyi başarmakla kalmadı, savaş sırasındaki ücret kayıplarını da
geri aldılar. 1920 yılında işverenlerin İtalya çapında ilan ettiği lokavt sonrasında fabrika
işgalleri yaygınlaştı. Rusya’da 1917 Ekim’inde ortaya çıkan sovyetlere benzeyen konseyler
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temelinde sosyalist bir devrim yapmak isteyen hareketler başarılı olamadı. Buna rağmen 21
Kasım 1920’deki yerel seçimlerde sosyalistler 2200 belediye ve 25 bölgede seçimleri
kazandılar.
Aynı dönemde aşırı milliyetçi ve ırkçı çevreler de örgütlenmeye başlamıştı. Milliyetçi
bir gazeteci iken orduya katılarak savaşan ve savaş sonrasında politik hayata ağırlığını koyan
Benito Mussolini’ni ekonominin kötü gidişatını iyi değerlendirdi ve 1919’da yeni terhis
olmuş bir grup asker ve çeşitli milliyetçi çevrelerle birlikte Fascio İtaliani di Combattimento
adını alarak, faşist hareketi kurdu. Fascio eski Roma İmparatorluğu döneminde otoriteyi,
birliği ve gücü simgeleyen bir balta sapı olacak şekilde derlenmiş çubuklara verilen addı.
Faşistler bu simgeyle birlikte Roma döneminin tipik selamlaşma biçimlerini de benimsediler.
Eski Roma’ya yapılan bütün bu göndermeler faşist hareketin emperyalist perspektifinin tipik
ifadelerinden biriydi ve değişken tarihi boyunca emperyalizm savunuculuğu faşist hareketin
en tutarlı çizgilerinden biri olacaktı.
Başlangıçta etki alanı çok sınırlı olan faşist hareket 16 Kasım 1919’da yapılan genel
seçimlerde, hareketin merkezi olan Milano’da bile varlık gösteremeyip, 4795 oy aldılar ve
hiçbir milletvekili çıkaramadılar.
Bu yenilgi sonrasında faşistm hızla, militan bir sokak hareketine dönüştü ve iktidara
ulaşmak için şiddet dahil her yönteme başvurdu. Militanları, sendikaların, sol-komünist
grupların ve seçimle gelmiş devlet adamlarının üzerinde baskı kurarak, bu kesimleri yıldırdı.
İş yerlerini yakıp yıktı. Faşist hareket hızla güçlenirken, sosyalist hareket ise bir bölünme
yaşadı, Rusya’dakine benzer bir devrimle iktidara gelmek isteyen sol kanat, sosyalistlerden
koparak Ocak 1921’de İtalyan Komünist Partisi’ni (PCI) kurdu. Bölünmenin ardından yapılan
Mayıs 1921 seçimlerinde, İtalyan Sosyalist Partisi (PSI) 128, İtalyan Komünist Partisi (PCI)
13, muhafazakâr sağ eğilimli İtalyan Halkçı Partisi (PPI) 106 milletvekili çıkarmıştı. Bu
seçimlerde ilk defa faşist hareket de meclise 35 milletvekili ile girmeyi başardı.
Bu aşamadan sonra partileşmeye önem veren Mussolini, bu aşırı sağcı sokak
hareketini 7 Kasım 1921’de Partito Nazionale Fascista, (PNF-Ulusal Faşist Parti) adıyla
partileştirdi. Savaş birlikleri adı verilen sokak güçlerini “Kara Gömlekler” adıyla
partinin alt örgütü olarak yeniden yapılandırdı. Faşist Parti, Paris Barış Konferansı’nda
küçük düşürüldüğünü öne sürdüğü İtalya’yı güçlendireceğini ve Roma İmparatorluğu’nun
ihtişamlı günlerine geri dönüleceğini vaat ediyordu.
Yöneticiler ve anayasal kurumlar, faşizmi kontrol altına alamadı. 1921 yılından 1922
yılına kadar faşist hareket ile ona karşı örgütlenen halk gönüllüleri (arditi del popolo) adı
verilen direniş komiteleri arasında çatışmalar sürdü. Ağustos 1922’de işçiler yükselen faşist
harekete karşı son bir kez genel grev denedi. Parma ve birkaç yer dışında halk gönüllüleri çok
daha merkezi olarak örgütlemiş faşist hareket karşısında yenildiler.
Gittikçe güçlenen Ulusal Faşist Parti ve onun alt örgütü Kara Gömlekliler, 27 Ekim
1922’de Napoli’den Roma üzerine bir yürüyüş düzenleyerek hükûmeti tehdit etti. Hükûmet
istifa etti. İşçi ve sosyalist hareketleri bastırmak isteyen Kral III. Victor Emmanuel, 30
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Ekim’de Mussolini’yi hükûmeti kurmakla görevlendirdi. İtalya’daki sol partiler arasındaki
bölünme de Mussolini’nin hükûmet kurmasına direnme olanağını vermedi. Bu tarihten
itibaren Mussolini ve onun Faşist Partisi, 1943 yılına kadar İtalya’nın kaderine egemen
olacaktı.
Mussolini başbakan olur olmaz, Faşist Parti dışındaki bütün partileri kapattı. Sendikal
hareketleri tasfiye etti. Kitap ve gazetelere sansür getirerek özgürlükleri ve demokrasiyi
ortadan kaldırdı. Ülkedeki azınlıklara karşı aşırı milliyetçi bir politika izleyerek, bunları
İtalyanlaştırmaya çalıştı. Devleti kutsallaştırdı ve her alanda faşizmin ilkelerini egemen kıldı.
İşsizliği ortadan kaldırmak için uyguladığı politikalarla, İtalya’nın hızla silahlanmasına ve
Roma İmparatorluğu’nu diriltmek üzere Akdeniz çevresinde sömürgeler elde etmeye yöneldi.
Mussolini’ye göre, İtalya gibi genişlemek isteyen her devlet için emperyalizm bir
zorunluluktu. Barışı sağlamak isteyen Milletler Cemiyeti gibi kuruluşlar, “Fransız ve
İngilizler gibi plutokratik devletlerin (zenginlerin) dünyanın geri kalan kısmını
sömürmek amacıyla kurdukları bir kutsal ittifaktı”. Bu anlayışla iki savaş arası dönemde
Balkanlar ve Afrika’da genişlemeye çalışan Mussolini’nin, Anadolu’yu da içine alan bu
yayılma politikası, Türk-İtalyan ilişkilerinde de gerginlik yaratacaktı.

6.2. Almanya’da Nasyonal Sosyalizmin (Nazizmin) Egemen Olması
Alman Hükûmeti, Birinci Dünya Savaşı’nda yenilginin kesinleşmesi üzerine 27 Ekim
1918’de ABD Başkanı Wilson’a başvurarak ateşkes istedi. Bu girişim önemli siyasal
bunalımlara yol açtı. Nitekim bir hafta sonra 3 Kasım 1918’de Kiel Limanı’nda ayaklanan
denizciler gemilere ve tersanelere kızıl bayrak çekerek sosyalist devrimi başlattılar.
Ayaklanma iki gün içinde bütün liman ve endüstri kentlerine sıçradı. İşçi ve asker konseyleri
kuruldu.
9 Kasım 1918’de imparatorluğa son verilerek Alman Cumhuriyeti ilan edildi.
Friederich Ebert’in başkanlığında çeşitli sosyalist grupların temsilcilerinin yer aldığı bir
hükûmet kurulmaya çalışıldı. Ancak, Rusya’daki gibi bir sosyalist devrimi hedefleyen Karl
Liebknecht ve Rosa Luxemburg’un lideri bulunduğu Spartakistler Birliği’nin hükûmette yer
almaması, sosyalistler arasında ilk ciddi krize yol açtı. Hükûmete katılmamış olan
Spartakistler genel grev ve askeri kışlaların boşaltılması çağrısında bulundu. Aynı gün
hükûmet başkanı Ebert’in Ludendorff’tan başkomutanlığı devralmış olan General Groener’le
uzlaşması ve İmparatorluk’tan arta kalan orduyla ittifak kurması, ordunun daha sonraki
yıllarda devletin hemen bütün alanlarında vesayet kurmasına zemin hazırladı.
Alman sosyalistleri arasında görüş ayrılıkları arttı ve bir grup sosyalist Rosa
Luxemburg ile Karl Liebknecht’in liderliğinde 31 Aralık 1918’de Almanya Komünist
Partisi’ni kurdu. Bu partinin itici gücü olan Spartakistler, Ocak 1919’da Berlin’de büyük
ayaklanma hazırlığına girişti. Hükûmet başkanı Ebert, “Sovyetler”’e benzer işçi ve asker
birliklerini dağıtmak ve ayaklanmayı bastırmak için sosyal demokrat bakan Gustav Noske’yi
görevlendirdi. Noske, devrimci solu sindirmek ve dağıtmak için bir milis gücü oluşturdu.
Milis gücüne İmparatorluğun subayları ve erbaşları, nasyonalistler, küçük burjuvalar ve
başıboş gezenler katıldı. Bu milis güç, Spartakistlerin desteklediği Berlinli işçilerin
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ayaklanmasını kanlı bir biçimde bastırdı. Demokratik sosyalizmin öncüleri kabul edilen Rosa
Luxemburg ve Karl Liebknecht öldürüldüler. Luxemburg ve Liebknecht’in eski partili
yoldaşları tarafından öldürülmesi sosyal-demokratlar ile komünistler arasında büyük bir
ayrışma yaşanmasına neden olacak ve bu ayrışma daha sonraki süreçte Hitler’in iktidara
gelmesinin de yolunu açacaktı.
Spartakistlerin ayaklanması bastırıldıktan sonra 19 Ocak 1919’da yapılan seçimler
sonucu oluşan Ulusal Meclis, Berlin yakınlarında bulunan Weimar’da toplandı. Ulusal
Meclis, 11 Şubat 1919’da Friedrech Ebert’i devlet başkanlığına seçti. İki gün sonra da Philipp
Scheidemann hükûmeti kurmakla görevlendirildi. Böylece Weimar Cumhuriyet’i kurulmuş
oldu. Weimar Cumhuriyeti Hükûmeti, Bavyera’da gazeteci ve bağımsız sosyalistlerden bir
pasifist olan Kurt Eisner’in liderliğindeki devrimci hareketi bastırdıktan sonra, tüm ülkede
kontrolü sağladı.
Ancak yeni hükûmet, ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunları çözmekte yetersiz
kaldı. Savaş, Almanya’nın iki milyondan fazla insan kaybetmesine ve milyonlarcasının sakat
kalmasına neden olmasının yanı sıra, tarihin kaydettiği en büyük sefaletlerden biriyle yüz
yüze kaldı. Savaş öncesinde dünya ekonomisinin en güçlü devletlerinden biri olan
Almanya’da sanayi yerle bir oldu. Kentlerde işsizlik, yoksulluk, sefalet ve işçi gösterileri
birbirini izledi. Hatta bazen mağazalar yağmalanarak toplumsal şiddet üst noktaya çıkartıldı
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Harita 6: Versailles Antlaşması sonrası Almanya’nın sınırları
(http://web.grinnell.edu/courses/his/f04/his238-01/Handouts/Weimar_Map_Returns.htm )
Özellikle, 28 Haziran 1919’da ağır koşullar taşıyan Versailles Antlaşması’nın
imzalanması, siyasi yelpazenin sağında ve solunda bulunan tüm Almanların tepkisine yol açtı.
Alman kamuoyu, barış antlaşmasının öngördüğü ödemelerin yapılmasını, Alsace-Lorraine’nin
Fransa’ya verilmesini, Kuzey Scheswig’in Danimarka’ya bırakılmasını büyük bir öfkeyle
izledi.
Militarizm ve saldırgan milliyetçilik barış antlaşmasının ağır koşullarına bir tepki
olarak hızla güçlendi ve antlaşmanın baş sorumlusu olarak sosyal demokratları yani hükûmeti
hedefine aldı. Hızla güçlenen hareket 1920’de Berlin’de bir darbe girişiminde bulundu.
Wolfgang Kapp adındaki aşırı milliyetçi bir gazetecinin liderliğinde, bir kısım muvazzaf asker
ve I. Dünya Savaşı sırasında Baltık bölgesinde savaşmış ve miğferlerinde gamalı haç bulunan
Erhardt Tugayı, 13 Mart 1920’de Berlin’de yönetimi ele geçirerek Kurucu Meclisi
dağıttıklarını ve Weimar Anayasasını ortadan kaldırdıklarını ilan ettiler. Bu darbe hareketine
karşı hükûmete bağlı olan ordu ve büyük sermaye çevreleri pasif bir tutum aldı. Ancak buna
rağmen Kapp Darbesi başarılı olamadı. Darbeye karşı Berlin’de genel grev ilan eden işçi ve
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memurlar kenti 5 gün
gerçekleştirenler kaçmak
başarısız darbe girişimi
dayanmadığını ve ülkede
gösteriyordu.

boyunca işlemez hâle getirdiler. Kapp ile birlikte darbeyi
zorunda kaldılar. Hükûmet yeniden otoritesini kurdu. Kapp’ın
Almanya’da sosyal demokrat hükûmetin çok sağlam temellere
aşırı milliyetçi, militarist hareketlerin önemli bir tabanı olduğunu

Weimar yönetiminin iç ve dış politikadaki başarısızlığı, ekonomik önlemler almadaki
yetersizliği, işsizlik sorununu ve sefaleti artırmıştı. Alman Markı’nın değerinin düşmesi
halkın yaşamını zorlaştırmıştı. Bu arada Fransızların 1923 yılında, savaş tazminatının
ödenmemesini bahane ederek Ruhr bölgesini işgal etmesi, kamuoyunun Versailles
Antlaşması’na olan tepkisini daha da arttırdı.
Antlaşma ve antlaşmayı kabul etmiş olan herkes, Alman halkının düşmanı olarak
sayıldı. Almanya’nın askeri bakımdan yenilmemiş olduğu, yalnız “nifak ve ihanet sonucunda”
yıkıldığı varsayımı yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Demokratik olan partilerin iktidara
gelebilmek ve monarşinin yıkılmasını sağlamak amacıyla cephe gerisini sabote ettikleri ileri
sürüldü.
Politik, toplumsal ve ekonomik çalkantılar içinde bocalayan Almanya’da, savaştan
sonra ordudan onbaşı rütbesiyle terhis olan Adolf Hitler, yarı gönüllü, yarı savunma
gruplarının emrinde çalışmaya başladı. Milliyetçi gruplar içinde yaptığı propaganda çalışması
sonucu Hitler’in yıldızı hızla parladı. Alman İşçi Partisi’ne 1 Ocak 1920’de üye oldu. Bu
partiyi kuranlar ve destekçileri, Versailles hükümlerine göre terhis olmuş eski askerler,
işsizler, milliyetçi romantikler ve siyasal tahrikçilerdi.
Partinin, Versailles Antlaşması’nın ilgasını, bütün Almanların büyük Almanya devleti
içinde birleşmesini, savaş sırasında kaybedilen sömürgelerin yeniden kazanılmasını,
Yahudilerin toplum yaşamından dışlanmasını, bir halk ordusunun kurulmasını, ücretli
askerliğin kaldırılmasını ve çalışanlarının asla Yahudi olmadığı bir basınının oluşturulmasını
savunan bir programı vardı. Hitler’in partiye üye olmasından kısa bir süre sonra partinin
adı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Nazi) olarak değiştirildi. Hitler, konuşmacı
olarak katıldığı birçok toplantıda Versailles Antlaşması’nın getirdiği tutsaklıktan kurtulma,
Alman ırkının üstünlüğünü savunma, Yahudi düşmanlığı (anti-semitizm) ve işsizliğe çare
bulma gibi konuları işledi. Hızla yıldızı yükseldi. Aynı yıl Anton Drexler’in yerine Parti’nin
başkanı oldu.
Münih’te 8 Kasım 1923’te ünlü birahane baskınını gerçekleştirdi. Başarısız olan bu
darbe girişimi sonucunda 5 yıla mahkûm olduysa da 9 ay sonra serbest bırakıldı. Partisi
dağıtılan Adolf Hitler, bütün Almanya’da tanınan biri olmuştu. Tutukluluğu sırasında
ideolojisini ve demagojisini net bir şekilde ortaya koyan Mein Kampf (Kavgam) adlı kitabını
yazdı. 19. yüzyılın ırkçı düşünürlerinden etkilenen Hitler temel hedefini büyük Almanya’yı
kurmak olarak ilan ediyordu. Hitler’e göre bu hedefe ulaşmak için “saf Alman ırkı”,
Yahudiler, Slavlar ve öteki “düşük ırklardan temizlenmeliydi. Almanya’yı bir dünya gücü
hâline getirmek için Hitler’in hazırladığı “program” kabaca beş aşamadan oluşuyordu. İlkin
Almanya’da siyasal denetimin ele geçirilerek, toplumun Naziler dışındaki siyasal unsurlarının
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tasfiyesi gerekiyordu. İkinci aşama olarak, Versailles Antlaşmasının yaptığı düzenlemeler
ortadan kaldırılarak Almanya Orta Avrupa’nın temel gücü hâline getirilecekti. Üçüncü olarak,
savaş yoluyla Sovyetler Birliği yok edilecekti, bu durumda Almanya tüm Avrupa’daki en
büyük güç olacak, Fransa ve İtalya ise Almanya’nın uydusu hâline gelecekti. Dördüncü
aşamada Almanya, öncelikle Kuzey Afrika’da büyük bir sömürge imparatorluğu kuracak ve
bunun için gereken deniz gücüyle dünyanın, ABD, İngiltere ve Japonya ile birlikte dördüncü
gücü olacaktı. Son olarak, Hitler kendinden sonra gelen kuşağın ABD ile dünya üstünlüğü
için mücadele edeceğini düşünüyordu.
Hitler, 1925’te faaliyet yasağı kalkan Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi’ni yeniden
örgütledi. Özel görevler için SS’leri (Schutzstaffel-Koruma Bölüğü) kurdu. Partisine destek
sağlamak amacıyla ideolojisine sempati duyan çeşitli toplumsal kimselerden kitle örgütleri
oluşturdu. Yaptıkları çalışmalar sonucunda saptadıkları hoşnutsuz grupların içinde etkilerini
arttırmaya giriştiler. Eski subaylar, genel olarak bürokrasi, enflasyon ve olumsuz ekonomik
koşulların altında ezilen orta sınıflar, maden ve tekstil işverenleri gibi hoşnutsuz grupların
desteğini kazanmaya çalıştılar. Hitler, Nasyonal Sosyalist Alman Öğrenciler Birliği,
Öğretmenler Birliği, Hukukçular Birliği ve Hekimler Birliği gibi örgütlerle nasyonal sosyalist
hareketin özellikle gençler ve küçük burjuvazi arasında hızla gelişmesini sağladı.
Nazi ideolojisinin yükselmesinde savaş tazminatlarının -yeni bir ödeme düzeni
öngören Young ve Dawes planlarına rağmen- karşılanmasında sıkıntı çekilmesi ve 1929
dünya ekonomik bunalımının ekonomiyi etkilemesi büyük rol oynadı. Ekonomik bunalımdan
dolayı birçok küçük fabrika ve orta işletme iflas etti. Altı milyondan fazla Alman işsiz kaldı.
Birçok çiftçi ürün fiyatlarının hızla düşmesinden dolayı arazilerini satmak zorunda kaldı. Bu
çöküntü halkın radikal partilere kaymasına neden oldu. Nitekim Nasyonal Sosyalizm 1930
seçimlerinde Parlamentodaki milletvekili sayısını 12’den 107’ye çıkardı. Sorunların yeni bir
hükûmetin kurulmasıyla aşılabileceğini düşünen Cumhurbaşkanı Hindenburg, Başbakan
Bruning’in çekilmesini istedi. Aristokrat ve Katolik kökenli Franz Von Pepen’i hükûmeti
kurmakla görevlendirdi. Yeni başbakan hükûmet üyelerinin büyük çoğunluğunu asalet unvanı
taşıyan kişilerden seçti. Alay ve eleştirilerin boy hedefi hâline gelen hükûmet, ülkenin
sorunlarını çözemedi. Siyasal ve ekonomik kaosun hüküm sürdüğü bir süreçte yapılan 1932
Alman parlamento seçimlerinde Hitler’in partisi 603 üyelikten 230’unu kazanarak, ülkenin en
büyük siyasal güçlerinden biri hâline geldi. Alman sanayicilerinden bir grup da Hitler’e
destek vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Hindenburg, 30 Ocak 1933’te önlenemeyen ve
dizginlenemeyen Hitler’i, 1933 ilkbaharında yeni seçimlere gitme koşuluyla başbakanlığa
atadı. Böylece, demokratik bir ortamda ırkçı söylemler benimseyen Nasyonal Sosyalist İşçi
Partisi iktidara ulaştı. Öteden beri Alman liberalleri, sosyalistleri ve komünistleri, nasyonal
sosyalizmin zafer kazanarak iktidara gelebileceğine inanmamışlardı. Ancak 30 Ocak 1933
akşamı Hitler’in başbakanlığını kutlayan “kahverengi gömlekli” Nazizm yanlısı gençler,
“yozlaşmış burjuva kültürü” olarak nitelendirdikleri Sigmund Freud’un psikanaliz metinlerini,
Thomas Mann’ın, Jack London’ın, Ernest Hemingway’in, Karl Marx’ın, Friedrich Engels’in
ve Albert Einstein gibi değişik siyasal görüşteki yazarların kitaplarını yakarken acı gerçekle
yüz yüze gelmişlerdir.
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Hitler, iktidara gelir gelmez eşi görülmemiş bir ustalıkla ve hızla harekete geçti. Bir
yandan endişeli müttefiklerini rahatlatırken öte yandan art arda çıkarttığı kararnamelerle
diktatörlüğünü kurmaya başladı. 3 Şubat 1933’te ordu komutanlarıyla yaptığı görüşmede iç ve
dış politikada izleyeceği stratejiyi açıkladı. Hitler’e göre, ilk yapılması gereken politik gücün
tekrar ele geçirilmesiydi. Buna göre iç politikada; mevcut durumun tam tersine döndürülmesi,
amaca aykırı düşen farklı düşüncelere göz yumulmaması, Marksizm’in kökünün kurutulması,
gençliğe ve halka savaşın tek çözüm olduğu fikrinin yerleştirilmesi ve en katı biçimiyle
otoriter devlet yönetiminin kurulması gerekiyordu. Dış politikada ise Versailles
Antlaşması’nın ortadan kaldırılması ve bunun için müttefikler bulunması yoluna gidilmeliydi.
Hitler, amaçlarına ulaşmak için her yönteme başvurdu. 1933 ilkbaharı seçimlerinden önce 27
Şubat 1933’te Berlin’de Reichstag binası (parlamento) kundaklandı. Nasyonal Sosyalist
iktidarın dönüm noktalarından biri olan bu ünlü olay, Alman Komünist Partisi’ne mal edildi.
Yangının kamuoyunu galeyana getirmek ve komünistleri ezmek için Nasyonal Sosyalistler
tarafından tertiplendiği bilinmektedir. Nitekim Nasyonal Sosyalistlerin, 5 Mart 1933’te
yapılan seçimlerden sonra oluşturdukları koalisyon hükûmeti, Komünist Parti’yi feshetti.
Hitler, Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi parlamentoda salt çoğunluğu sağlayamamakla birlikte,
iktidara gelişini Potsdam’da Büyük Fredrich’in mezarı başında gösterişli bir törenle kutladı.
Hitler’in diktatörlüğünü mutlaklaştıran ise Yetki Yasası’nın Sosyal Demokrat Parti’nin
muhalefetine rağmen parlamentoda kabul edilmesidir. Bu düzenlemeyle Reichtag’ın
(parlamento) kanun çıkarma yetkisi hükûmete devredildi. Gerçekte ise Hitler olağanüstü
yetkilerle donatıldı. Hiçbir diktatörün bu kadar kesin bir gücü olmamıştı. Nasyonal Sosyalist
iktidarın ilk günlerinden itibaren devlet aygıtı gözden geçirildi. “Arileştirme” bahanesiyle
bütün memurlar elekten geçirildi. Polis teşkilatı Gestapo “Devlet Gizli Polisi” adıyla
merkezileştirildi. Yahudi tüccarlara boykot başlatıldı. Sendika ve siyasal partiler kapatıldı. 14
Temmuz 1933’te çıkarılan bir yasayla Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi Almanya’nın tek partisi
ilan edildi. Nasyonal Sosyalist ideolojiyi benimsemeyenler ya öldürüldü ya da toplama
kamplarına gönderildi. Hatta Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi’nin sol kanadını temsil eden
Gregor Strasser ve benzerleri, milis güç niteliğinde olan ve Nasyonal Sosyalizmin
yerleşmesinde büyük katkılarda bulunmuş SA’ların liderleri ve bir zamanlar Hitler’e destek
vermiş olan bazı generaller öldürüldü. Siyasi sürgünler, Yahudiler, eşcinseller, kamu
davalarından hüküm giyenler, topluma ayak uyduramayanlar temerküz (toplama) kamplarına
gönderildiler. Parti, kısa bir süre içinde, 1933 yaz sonunda mevcut devlet aygıtına tamamen
hâkim oldu.
Bütün bu gelişmeler olurken şaşırtıcı bir şekilde “demokratik” Weimar Anayasası’nın
kâğıt üzerinde geçerliliğini korumasına izin verildi ve çıkartılan yasalarla siyasal-ideolojik
değişim meşrulaştırılmaya çalışıldı.
Hitler, Cumhurbaşkanı Hindenburg’un 2 Ağustos 1934’te ölümü üzerine
Cumhurbaşkanlık ve başbakanlık makamlarını şahsında birleştirerek “führer” oldu. Orduya ve
kiliseye de hükmetti. Hitler, totaliter devlet anlayışını yerleştirdikten sonra Kavgam kitabında
ortaya koyduğu genel programı üç aşamalı olarak uygulamaya başladı. Birinci aşama
Almanya’nın Versailles Barış Antlaşması’nın kısıtlamalarından kurtarılmasıydı; ikinci
aşama Almanya’nın sınırları dışında kalmış bulunan bütün Almanların birleştirilmesini
116

ve bir tek devlet altında toplanmasını ifade eden “bir ulus bir devlet” ilkesinin
gerçekleştirilmesiydi; son aşama ise Doğu’da “yaşam alanı” oluşturulmasını esas alan
“hayat sahası” (lebensraum) politikasıydı.
Hitler, amaçlarına ulaşmak için Versailles Antlaşması’nın sınırlayıcı hükümlerini
ortadan kaldırdı. Alman ordusunun toplam gücünü arttırdı. Locarno Antlaşması’ndan ayrıldı
ve askersiz bölge olan Ren bölgesini işgal etti. Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi’nin iktidara
gelmesi ve statükonun değiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunması, devletlerarasında
yeni ve önemli anlaşmazlıklar ortaya çıkmasına ve İkinci Dünya Savaşı’na giden yolu açtı.

6.3. Sovyetler Birliği ve Stalin’in Mutlak İktidarı
Rusya’da Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan 1917 Ekim Devrimi uluslararası
dengeleri alt üst etmişti. 1917 yılında gerçekleşen Şubat Devrimi sonrasında Çar tahttan
feragat etmiş ve bir tarafta geçici hükûmet diğer tarafta işçi, köylü ve asker temsilcileri
Sovyetlerin iktidar odakları olarak kalmıştı. Geçici hükûmetin savaşa devam etmesi ve
Rusya’daki toplumsal sorunları çözememesi, Sovyetlerin dolayısıyla Sovyet örgütlenmesi
içinde güçlü olan bolşeviklerin otoritesini hızla arttırıyordu. Lenin liderliğinde bolşevikleri
iktidara taşıyan programın ana unsurları çok basitti: topraksız köylülere toprak, açlığın
engellenmesi için herkese “ekmek”, bütün iktidarın Sovyet örgütlerine geçmesi ve başta
Almanya olmak üzere derhal barış.
Ekim ayında geçici hükûmet artık bütün otoritesini kaybetmişti. İşçilerin ve askerlerin
büyük desteğini alan bolşevikler iktidara geldi. Lenin başkanlığındaki bolşevik Hükûmet,
Çarlık yönetiminin savaş sırasında yapmış olduğu gizli antlaşmaları açıkladı. Bolşevik
Hükûmet savaştan çekilerek Almanya ve müttefikleriyle 3 Mart 1918’de Brest-Litovsk
Antlaşması’nı imzaladı.
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Harita 7: Brest-Litowsk sonrası Rusya ( Kaynak:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Consecuencias_del_Tratado_de_Brest-Litovsk.svg)
Lenin’in bu yolu tercih etmesindeki temel neden yeni rejimi güçlendirmekti. Ancak bir
yandan iç savaş, öte yandan ise Komünist Partisi’ndeki görüş ayrılıkları yeni rejimin kısa
sürede kökleşmesini engelledi. 1922 yılına kadar süren iç savaş Troçki tarafından kurulan
Kızıl Ordu tarafından kazanıldı.
İç savaş sonrasında uzun bir süre boyuınca parti içi tartışmalarda; devlet örgütünün
merkeziyetçi ve bürokratik bir nitelik kazanması, ekonomik yönetimin örgütlenmesi, parti içi
demokrasi sorunu ile sendikaların işlevi ele alındı.
Birçok araştırmacı temel sorunu, devrimin umulanın aksine Rusya gibi gerek
toplumsal ilişkiler gerekse üretim ilişkileri açısından geri özelliklere sahip bir ülkede patlak
vermesinin ortaya çıkardığını öne sürmektedir. Lenin ve devrimin diğer önderleri, 1921
yılının başlarında dikkatlerini iç savaştan iç barışa doğru çevirdiler. Pek çok köylünün
kendilerinden soğumasına neden olan fazla tahıla zorla el koyma sürecinin yerine başka
uygulamalara yönelmek zorunda kaldılar. Vahim düzeye ulaşmış olan yakıt, yiyecek ve
ulaşım sorununu çözmeleri, sanayi ve gıda üretimini yeniden canlandırmaları, işçiler ve
köylüler arasında birliği sağlamaları gerekiyordu. Lenin, Komünist Parti’nin 1921 yılının
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Mart ayında yapılan X. Kongresi’nde Yeni Ekonomi Politikası (NEP) olarak bilinen
ünlü önerisini ortaya attı. NEP’le köylülerin tahılına el koymak yerine bu kesime çok
daha düşük oranlı yeni bir vergi getirilmesine, köylülerin ellerindeki fazla ürünü satmak
için serbest ticaret yapabilmelerine, başta tarım olmak üzere küçük ticaret ve atölye
üretiminde kapitalist girişimlere izin verilmesine olanak sağlandı. Böylece ekonomi
yeniden yapılandırılarak kapitalist ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine
ulaşılacaktı. Özellikle de köylülerin talepleri karşılanarak rejimin istikrara kavuşturulması
sağlanacaktı. Ancak parti içinde devrimin liderleri arasında NEP odaklı tartışmalar sona
ermedi.
Lenin 1924’te öldüğünde, Komünist Parti devlet iktidarını eline alarak konumunu
sağlamlaştırmış, Batılı emperyalist ordular ve yerel karşı devrimciler yenilgiye uğratılmış,
kilit önemdeki sanayi sektörleri devletleştirilmiş, köylülere toprak dağıtılmış ve sanayi ile
gıda üretimi yeniden canlandırılmıştı. Lenin’in ölümünden sonra Joseph Stalin’in iktidarı
eline geçirmesiyle Leon Troçki, Nikolay Buharin, Lev Borisoviç Kamanev ve Grgori
Zinovyev gibi devrimin etkili liderleri arasındaki ideolojik tartışmalar daha da belirginleşti.
Stalin, bütün dikkatini tek ülkede sosyalizmin inşa edilmesine, hızlı sanayileşmeye, büyük
ölçekli kolektif çiftliklerin geliştirilmesine ve sanayi gelişim ile tarımsal üretimin eş
güdümünü sağlayacak merkezi planlamanın gerçekleştirilmesine topladı.
Stalin uygulamalarıyla bu döneme damgasını vurdu. Felsefeden ekonomiye,
filolojiden tarihe ve genetiğe kadar her alandaki “doğrular” Stalin tarafından belirlendi.
İktidarın odağında bulunan Stalin’in kişisel yönetimi bir “Stalin kültü” ile de güçlendirildi.
Yeni dünyanın dahisi, çağın en büyük bilgini, komünizmin önderi ve tüm çalışanların dostu
ve öğretmeni olarak selamlandı. Stalin bu süreçte Komünist Parti’deki sol ve sağ muhalefeti
temsil eden eski yol arkadaşlarını tasfiye etti. Düzmece mahkemelerle ya kurşuna dizdirdi, ya
da sürgüne gönderdi. Her türlü baskı araçlarını kullanarak, milyonlarca insanın hayatı
pahasına Sovyetler Birliği’ni kısa süre içerisinde kapitalizm öncesi bir toplumdan
sanayileşmiş modern bir topluma dönüştürmeye çalıştı. Öte yandan devletin askeri gücü olan
Kızıl Ordu’nun güçlendirilmesine çalışarak, Batılı güçlere gözdağı verdi. Hitler’le anlaşarak
Polonya’nın bir kısmı ve Baltık Devletlerini ele geçirmeye çalıştı. İkinci Dünya Savaşı’ndan
önce Stalin’in yönetiminde Sovyetler Birliği uluslararası ilişkilerde önemli bir aktör hâline
gelmişti.
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Uygulamalar
1)

Bernardo Bertolucci’nin yönettiği “1900” adlı filmi izleyiniz.

2)

“Anne Frank’ın Hatıra Defteri” adlı hatıratı okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1)

“1900” filminde yönetmen Bertolucci İtalya’da faşizmin yeşerdiği ekonomik,

sosyal ve siyasal ortamı nasıl yansıtmıştır?
2)

“Anne Frank’ın Hatıra Defteri”ni okuduktan sonra Nazi iktidarı altındaki

toplumsal yaşamı nasıl tasvir edersiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İtalya’da Mussolini ve Faşist Parti’yi, Almanya’da Hitler ve Nazileri
iktidara getiren ekonomik, sosyal, siyasal süreçler incelendi. Her iki partinin iktidara
geldikten sonra İkinci Dünya Savaşı’nın yolunu açan politikaları ortaya kondu. Öte yandan
Rusya’da gerçekleşen 1917 Ekim Devrimi’nden sonra yeni rejimin biçimlenişi, Stalin’in
iktidara gelişi ve “tek ülkede sosyalizm” yöneliminin siyasal sonuçlarını gördük.
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Bölüm Soruları
1.
İtalya’nın savaşın başında tarafsız kalmasını sağlayan toplumsal güçler
hangileridir?
2.
Savaş sonrasında Mussolini’ye iktidar yolunu açan sosyal ve ekonomik
koşullar nelerdir?
3.
Weimar Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonra gerçekleşen “Kapp darbesi”
Almanya’da hangi sosyal güçlere dayanıyordu?
4.
Alman sosyalist hareketi hangi nedenlerle sosyal demokrat ve komünist olarak
bölünmüştür?
5.
Hitler ve Naziler iktidara yürürken hangi sosyal ve ekonomik koşulları
kullanmışlardır?
6.
Hitler’in iktidara geldikten sonra uyguladığı dış politikanın ana hatları
nelerdir?
7.
1917 Ekim ayında bolşevikleri iktidara getiren siyasal programın ana hatları
nelerdir?
8.
Devrimden kısa bir süre sonra Lenin “Yeni Ekonomik Politika” (NEP)
uygulamalarına neden geçmiştir?
9.
Lenin’in ölümünden sonra Sovyetler Birliği’nde ortaya çıkan iktidar
mücadelesinin tarafları ve savundukları siyasetler nelerdir?
10.
Stalin iktidara geldikten sonra içeride ve dışarıda uyguladığı poltikaların ana
yönelimleri nelerdir?
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7. 1929 EKONOMİK BUNALIMI VE II. DÜNYA SAVAŞI’NA GİDEN
YOL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde savaş sonrasında ortaya çıkan ekonomik yıkımın boyutlarını, 1929 dünya
ekonomik krizini ve krizin uluslararası sisteme etkilerini gördükten sonra Hitler’in ve
Mussoli’nin iktidara geldikten sonra uyguladıkları politikaları ve İkinci Dünya Savaşı’na
giden olaylar zincirini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

1929 dünya ekonomik bunalımı ülkelerin sosyal yapısını nasıl etkilemiştir?

2)

Hitler iktidara geldikten sonra dış politikasını hayata geçirmek için hangi adımları

atmıştır?
3)

Mussolini’nin dış politikada amacı nedir ve bu amaç doğrultusunda hangi adımları

atmıştır?
4)

Hitler’in “revizyonist” dış politikası karşısında İngiltere nasıl bir yaklaşım

sergilemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

1929 ekonomik bunalımının
uluslarası sisteme etkileri ve
Hitler ile Mussolini’nin bu
ortamda izledikleri
revizyonist politikalar.

1929 ekonomik bunalımının
sonuçları ile İkinci Dünya
Savaşı’na yol açan olaylar
zinciri öğrenilecek.

Metinler, haritalar, görsel
malzemeler ve okuma
önerileriyle konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

1929 dünya ekonomik bunalımı

•

İspanya iç savaşı

•

Anti-komintern pakt

•

Sovyet-Alman Saldırmazlık Antlaşması
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Giriş
7 Mayıs 1919’da imzalanan ve I. Dünya Savaşı’nın bitişini simgeleyen Versailles
Barış Antlaşması’nın kurumlaştırdığı uluslararası ilişkiler sisteminin yapısı, yeni bir dünya
savaşını başlatacak çelişkileri daha başlangıcından itibaren bünyesinde barındırmaktaydı. I.
Dünya Savaşı’ndan galip çıkan devletler, barış antlaşmalarıyla, yenik rakiplerini sömürge ve
paylaşım rekabetinde askeri ve ekonomik olarak devre dışı bırakacak ağır önlemler aldılar.
Özellikle büyük bir sanayi gücü olan Almanya’nın, sömürgelerinin elinden alınması ve çok
ağır bir borç yüküyle karşı karşıya bırakılması sonucunda, 1920-21 bunalımında ekonomisini
yeniden üretme imkânlarının dahi tehdit altında olduğu ortaya çıktı.
Avrupa’da 1920’li yılların başında yaşanan ekonomik kriz ABD sermayesinin kıtaya
akmasıyla birlikte yatışmaya başladı ve görece istikrarlı bir döneme girildi. Ancak çok
geçmeden patlayan “1929 dünya ekonomik krizi”, büyük güçler arasındaki çelişkileri
derinleştirerek Versailles statükosunun devamını imkânsızlaştırdı. II. Dünya Savaşı’nın
koşulları bu bunalımla birlikte olgunlaşmaya başladı. Krizin üçüncü yılında Hitler’in iktidara
gelmesiyle İtalya’dan sonra Almanya’da da faşist rejimin temelleri atıldı.
Hitler’in iktidara gelmesinden sonra Versailles sistemini değiştirmek için yaptığı
revizyonist eylemlere karşı İngiltere birbirine bağlı iki politika izledi: Yatıştırma
(appeasement) ve yöneltme (chanelling). Yatıştırma politikasının amacı, Nazi Almanya’sına
taviz vererek İngiltere ile çatışmaya girmesini engellemekti. Yöneltme politikasının hedefi ise
diplomatik yollarla Batı Avrupa sınırlarını garanti altına alıp Hitler’e Sovyetler Birliği’ne
saldırma konusunda cesaretlendirmekti.
Hitler adım adım Versailles Antlaşması’nın koşullarını çiğneyip, “bir ulus bir devlet”
ilkesi gereği Avrupa’daki Alman nüfusunun yaşadığı bölgeleri işgal ederken, İngiltere
yatıştırma politikası doğrultusunda, bu hamlelere sessiz kalıyordu. Ancak bu tavizler Hitler’in
yatışmasına değil tam tersine cesaretlenmesine neden oldu. 1939 yılında İngiltere’nin
beklentisinin tersine “Sovyet-Alman Saldırmazlık Paktı”nı imzalayan Hitler, doğu sınırlarını
güvence altına alarak, Batı Avrupa ile savaşmanın koşullarını da oluşturuyordu. 1 Eylül
1939’da Hitler’in Polonya’yı işgalinin ardından, Polonya’ya güvence veren İngiltere ve
Fransa’nın Almanya’ya savaş açmasıyla birlikte II. Dünya Savaşı başlamış oldu.
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7.1. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ve Uluslararası Sisteme Etkileri
1919 Paris Konferansı’nın ardından imzalanan barış antlaşmaları, daha imzalandıkları
andan itibaren özellikle kaybeden tarafı oluşturan devletlerin kamuoylarında çok sert tepkilere
neden oldu. Genel kanı antlaşmaların çok ağır hükümler içermesi ve cezalandırıcı bir
yaklaşımla kaleme alınmalarından dolayı dünyaya arzu edilen barış ortamını getirmeyecekleri
noktasındaydı. Nitekim 1920’li ve 1930’lu yıllar boyunca yaşanan politik, ekonomik ve
sosyal alt üst oluşların sorumlusu olarak çoğu zaman savaş sonrası imzalanan barış
antlaşmaları gösterildi.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan uluslararası sistem istikrarlı değildi ve
birçok çelişkiyi içinde barındırıyordu. Savaş sonrası düzenlemelerin kalıcı bir barışı sağlamak
için değil adeta geçici bir “ateşkes” durumunu düzenlemek için yapıldığını söyleyenler bir
anlamda haklı çıkmışlardı.
Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden itibaren ekonomide izlenen laissez faire
(bırakınız yapsınlar) ilkesi ciddi darbe yedi ve denetimli piyasa modeli yükselişe geçti. Savaş
birçok Avrupa ülkesinde fiziksel yıkımın yanında ekonomik verileri de alt üst etti. Müttefik
Tazminat Komisyonu Belçika, Fransa, Polonya, Sırbistan ve Rusya gibi ülkelerin savaş
zararının 6.6 milyar sterline yükseldiğini hesaplamıştı. Belçika, oturulacak evlerin tahminen
%6’sını, çelik imalathanelerinin yarısını ve demiryolu ağının dörtte üçünü kaybetmişti.
Savaştan önce borç veren Fransa, 1918 yılına gelindiğinde bir borç batağına saplanmıştı.
Savaşı finanse edebilmek için savaş sırasında ABD ve İngiltere’ye borçlanan Fransa savaş
sonrasında 3.7 milyar dolar borç yüküyle karşı karşıya kalmıştı.
Almanya, imzalamak zorunda kaldığı Versailles Antlaşması sonucu ekilebilir
topraklarının %15’i, demir cevherinin %75’ ve kömür kaynaklarının %26’sından mahrum
kaldı. Ticaret filosunun %90’ını kaybetti. Polonya, Bulgaristan ve Sırbistan’da tarımsal
üretim ve hayvancılık savaş öncesi miktarın üçte birine düştü. Savaşın sonucunda ortaya
çıkan tablonun korkunçluğu ve ekonomideki kötü gidişatın sonucu Avrupa’nın beş önemli
ülkesi, Almanya, Avusturya, Macaristan, Polonya ve İtalya, hiper enflasyon girdabından
kurtulamadı. Almanya’da 1 dolar, 4.2 milyar marka kadar ulaştı. Bir kilogram tereyağının
fiyatı 5 milyar marka fırladı. Savaşın galiplerinden İngiltere’nin ticaret filosu önemli ölçüde
küçüldü, ihracat savaş öncesi miktarın %40’ına geriledi.
Bu ekonomik kaos ortamında ekonomisi yükselen tek ülke ABD idi. Savaş ekonomisi
bu ülkeyi dünyanın en büyük ekonomik gücü hâline getirmişti, savaştan önceki 33 milyar
dolarlık milli geliri savaştan sonra 61 milyar dolara kadar yükseldi. İkili antlaşmalarla da
gücünü pekiştiren ABD, dünya ekonomik liderliğini İngiltere’den devralmıştı.
1920’ler boyunca ABD’nin petrol üretimi dünyadaki üretimin üçte ikisine yükseldi,
elektrik üretimi ise Avrupa ülkelerinin toplamına ulaştı. Çelikte de dünya liderliğini elde etti
ve dünyadaki toplam üretimin yarısını gerçekleştirdi. Bu yıllarda ABD, dünyanın en büyük
ihracatçısı ve İngiltere’nin ardından en büyük ithalatçısı konumuna yükseldi.
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Büyük bir ekonomik güce erişen ABD, alternatif bir sistem olarak ortaya çıkan
Sovyetler Birliği’nin ve sosyalizmin Avrupa’da da geniş taraftar bulmasını göz önünde
bulundurarak, kapitalist ekonominin toparlanması adına Avrupa’ya büyük miktarda mali
fonlar aktardı. Savaşın iki büyük galibi olan İngiltere ve Fransa’ya, bu ülkelerin ulusal
gelirlerinin neredeyse yarısına ulaşan borçlar verdi.
Ancak ekonomik gücünün zirvesinde olan ABD, New York borsasının 24 Ekim
1929’da büyük miktarda değer kaybetmesiyle tarihin en büyük bunalımlarından birine
sürüklenmekten kurtulamadı. Ekonomik krizin nedenleri iktisatçılar tarafından hâlâ
tartışılıyor. Kriz, New York borsasında aşırı spekülasyonlarla çok yüksek seviyelere ulaşmış
bulunan hisse senetlerinin değerlerinin düşmesiyle başladı. Ellerindeki senetlerin değer
kaybetmesi üzerine panikleyen yatırımcıların, hisselerini satmak istemesi fiyatları daha da
düşürdü ve krizi derinleştirdi. Finansal alanda başlayan kriz hızla sanayiye sıçrarken,
ABD’den bütün dünyaya yayıldı.
Ekonomik kriz nedeniyle ABD, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine verdiği
kredileri ve yatırımları durdurmak zorunda kaldı. Almanya, ABD’den aldığı borçlarla, bir
yandan ekonomisini düzeltmeye çalışırken bir yandan da İngiltere ve Fransa’ya, savaş sonu
antlaşmalar gereği, savaş tazminatlarını ödemeye çalışıyordu. Fransa ve İngiltere ise adeta
ekonomik bir üçgeni tamamlar gibi Almanya’dan gelen gelirle ABD’ye savaş sırasında
aldıkları borçları geri ödüyordu. 1925-1929 yılları arasında ekonomik canlılığı yaratan bu
sistem, 1929 ekonomik krizinden sonra ABD’nin kredileri kesmesiyle yıkıldı. Avrupa’da
satın alma gücü azaldı, fiyatlar düştü ve işsizlik hızla artmaya başladı. Dışarıya yüklü borcu
olan Almanya krizden en çok etkilenen ülke oldu. 1931 yılında Viyana’daki Kredit-Anstalt
bankasının iflası ile uluslararası ödemeler mekanizması tam anlamıyla koptu, iflaslar ve
işsizlik bütün Avrupa’ya yayıldı. Krizin en önemli sonuçlarından biri de Almanya’da Hitler’in
iktidarı ele geçirmesinin koşullarını kolaylaştırması oldu.

7.2. Totaliter Rejimlerin Revizyonizmi
7.2.1. Almanya’nın Versailles Barış Antlaşması’nı Bozma Çabaları
Hitler, 1933’te iktidara geldikten sonra, Versailles Antlaşması’nın öngördüğü
statükoyu bozmak ve Alman ırkına dayalı büyük bir imparatorluk kurmak için geniş bir
program hazırlamıştı. Bu genel program içinde Hitler iktidarında, Almanya’nın askeri
gücünün zayıf olması nedeniyle, üç aşamalı bir dış politika uyguladı.
İlk aşamada Almanya’nın Versailles Barış Antlaşmasının kısıtlamalarından
kurtarılması ve yeniden silahlandırılması hedefleniyordu. İkinci aşamada Almanya sınırları
dışında yaşayan bütün Almanların Alman devleti sınırları içine alınması yoluyla “bir ulus bir
devlet” (ein volk ein reich) ilkesi gerçekleştirilecekti. Bu sayede Almanya Orta Avrupa’nın
başat gücü hâline gelecekti. Son aşamada ise “hayat sahası” (lebensraum) politikasıyla,
doğuda ve Afrika’da sınırları belli olmayan geniş bir sömürge imparatorluğu kurulacaktı.
Hitler’e göre bu aşamadan sonra Almanya, küresel üstünlüğü ele geçirebilmek için ABD ile
bir savaşa girişecekti.
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Hitler, bu uzun vadeli planların hayata geçirilmesi için otokrasiye, silahlara ve
müttefiklere sahip olmayı zorunlu görmüştü. Bu bağlamda, amaçlarına hizmet etmediğine
inandığı siyasi yelpazenin sağında ve solunda bulunan kişi ve siyasi partileri tasfiye etti.
Nasyonal Sosyalist yönetimini güçlendirdi. Bundan sonra tüm dikkatini Versailles Barış
Antlaşması’nın bozulmasına verdi. Silahlanma yönündeki kısıtlamaların kaldırılması ve
büyük bir silah endüstrisinin inşası için ekonomik olanakları seferber etme kararı aldı. 4 Ekim
1933’te Silahsızlanma Konferansı’ndan ve Milletler Cemiyeti’nden çekilerek, kara, deniz ve
hava kuvvetlerini güçlendirme çalışmalarına hız verdi.
Versailles karşıtı ilk hareketlerinden birinde başarısızlığa uğradı. 1934 yılında
Avusturya’daki Nazileri kullanarak bu ülkeyi ilhak etmeye çalıştı. Ancak, Avusturya’daki
Nazilerin gerçekleştirdiği hükûmet darbesi başarısızlıkla sonuçlanınca ilhak gerçekleşmedi.
Ancak Hitler’in temel hedefi Versailles Barış Antlaşması’nın belirlediği statükoyu yıkmak ve
emperyalist yayılmacılığı gerçekleştirmek olduğundan bu çabalarından vazgeçmedi. Bu
doğrultuda başırılı ilk adımı, Saar bölgesini 1 Mart 1935’te silah kullanmadan Alman
sınırlarına dahil ederek attı. Saar bölgesinin ilhakı Versailles Antlaşması’nın rafa
kaldırılması yönündeki önemli bir adımdı. Hitler, 16 Mart 1935’te Alman halkına
yayınladığı bir demeçte, Almanya’ya dayatılan silahlanma kısıtlanmasını tanımadığını ifade
etti. Hatta Alman Hükûmeti’nin de “Alman Reich’nın bütünlüğünü korumak”, Almanya’ya
karşı “uluslararası saygıyı sağlamak” ve genel barışı garanti altına almak için zorunlu askerlik
sistemini getirdiğini açıkladı.
Aynı gün çıkartılan bir yasayla da Alman ordusu teşkilatında önemli değişiklikler
yapıldı. Hitler, Eylül 1936’da da tam bir savaş ekonomisi öngören “Dört Yıllık Planı”
yönetmesi için Mareşal Göring’i görevlendirdi. Almanya, Versailles Barış Antlaşması’nın en
önemli hükümlerinden biri olan silahsızlandırılma hükmünü tek taraflı olarak feshederek,
statükonun bozulması yönünde önemli bir adım attı. Almanya’nın silahlanma politikası
İngiltere ve Fransa’yı endişelendirmiş ise de bu ülkeler etkin önlemler alamamışlardı.
Versailles Barış Antlaşması’nı ortadan kaldırmaya kararlı olan Alman Hükûmeti, 7
Mart 1936’da askersiz hâle getirilmiş olan Ren bölgesine asker gönderdi. Fransa,
Almanya’nın bu eylemine karşılık veremedi ve bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.
Hitler’in en önemli amaçlarından biri de Avusturya’nın Almanya’ya katılmasını
sağlamaktı. Daha önce ilhak konusunda başarısız olan Hitler, koşulların olgunlaştığını
düşünerek, 11 Mart 1938’de orduyu bu ülkenin işgali için harekete geçirdi. Alman ordusu 12
Mart 1938’de Viyana’ya girdi. Bunun üzerine Alman Hükûmeti, ertesi gün,
Almanya’nın Avusturya ile birleştiğini (Anschluss) açıkladı. Hitler’in yönetimindeki
Almanya, Avrupa güçler dengesi içerisinde kontrol edilemez bir noktaya gelmişti.

7.2.2. İtalya’nın Habeşistan’ı İşgal Etmesi
Benito Mussolini, Kral III. Victor Emmanuel tarafından başbakanlığa getirildikten
sonra 1930’lu yıllara kadar, içeride faşist rejimin gücünü ve prestijini arttırmaya, dışarıda ise
ılımlı bir politika izlemeye çalıştı. Mussolini’nin ılımlı dış politikası zaman kazanmak için bir
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perdelemeden ibaretti. Nitekim 1930’ların ortalarında itibaren yeterince güçlendiğini düşünen
Mussolini dış politikasının yönünü değiştirdi ve Afrika’da sömürge savaşına girişti.
İtalya’nın el değmemiş zenginliklere sahip Habeşistan’la ilgilenmesinde, Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra nüfusun hızla artması, endüstrinin ham maddeye ihtiyaç duyması ve
1929 dünya ekonomik krizinin ülkeyi sarsması önemli rol oynadı. İtalyan
emperyalizminin hızla harekete geçmesinde Japonya’nın Mançurya’ya saldırması ve
Almanya’nın statükoyu bozmaya yönelik eylemleri karşısında Milletler Cemiyeti’nin tepki
göstermemesi de etkili oldu.
İtalyan uçakları 3 Ekim 1935’te Kuzey Habeşistan’daki Adowa ve Adigrat şehirlerini
bombardıman ederek işgali başlattı. Milletler Cemiyeti’nin işgalin sona erdirilmesi yönündeki
çağrıları karşılık bulmadı. Milletler Cemiyeti’nin etkili olamaması ve büyük devletlerin işgale
karşı ortak bir cephe kuramaması, politik koşullar bakımından İtalya’nın işini kolaylaştırdı.
Bu faktörlerin yanında Habeşistan’a askerî yardım yapılamaması ve halkın etkili bir direniş
gösterememesi sonucu, işgal başarıya ulaştı. İtalya Hükûmeti 9 Mayıs 1936’da bu ülkeyi ilhak
ettiğini açıklayarak, İtalya kralının aynı zamanda Habeşistan kralı olduğunu belirtti.
Habeşistan’ın işgali, 1930’lu yıllarda statükonun bozulmasına yol açan en önemli olaylardan
sayılmaktadır.

7.2.3. Japonya’da Militarist Yönetim ve Yayılmacılık
Japonya’da yönetici seçkinlerin 19. yüzyılın ortalarından itibaren devlet aygıtını
militarist ve modernleşmeci anlayışla biçimlendirme istekleri, Birinci Dünya Savaşı’ndan
sonra da devam etti. Bunun doğal bir sonucu olarak Japon dinamizmi saldırganlığıyla öne
çıktı. Özellikle Japon ekonomisinin Dünya Savaşı’ndan sonra bölgesinde adeta rakipsiz
kalması bu saldırganlığı arttırdı. Japonya ekonomisinde tarım önemini korumakla birlikte,
sanayi alanında kayda değer ilerlemeler sağlandı.
1929’a gelindiğinde Japonlar, yirmi yıllık sürede çelik üretimini neredeyse on kat,
tekstil üretimini üç kat ve kömür miktarını iki kat arttırmayı başardı. Ancak bir ada devletine
sahip olan Japonlar, belli başlı madenlere sahip olmadıkları için sanayilerine gerekli ham
maddeleri ülkelerinin dışından sağlamak zorundaydılar.
Japonya, 1905’te Rusya’yı ağır bir yenilgiye uğrattıktan sonra, Güney Mançurya’ya
yerleşmişti. Bu tarihten sonra Japonya’nın statükoyu bozma girişimlerinde bulunması, Batı
ülkelerinin Doğu Asya’da nüfuz kurmak istemesi ve Çin’deki milliyetçi hareketlerin ivme
kazanması, 1930’un başında uluslararası dengeleri alt-üst eden Mançurya krizinin çıkmasına
yol açtı. Japonya, ekonomisi için hayati önem taşıyan Mançurya’daki kömür, demir ve maden
yataklarına sahip olmak ve 1929 dünya ekonomik bunalımının olumsuz etkilerini ortadan
kaldırmak için 18 Eylül 1931’de bütün Mançurya’yı ele geçirmek amacıyla saldırıya geçti.
Japon ordusu kısa bir sürede bütün Mançurya’yı kontrol altına aldı. Mançurya’da kukla
Manchukuo Devleti kuruldu. Milletler Cemiyeti, etkisiz bir protestoda bulundu. ABD ve
İngiltere de etkili ve sonuç alıcı tepkide bulunamadılar. Bu güçler, 1932 yılının Ocak ayında
Japonya’nın saldırganlıkla elde ettiği kazanımları kabul etmeyeceklerini açıkladılar. Japonya,
1932’de Çinlilerin Japon mallarını boykot etmeleri üzerine Şanghay’a girdi. Çin’le çatışma
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alanını daha da genişleterek Batı dünyasına meydan okudu. İç politikada sert rüzgârlar
estirildi. Liberallere ve barış yanlılarına suikastlar düzenlendi. Yönetimde militarizm daha da
güçlendirildi. Militarizmin etkisindeki Japon politikacıları, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra
inşa edilen düzeni açıkça reddettiler. Japonya Mart 1933’te Milletler Cemiyeti üyeliğinden
çıktığını ve silahlanma denetimini kabul etmeyeceğini açıkladı. Japonya, Çin’e baskı
yapmaktan vazgeçmedi ve 1937’de Marco Polo Köprüsü’nde iki tarafın karşılıklı ateş
açmaları sonucu yeni bir savaş patlak verdi. Bu olay, bazı uluslararası ilişkiler uzmanlarına
göre Uzak Doğu’da erken bir tarihte yeni bir dünya savaşının başlangıcını oluşturmaktadır.

7.3. Berlin-Roma-Tokyo Mihveri’nin Kurulması
İtalya’nın Habeşistan’ı ele geçirmesinin sonuçlarından biri de Nazi Almanya’sının ve
Faşist İtalya’nın birbirine yakınlaşması ve uluslararası politikada güç birliğine gitmeleridir.
İki ülke yöneticileri karşılıklı olarak birçok ziyaretlerde bulundu ve birbirlerini destekleme
sözü verdiler. Mussolini 1 Kasım 1936’da Milano’da verdiği bir söylevde, “Berlin-Roma
çizgisi bir taksim çizgisi olmayıp, işbirliği ve barış isteyen bütün Avrupa devletlerinin
etrafında toplanabileceği bir mihverdir” dedi. Kıta Avrupa’sında statükonun bozulması
yönündeki olaylar karşısında Sovyetler Birliği, özellikle Almanya’ya karşı ordusunu
güçlendirmeye ve silahlanmaya hız verdi. Almanya ise 1936 yılının ortalarından itibaren
Sovyetler Birliği’ne karşı Japonya’yla güç birliğine gitmeye başladı. Nitekim, Almanya ve
Japonya 25 Kasım 1936’da Berlin’de “Anti-Komintern Paktı”nı oluşturdu. Pakt, açık ve gizli
olmak üzere iki kısımdan oluşmaktaydı. Açık kısma göre, taraflar Sovyetler Birliği’nin
liderliğini yaptığı Komünist Enternasyonalin (Komitern) faaliyetleri ve buna karşı savunma
önlemleri hakkında birbirlerine danışacaklardı ve temas hâlinde bulunacaklardı. Ülkelerindeki
komünist faaliyetlere karşı ise sert önlemler alacaklardı ve bu konuda etkin bir iş birliği
sağlamak için de devamlı çalışacak bir komite kuracaklardı. Gizli kısma göre de taraflardan
biri Sovyetler Birliği’nin herhangi bir saldırısına uğrarsa ortak çıkarları korumak için alınacak
önlemler hakkında birbirlerine danışacaklardı. Ayrıca birbirlerine haber vermeden Sovyetler
Birliği ile hiçbir siyasal anlaşma yapmayacaklardı. İtalya 5 Kasım 1937’de Alman-Japon Anti
Komitern Paktı’na katıldı. Böylece İkinci Dünya Savaşı’na giden süreçte önemli bir dönüm
noktası olan “ Berlin - Roma-Tokyo Mihveri” üç totaliter başkent arasında oluşturulmuş oldu.

7.3.1. İspanya İç Savaşı
İkinci Dünya Savaşı öncesi önemli krizlerden biri de İspanya’da ortaya çıktı.
İspanya’da 1923 yılında kurulan diktatatörlük rejimi 1930’da kral 13. Alfonso’nun tahttan
çekilmesiyle yerini demokratik bir cumhuriyete bırakmıştı. 1936 yılının Temmuz ayında
İspanya’nın Fas’taki birliklerinin komutanı olan General Franco, iktidardaki Halk Cephesi
hükûmetine karşı isyan ederek emrindeki askerlerle İspanya’ya geçti. İspanya’nın batı ve
güneydeki bazı bölgelerini ele geçiren Franco karşısında, hükûmet Valencia şehrine çekilerek,
kralcı ayaklanmaya karşı mücadeleye başladı. İspanya’da üç yıl sürecek iç savaş başlamış
oldu.
İspanya iç savaşı hızla bir uluslararası krizin merkezine oturdu. Franco’nun İspanya’da
iktidarı ele geçirmesi İngiltere ve Fransa gibi Batı Avrupa devletlerinin çıkarlarına aykırı
görünüyordu. Almanya ve İtalya’daki diktatörlüklere yakın olan Franco, iktidara geldiği
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takdirde İngiltere’nin sömürgelerine giden yaşamsal Akdeniz yolu kapanabilir, Fransa
doğudan olduğu kadar şimdi güneyinden de Mihver devletlerinin kıckacı altında kalabilir ve
Afrika’daki sömürgeleri ile bağlantısı kesilebilirdi. Ancak bütün bu tehditlere rağmen,
karışıldığı takdirde Avrupa çapında bir savaşı tetikliyebileceklerini düşünen bu iki devlet iç
savaşa müdahale etmek istemediler. İngiltere’nin çağrısı ile 1936 yılının Ağustos ayında
Londra’da bir “karışmazlık komitesi” kuruldu. Komite’nin aldığı karara göre, iç savaşın her
iki tarafına da yardım gönderilmeyecekti. Bu kararla uluslararası hukuk aslında ayaklar altına
alınıyordu. Çünkü karara göre ayaklanan Franco ve destekçileri, meşru merkezi hükûmetle
aynı statüde değerlendiriliyor ve her ikisine de yardım edilmiyordu.
Karışmazlık Komitesi’nin bu kararına Batı Avrupa devletleri uyarken Almanya ve
İtalya kesinlikle uymadılar. İtalya General Franco’ya önemli sayıda askeri destek verirken,
Almanya ise bol miktarda silah ve cephane göndermişti. Buna karşılık dünyanın dört bir
yanından gelen yaklaşık 35 bin gönüllü Cumhuriyetçilerin ve sosyalistlerin yanında
savaşmaya geldi. Sovyetler Birliği, cumhuriyetçi ve sosyalistlerin yardım çağrısına etkili bir
yanıt vermezken daha ziyade diplomatik alanda destek vermeye çalıştı. 3 senelik iç savaş
sonrasında General Franco 1939 yılında İspanya’ya tam anlamı ile egemen oldu. 2. Dünya
Savaşı’nın hemen öncesinde Batı Akdeniz’de yeni bir faşist rejim daha ortaya çıkmış oldu.

7.3.2. Almanya’nın Çekoslovakya’da Südet Bölgesini Ele Geçirmesi
Hitler, 13 Mart 1938’de Avusturya’nın ilhakını gerçekleştirdikten sonra, Alman kanı
taşıyanların yaşadıkları bölgeleri içine alan Büyük Almanya’nın kurulması projesini hayata
geçirmek için 3,5 milyon Alman’ın yaşadığı Çekoslovakya’nın Südet bölgesine yöneldi.
Öncelikle Südetli Almanların Nazi lideri olan Konrad Henlein’e Prag Hükûmeti’nin
karşılaması zor azınlık hakları talep etmesini emretti. Bu sırada da Alman gazeteleri, Çekleri,
Südet bölgesinde yaşayan Almanlara karşı çeşitli suçlar işlemekle itham ederek propaganda
kampanyası başlattı. Hitler, Çekoslovakya’yı işgal etmek için saldırı planları hazırlattı.
İngiltere Başbakanı Chamberlain, bu saldırganlığın, Hitler’in pazarlık masasına
oturtularak ve biraz taviz verilerek önlenebileceğine inanıyordu. Chamberlain, 15 Eylül
1938’de Berlin’de Hitler’le görüştü ve Südet bölgesinin Almanya tarafından ilhakının Fransa
ve Çekoslovakya’nın da kabul etmesi şartıyla onaylayabileceğini bildirdi. Bu konuda Fransız
ve Çekoslovakya hükûmetlerini güçlükle ikna etti.
Ancak, Hitler’in yeni taleplerde bulunması üzerine bu diplomatik çaba sonuçsuz kaldı.
Fransız ordusu ve Britanya donanması, Hitler’e gözdağı vermek ve gerekirse savaşmak için
harekete geçirildi. Hitler geri adım attı. Gerilimi diplomatik yollardan çözmek amacıyla
Münih’te 29 Eylül 1938’de Mussolini, Hitler, Chamberlaine ve Fransız Başbakanı
Edouard Daladier’in katıldığı Dörtlü Güçler Konferansı düzenlendi. Konferansta;
Südetler bölgesinin Almanya’ya verilmesine, Çekoslovakya’nın yeni sınırlarının
saptanması için bir uluslararası komisyonun kurulmasına, saptanan sınırların
uluslararası güvence altına alınmasına ve Almaya ile İngiltere’nin birbirlerine karşı
savaşmayacaklarına ilişkin konular tartışıldı.
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Hitler, Südet bölgesini teslim almasına rağmen tatmin olmadı. 1938-1939 kışı boyunca
Luftwaffe’ı (Alman Hava Kuvvetleri) ve donanmayı büyütmeye çalıştı. İngiltere’yi hareketsiz
bırakmak ve Fransa’yı itaat etmeye zorlamak için Doğu Cephesi’ni güvence altına almanın
planlarını yaptı. Alman ordusu 14-15 Mart 1939’da tüm Çekoslovakya’yı işgal etti. Slovakya,
Alman koruması altında bağımsızlığını ilan etti. Sovyetler Birliği ve Fransa’nın Alman
Hükûmeti’ne verdikleri notalar etkisiz kaldı. Almanya, Çekoslovakya’yı ele geçirdikten sonra
23 Mart 1939’da Litvanya’ya saldırarak bu ülkenin sınırları içinde bulunan Memel’i ele
geçirdi. Hitler, “doğuya doğru genişleme” politikasının bir diğer durağı olan Polonya’ya göz
dikti. Bu ülkenin denize çıkmasını sağlamak için 1919’da verilmiş bulunan serbest şehir
Danzig’in ilhakını ve Polonya Hükûmeti’nin “Anti-Komintern” Pakta bağlı olmasını istedi.
Hitler’in saldırganlığı karşısında İngiltere ve Fransa, 31 Mart 1939’da Polonya
Hükûmeti’ne güvenlik garantisi verdi. Hitler bu diplomatik hamleye, 1934 PolonyaAlmanya Saldırmazlık ve 1935 İngiltere- Almanya Deniz Antlaşmaları’nı feshederek cevap
verdi. Ayrıca, İtalya ile on yıllık bir ittifak antlaşması olarak Çelik Paktı imzalayarak
konumunu daha da güçlendirdi. 11 Nisan 1939’da Alman ordularına verdiği talimatla, 1
Eylül’de Polonya’nın işgal edilmesi için tüm hazırlıkların yapılmasını istedi.

7.3.3. İtalya’nın Arnavutluk’u İşgal Etmesi
İtalya’nın faşist lideri Mussolini, Almanya’nın sınırlarını genişletmesi ve etkili bir
devlet hâline gelmesi karşısında uluslararası toplumun çaresiz kalmasından cesaret alarak
Arnavutluk’u işgal etmeye karar verdi. Böylece gücünü gösterecek ve Dalmaçya kıyılarında
üstünlük kuracaktı. Bu kararını 5 Nisan 1939’da Almanya’ya bildirdi ve bu ülkenin desteğini
sağladı. İtalya donanması ve askerleri 7 Nisan 1939’da Bari ve Brindizi limanlarından hareket
ederek, Arnavutluk’u işgale başladı. Kısa sürede Arnavutluk, İtalya’nın egemenliğine alındı.
Bu olayla birlikte Doğu Akdeniz ve Balkanlarda statüko artık bozulmuştu.

7.4. Sovyet -Alman Saldırmazlık Paktı ve II. Dünya Savaşı’nın
Başlaması
İngiltere ve Fransa, İtalya’nın Arnavutluk’u işgal etmesine büyük tepki gösterdi.
İngiltere, Almanya ve İtalya’nın gelecekteki genişleme girişimlerine göz yummayacağını
göstermek için Polonya, Romanya ve Yunanistan’a askeri güvence verdi. Sovyetler Birliği,
tek ülkede sosyalizm politikası izleyerek, kapitalist Batı dünyası karşısında gücünü
pekiştirmeye ve güvenliğini garanti altına almaya çalıştı. Bundan hareketle, Rusya Dışişleri
Bakanı Litvinov, Cenevre’de ortak güvenlik konularının tartışıldığı bir sırada bir ticaret
delegasyonu aracılığıyla Almanya’yla yakınlaşmanın yollarını aradı. Hitler, Sovyetler
Birliği’nin bu hamlesine olumlu yaklaşmakla birlikte bir sonuç alamadı. Sovyet lideri Stalin,
Litvinov’u görevden alarak yerine eski dışişleri bakanını en şiddetli eleştirenlerden biri olan
Molotov’u atadı. Yeni Dışişleri Bakanı Molotov’un izlediği yoğun diplomasi sonucunda 23
Ağustos 1939’da “Sovyetler Birliği- Almanya Saldırmazlık Paktı” imzalandı.
Bu Antlaşmayla birlikte taraflar birbirlerine saldırmayacaklar, taraflardan biri üçüncü
devletle savaşa tutuşursa, diğer taraf üçüncü devlete hiçbir şekilde yardım etmeyecekti. Ortak
çıkarlar konusunda birbirleriyle ilişki kuracaklardı. Böylece her iki devlet karşılıklı olarak
kendi nüfuz alanlarını belirlediler ve Polonya’yı paylaşma konusunda önemli bir adım attılar.
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Stalin tercihini Almanya’dan yana yaptığı için, bir süreden beri Sovyet, İngiliz ve Fransız
askeri heyetleri arasında sürdürülen görüşmeler sona erdirildi. Ancak İngiltere, bu pakta
karşılık 25 Ağustos 1939’da Polonya ile ittifak antlaşması yaparak, kesin tavrını ortaya
koydu. Bu bloklaşmalar dünyayı yeni bir savaşın eşiğine getirme konusunda önemli rol
oynadı.
Almanya, 29-30 Ağustos 1939’da Polonya’dan çeşitli taleplerde bulunarak Danzig
serbest şehrinin verilmesini, koridor bölgesi için plebist yapılmasını, seferberliğin
kaldırılmasını ve bu konuları görüşmek üzere bir temsilcinin 30 Ağustos’ta Berlin’de
bulunmasını istedi. Polonya’nın bu istekleri kabul etmemesi üzerine Almanya harekete geçti.
Hitler, Alman kruvazörü Schleswig’in askerlerine 1 Eylül 1939’da Holstein Danzig’deki
Westerplatte adlı askeri üssü bombalama emri vererek işgali başlattı. Aynı zamanda beş tank
filosu, hafif zırhlı ve motorlu birimlerden oluşan ellinin üzerindeki bölük sınırı geçti. İngiltere
ve Fransa, Almanya’dan işgalin sona erdirilmesini ve birliklerini Polonya’dan geri çekmesini
istedi. Ancak bir yanıt alamadıkları için 3 Eylül 1939’da Almanya’ya savaş ilan ettiler. İkinci
Dünya Savaşı artık başlamıştı.
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Uygulamalar
1)

Ken Loach’ın yönettiği “Ülke ve Özgürlük” adlı filmi izleyiniz.

2)

Elias Canetti’nin “Körleşme” adlı romanını okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1)

“Ülke ve Özgürlük” filminde İspanya İç Savaşı nasıl yansıtılmıştır?

2)

Canetti’nin “Körleşme” romanında Hitler’i iktidara taşıyan toplumsal yapı

nasıl tarif edilmiştir?

139

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 1929 dünya ekonomik bunalımının uluslararası sisteme etkisini gördükten
sonra, İkinci Dünya Savaşı’na giden yolda ortaya çıkan uluslararası krizler ve Berlin-RomaTokyo mihverinin nasıl oluştuğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
1929 ekonomik bunalımının ortaya çıkışını ve Avrupa devletlerine etkilerini
anlatınız.
2.
Hitler neden Versailles Barış Antlaşması’nın koşullarını bozmak istiyordu?
3.
Hitler iktidara geldikten sonra dış poltika hedefleri doğrultusunda hangi
adımları atmıştır?
4.
İtalya’nın Habeşistan’ı işgalinin sonuçları neler olmuştur?
5.
Uzak Doğu’da Japonya’nın yayılma ihtiyacının nedenleri neydi?
6.
Japonya hangi ülkelere neden yaklaştı?
7.
İngiltere ve Fransa’nın İspanya İç Savaşı sırasında tarafsız kalmasının
nedenleri nedir?
8.
İngiltere Hitler’in revizyonist politikaları karşısında ne tür bir yaklaşım
benimsemiştir?
9.
Münih Antlaşması’nın sonuçları nelerdir?
10.
“Sovyet-Alman Saldırmazlık Antlaşması”nı imzalayan tarafların amaçları
neydi?
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8. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması, yayılması, cephelerin oluşmasını
göreceğiz. Berlin-Roma-Tokyo mihverine karşı ABD-İngiltere ve SSCB bloğunun ortaya
çıkışını, savaşın içinde dengelerin değişmesini ve savaşın nasıl sonuçlandığını öğreneceğiz.
Ayrıca savaş içinde ve savaş sonrasında toplanan diplomatik konferanslarla savaş sonrası
düzenin nasıl planlandığını göreceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hitler Avrupa’yı işgal ederken nasıl bir strateji geliştirmiştir?

2)

Almanya, Sovyetler Birliği’ne neden saldırdı?

3)

ABD hangi olaydan sonra savaşa dahil oldu?

4)

Savaşın başlamasından sonra müttefik devletler tarafından düzenlenen diplomatik

konferansların ortak konuları neydi?
5)

Savaşın sonunda toplanan Yalta ve Potsdam Konferanslarında savaş sonrası için

nasıl bir düzen öngörülmüştür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İkinci Dünya Savaşı’nın
başlaması, yayılması ve
sonuçlanması.

İkinci Dünya Savaşı’nın
başlaması, cephelerin ortaya
çıkması, savaşın nasıl
sonuçlandığı öğrenilecektir.

Metinler, haritalar, görsel
malzemeler ve okuma
önerileriyle konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Blitzkrieg (Yıldırım Savaşı)

•

Batı Cephesi

•

Barbarossa Harekâtı

•

Yalta Konferansı

•

Potsdam Konferansı
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Giriş
Almanya’nın Polonya’ya saldırdığı 1 Eylül 1939, İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıç
tarihi olarak evrensel düzeyde kabul edilmektedir. Nazilerin Avrupa’nın kuzeyinde ve
Fransa’da kısa sürede başarıya ulaşması, dünya savaşının gerçek boyutlarına ulaşmasını
geciktirdi. Savaşın gerçek boyutlarına ulaşması Almanya’nın 22 Haziran 1941’de Sovyetler
Birliği’ne saldırmasıyla ortaya çıktı. Böylece Hitler’in “komünizmi ezme” hedefi askeri
açıdan gerçekliğe bürünüyordu.
Almanya’nın hedefi, Sovyetler Birliği’ni hızla işgal ederek, Kafkasya, Türkiye ve
Mısır üzerinden Orta Doğu’ya yayılarak, Japonya’nın da Hindistan’a saldırmasıyla,
İngiltere’yi saf dışı bırakmaktı. Kara kuvvetlerinin büyük bölümünü sürdüğü Sovyetler
Birliği’nde Almanya’nın aldığı yenilgi savaşın bütün seyrini değiştirdi.
ABD tıpkı Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi savaşa sonradan girerek, büyük
güçler arasındaki bütün dengeleri değiştiren aktör oldu. Pearl Harbor baskını sonrasında
savaşa dâhil olan ABD, savaş sırasında ve sonrasında oynadığı rol ile Batı dünyasının
liderliğini İngiltere’nin elinden aldı.
Sovyetler Birliği ile Batı’nın liberal/kapitalist dünyası arasındaki siyasal diplomatik
ilişkilerin kalıcı bir siyasi ve hukuki statüye kavuşması da İkinci Dünya Savaşı içinde oldu.
ABD, İngiltere ve Fransa’nın oluşturduğu Müttefikler ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği (SSCB) bu savaşta Nazi Almanya’sına karşı aynı safta yer aldılar. Özellikle ABD’nin
savaşa girmesinin ardından, savaşın büyük yükünü çeken ABD, İngiltere ve SSCB,
diplomatik konferanslarla hem savaşın gidişatını hem de savaş sonrası uluslararası sistemi
düzenlemeye çalıştılar. ABD başkanı Roosevelt’in ölümünün ardından Truman’ın ABD
başkanı olmasının savaş sonrasında ABD ve SSCB arasında esecek “Soğuk Savaş”
rüzgârlarının ilk adımı olduğu bugün tarihçilerin büyük çoğunluğu tarafından kabul
görmektedir.
İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en büyük çaplı çatışması oldu. Kesin olarak
hâlâ bilinmemekle beraber 35 ila 60 milyon arasında insan hayatını yitirdi. En büyük kaybı,
11 milyon asker ve 7 milyon siville Sovyetler Birliği verdi. Polonya yaklaşık 3.5 milyonu
soykırım uygulanan Yahudiler olmak üzere 5.8 milyon insanını kaybetti. Nazi
Almanya’sından 3.5 milyon asker ve 780 bin sivil öldü. Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom
bombalarında bir kerede Hiroşima’da 140 bin, Nagazaki’de 80 bin kişi hayatını kaybetti.
İnsanlık tarihinin bu en yıkıcı savaşı sonrasında kurulacak uluslararası sistem savaş
sırasında toplanan diplomatik konferanslarla belirlendi.
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8.1. İkinci Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Batı Cephesi
8.1.1. Polonya’nın İşgali ve Savaşın Başlaması
Hitler’in, 1 Eylül 1939’da Polonya’daki serbest şehir Danzig’deki Westerplatte askeri
üssünü bombalama emri vererek Polonya işgalini başlatması, insanlık tarihinin en yıkıcı
savaşı olan II. Dünya Savaşı’nın da başlaması anlamına geliyordu.
Hitler’in saldırı emrinin ardından beş tank filosu, hafif zırhlı ve motorlu birimlerden
oluşan ellinin üzerindeki bölük sınırı geçti. İngiltere ve Fransa, Almanya’dan işgalin sona
erdirilmesini ve birliklerini Polonya’dan geri çekmesini istedi. Ancak bir yanıt alamadıkları
için 3 Eylül 1939’da Almanya’ya savaş ilan ettiler.
Ancak İngiltere ve Fransa, savaşın başlangıcında verdikleri garantiye rağmen
Polonya’ya ne askeri bir destek sağladılar ne de Almanya’ya karşı karadan ya da denizden
ciddi bir askeri girişimde bulundular. Bu ülkelerin Almanya’ya savaş ilan etmesinden Mayıs
1940’a kadar geçen yedi ay içinde, tek önemli askeri karşılaşma Alman denizaltılarının
Atlantik’teki İngiliz gemilerine saldırması oldu. Almanya ile Fransa arasındaki yüzlerce
kilometre uzunluğundaki sınıra rağmen “savaş hâlinde” olan bu iki devlet arasında aylarca tek
bir mermi bile atılmadı. Almanya kamuoyu bu durumu Sitzkrieg (oturduğu yerden savaş)
olarak tanımladı. Bu kavram daha sonra, İkinci Dünya Savaşı’nın ilk 7 ayını ifade eden terim
olarak tarih kitaplarına geçti. Müttefiklerin Almanya’ya müdahale etmekteki isteksizliklerinin
temelinde, hâlâ, Nazilerin kendilerinden önce Sovyetler Birliği’ne saldıracağı umudundan
kaynaklanıyordu.
Sovyetler Birliği ise Alman ordularının Polonya’ya girmesinden kısa bir süre 17
Eylül’de Doğu Polonya’yı işgal ederek savaşa katıldı. Polonya, kısa sürede Alman ve Sovyet
birlikleri tarafından paylaşıldı. Alman birlikleri 28 Eylül’de önemli kentlerden biri olan
Varşova dâhil olmak üzere ülkenin büyük bölümünü ele geçirmişti.

8.1.2. Sovyetler Birliği’nin Baltık Ülkelerine Yerleşmesi
Doğu Polonya’dan sonra Sovyetler Birliği Birinci Dünya Savaşı sonunda kaybettiği
Baltık topraklarını tekrar ele geçirmek için bu bölgeye yöneldi. 27 Eylül 1939’da Estonya’dan
deniz ve hava üsleri kurma isteğinde bulundu. Bu isteğin geri çevrilmesi hâlinde ülkenin işgal
edileceğini bildirdi. Sovyet tehdidi karşısında çaresiz kalan Estonya, bu ülke ile 28 Eylül
1939’da deniz ve hava üslerinin kurulmasını içeren karşılıklı yardım antlaşması imzalamak
zorunda kaldı. Sovyetler Birliği, 5 Ekim’de Letonya’yla, 12 Ekim 1939’da da Litvanya’yla
benzer antlaşmalar imzalayarak bu ülkelerde üsler kurdu.
Sovyetler Birliği, Baltık Denizi’nin doğu kıyılarını nüfuzu altına aldıktan sonra,
Finlandiya’dan da üsler istedi. Finlandiya’nın bu isteği kabul etmemesi üzerine 30 Kasım
1939’da bu ülkeye saldırdı. Fin-Sovyet savaşı sürerken İngiliz ve Fransız genelkurmayları
hâlâ savaşın Sovyetler Birliği’ne yöneleceğini düşünüyordu. Öyle ki Finlandiya’nın
beklenenden çabuk gelen yenilgisi ve 12 Mart 1940’da Sovyetler Birliği ile anlaşma
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imzalaması, Fransa’da Daladier hükûmetinin istifasına neden oldu ve radikal sağ güçlerin
desteklediği Reynoud başbakan oldu.
Finlandiya imzaladığı bu antlaşmayla bağımsızlığını korumakla birlikte, Sovyetler
Birliği’ne önemli miktarda toprak terk etmek ve bu ülkenin üs kurma hakkını kabul etmek
zorunda kaldı. Sovyetler Birliği, Almanya ile olası bir savaşta tampon bölge olarak gördüğü
Baltık kıyılarına artık yerleşmişti.

8.1.3. Hitler’in Batıya Yönelmesi ve Batı Cephesi’nin Açılması
Fransa ve İngiltere’nin Sovyetler Birliği’ne saldırmasını beklediği Hitler, Polonya’nın
işgalinin ardından gözünü tam aksine Batı’ya çevirdi. Bu aşamada İngiltere ve Fransa,
Almanya’yı durdurmak ve savaş endüstrisinde kullanılan yüksek kaliteli demir cevherinin
Kuzey İsveç’ten ikmalini kesmek için planlar yapmaya başladı. Norveç’in kuzeyine ve İsveç
arasındaki demiryolları hattına birlikler sevk ederek, demir cevheri alanlarını ve bunların
ihraç güzergâhlarını ele geçirmenin yollarını aradılar. Finlandiya’nın Sovyet işgaline
uğraması üzerine Norveç karasularına mayın döşeme kararı aldılar. Hitler, İngiliz
donanmasının Norveç karasularında bulunan bir Alman gemisine saldırmasını bahane ederek
9 Nisan 1940’da Danimarka ve Norveç’i işgal etme kararı verdi. Alman ordusu kısa bir süre
içinde Danimarka ve Norveç’i işgal etti. Böylece Almanya, savaşı sürdürmesi için çok gerekli
olan demir cevheri kaynağını güvenceye aldı. Norveç kralı ve hükûmeti, İngiltere’ye kaçtı.
Almanya, Norveç ve Danimarka’yı işgal ederek doğusunu ve kuzeyini güvenlik altına
aldıktan sonra, Versailles Antlaşması’nın öngördüğü düzenin intikamını almak ve ezeli
düşman olarak gördüğü Fransa’yı dize getirmek için bu ülkenin üzerine yürüdü. Almanya’nın
Batı çıkarması, 10 Mayıs 1940’da Hollanda, Belçika ve Fransa’ya karşı havadan ve karadan
saldırılarla başladı. Danimarka 1, Hollanda 5, Belçika 19 ve Fransa 44 günde teslim oldu.
Nazi ordularına karşı en uzun direnişi gösteren Norveç’te son silahlı direnişin kırılması 66
günü buldu.
Artık İngiltere’nin uyguladığı “yatıştırma” politikasının iflas ettiği ortaya çıkmıştı.
Alman ordularının Belçika’ya girmesinin ardından “yatıştırma”, “yöneltme” politikalarının
sorumlusu olan İngiltere’deki Chamberlain hükûmeti de düştü. Mart 1938’de Almanya’nın
Avusturya’yı ilhak ettiği günden beri, Nazi yayılmacılığına karşı etkin önlem alma gereğini
savunmuş olan muhafazakâr siyasetçi Winston Churchill, yeni hükûmeti kurmakla
görevlendirildi.
Alman ordusu Blitzkrieg (Yıldırım Savaşı) adı verilen bu saldırıyla, 15 Mayıs’ta
Hollanda’yı, 28 Mayıs’ta Belçika’yı ve 14 Haziran’da Fransa’nın başkenti Paris’e girerek bu
ülkeleri teslim aldı.
Fransa’da 17 Haziran’da Başbakan Paul Reynaud’un yerine General Marshal Phillipp
Petain hükûmet başkanı oldu. Yeni başbakan altı gün sonra 22 Haziran 1940’da Hitler’le
ateşkes imzaladı ve 1 Temmuz’da adını, kurulduğu küçük kaplıca kasabası Vichy’den alan
hükûmetini kurdu. Petain hükûmetinin Almanlarla imzaladığı ateşkes antlaşmasına göre
Fransa iki büyük parçaya bölünmüş, Alman işgali dışındaki bölgeler Petain hükûmetinin
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yönetimine bırakılmıştı. 1940 Ağustos’unda Meclisi feshederek Vichy’yi başkent yapan
Petain, diktatörlük yetkileriyle Fransa’nın işgal edilmeyen bölgelerini yönetmeye başladı.
Başbakan Petain’e göre Fransa, Avrupa’nın Almanlar tarafından yeniden
şekillendirilmesine uyum sağlamalıydı. Petain açıkça Nazilerle işbirliği önermekteydi.
Böylece Üçüncü Cumhuriyet sona erdi ve 1789 Fransız Devrimi’nin ilkeleri olan
“özgürlük, eşitlik ve kardeşlik” gibi değerlerin yerini “iş, aile, vatan” ilkeleri getirildi.
Sosyalistler, komünistler ve Yahudiler yenilgiden sorumlu tutuldular ve onlara karşı bir
cadı avı başlatıldı. Vichy hükûmeti, “Nazi Yeni Düzeni”ne bağlı kalınarak Fransız
egemenliğinin yeniden sağlanabileceğine inanmaktaydı.
Fransa’da Vichy hükûmetine ve Nazi işgaline yönelik olarak ilk direniş hareketleri
öğrencilerden geldi. 11 Kasım 1940’da Paris’te yüzlerce öğrenci işgale karşı yürüyüş
düzenledi. Fransız Komünist Partisi’ne (FKP) mensup militanlar işgal altındaki bölgelerde
halk komiteleri kurmaya başladı.
Bir diğer direniş kanadı ise Fransa’nın Almanya’yla ateşkes imzalamadan önce ülkeyi
terk etmiş olan ve gıyabında ölüme mahkûm edilmiş bulunan General Charles de Gaulle,
Vichy hükûmetini tanımadığını belirterek, anavatan toprakları dışında bir direniş gücü
oluşturmaya çalışmasıyla ortaya çıktı. İngilizler, çok geçmeden De Gaulle’ü “özgür
Fransa’nın lideri” olarak kabul ederek iş birliğine gitti.
Almanya ise Fransa’yı savaş dışı bıraktıktan sonra, yüzlerce savaş uçağıyla İngiliz
ticaret ve savaş gemileri ile kentlerini bombardıman etmeye başladı. Bu hava akınlarında
ticaret ve sanayi merkezleri büyük yara aldı. Ancak, Almanlar, çetin İngiliz direnişi karşısında
bu ülkeyi işgal edemedi. Batı Cephesi’nde savaşın sonlarında gerçekleşecek Normandiya
çıkarmasına kadar hava akınları ve Fransız direniş gruplarının eylemleri etkili oldu.

8.2. Savaşın Yayılması
8.2.1. Savaşın Avrupa’nın Dışına Çıkması: Kuzey Afrika Cephesi
İtalya’nın 10 Haziran 1940’da Fransa’ya savaş ilan ederek İkinci Dünya Savaşı’na
katılması, İngiltere’yi güç durumda bıraktı. Çünkü İtalya’nın Kuzey Afrika’da stratejik öneme
sahip Libya’ya egemen olması ve Akdeniz’de bulundurduğu donanmayla İngiltere’nin
sömürgeleriyle bağlantısını kesmesi söz konusuydu. Bu bakımdan, stratejik ve ekonomik
yönlerden önemli bir bölge olan Kuzey Afrika’nın tümüyle ele geçirilmesi, savaşın gidişatını
değiştirebilecekti.
Bütün Kuzey Afrika’yı ele geçirmek isteyen İtalya, Libya’da topladığı 200 bin kişilik
bir orduyla 13 Eylül 1940’da İngiltere açısından büyük önem taşıyan Mısır’a saldırdı.
Başlangıçta İtalyan ordusu ilerlemesine rağmen, kısa bir süre sonra İngiliz ordusu tarafından
durduruldu. Mısır’daki İngiliz askeri güçleri takviye aldıktan sonra 8 Aralık 1940’ta karşı
saldırıya geçti. Şubat 1941’de Bingazi, Nisan 1941’de de İtalya’nın elinde bulunan Eritre ve
Habeşistan’ı işgal etti.
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Hitler, İtalya’nın art arda başarısızlığa uğraması üzerine Fransa’daki Panzer tümeninin
başarılı komutanı General Erwin Rommel’i 11 Ocak 1941’de Libya’ya gönderdi. Alman kara
güçleri 12 Şubat’ta Libya’ya ulaştı. Almanya 1941 yılının Mart ayında Kuzey Afrika
savaşlarına katıldı. General Rommel’in komutasındaki Alman orduları, 1941 yılının Mart ve
Nisan aylarındaki saldırılarda İngilizleri, Tobruk hariç, Libya dışına atmayı başardı. Hatta
İngilizlerin Orta Doğu’daki kalbi olan İskenderiye yakınlarına kadar ilerledi. Ancak, bu
başarılarından dolayı “çöl tilkisi” lakabı takılan Rommel’in saldırıları kesin sonuç getirmedi.
İngilizler 1942 yılının Ekim ayından itibaren karşı saldırılarda bulundu ve Mihver
Devletlerini geriletti. Korgeneralliğe yükselen Eisenhower, Kuzey Afrika’daki ABD
kuvvetlerinin komutanlığına atanıp İngilizlere destek olmak üzere Kuzey Afrika’ya
gönderildi. Meşale Harekâtı (Operation Torch) ile Rommel’in zor durumda kalması savaşın
gidişatını değiştirdi ve yapılan savaşlar sonucu Mihver devletleri yenilerek, 1943 yılının
Mayıs ayında teslim olmak zorunda kaldı. Böylece Müttefikler, Kuzey Afrika savaşlarında
başarı kazanarak Akdeniz’in güney kıyılarına egemen oldu.

8.2.2. Avrupa’nın Çeperine Yayılan Savaş: Balkan Cephesi
27 Eylül 1940’da İtalya, Japonya ve Almanya arasında Üçlü Pakt denilen bir ittifak
antlaşması imzalandı. Bu paktla, Almanya ve İtalya Avrupa’da, Japonya ise Uzak Doğu’da
istilaya dayalı “yeni düzenler” kuracaklardı. Almanya, Avrupa’daki bazı küçük devletleri
antlaşmalarla egemenliği altına alarak amacına ulaşmaya çalıştı.
Hitler, İngiltere’yi kısa sürede etkisiz hâle getiremeyeceğini anladığından, askeri
güçlerini geniş doğu topraklarını ele geçirmeye yönlendirdi. Bu yolla hem ham madde
stoklarını arttırmayı hem de İngiltere’yi yıpratmayı hedefledi. 20 Kasım 1940’ta Macaristan’ı,
23 Kasım 1940’ta Romanya’yı ve 24 Kasım 1940’ta da Slovakya’yı zorla Üçlü Pakt içine
aldı. Bulgaristan ise direnmesine rağmen 1 Mart 1941’de Üçlü Pakt’a katılmak zorunda kaldı.
Yugoslavya, bu gelişmeler üzerine 6 Nisan 1941’de Sovyetler Birliği ile bir dostluk
antlaşması imzaladı. Ancak Almanya, antlaşmanın imzalandığı gün Yugoslavya’yı işgal
etmeye başladı ve bu ülkeyi 17 Nisan 1941’de teslim aldı. Yugoslavya’yı İtalya, Macaristan
ve Bulgaristan arasında paylaştırdı. Ülkenin kurtulması için Tito’nun önderliğindeki
komünistlerle Mihailoviç’in liderliğindeki ulusalcılar, Almanlarla şiddetli bir gerilla savaşına
girişti.
Almanya’nın yanı sıra İtalya da Balkanlarda yayılmak istedi. Mussolini 28 Ekim
1940’ta Yunanistan’a ültimatom vererek, bu ülkeden üsler istedi. Ret cevabı alınca
Arnavutluk’taki İtalyan birliklerini Yunanistan’a yönlendirdi. Yunan ordusu çok geçmeden
işgalcileri geri püskürttü. İtalya’nın başarısızlığı üzerine Almanya, 6 Nisan 1941’de
Bulgaristan’daki askeri birliklerini Yunanistan’a soktu. Yunanlıların direnişine rağmen,
Alman askeri birlikleri 25 Nisan’da Atina’yı 31 Mayıs’ta da Girit’i işgal etti. Kısa süre içinde
bütün Ege adalarını ele geçirdiler. Yunanistan’da ELAS adlı örgütte bir araya gelen
sosyalistler, işgale karşı direnişe başladılar.
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8.2.3. Savaşın Dönüm Noktası: Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne
Saldırması
Hitler’in en önemli hedeflerinden biri Sovyetler Birliği ve sosyalizmi yok etmekti.
1924’te Mein Kampf (Kavgam) adlı kitabında, “varoluş mücadelesinde Alman halkına yaşam
alanı sağlamak üzere yeni topraklardan bahsettiğimiz zaman, ilk olarak Rusya ve sınır
devletlerini düşünmemiz gerekir” diye yazmıştı. Ancak savaş başladıktan sonra Batı
Cephesi’ndeki durumunu güçlendirmek ve yeni ham madde kaynakları bulmak için Sovyetler
Birliği ile savaşı göze alamadı. Hatta Sovyetler Birliği’ni Üçlü Pakt’a alarak yanına çekmeye
çalıştı. Bu amaçla Hitler, 12-13 Kasım 1940’da Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov’la yaptığı
görüşmede, Sovyetler Birliği’ne İran ve Hindistan’ı alarak Hint Okyanusu’na çıkmayı önerdi.
Oysa Sovyetler Birliği, Brest-Litovsk Antlaşması’yla Romanya’ya kaybettiği toprakları
almak, Finlandiya üzerinde tam nüfuz kurmak, Baltık girişindeki boğazı denetim altına almak
istemekteydi. İki ülke arasında sürdürülen diplomatik girişimler başarısızlığa uğradı.
Hitler, 13 Aralık 1940’ta Sovyetler Birliği’ne saldırıyı içeren ve adını Orta
Çağların Haçlı Seferlerine katılmış bir Alman imparatorundan alan “Barbarossa
Harekât Planı”nı imzaladı. Plana göre hazırlıklar 15 Mayıs 1941’e kadar
tamamlanacaktı. Almanlar 22 Haziran 1941’de savaş ilan etmeksizin, Avrupa tarihinde o
zamana dek tek seferde oluşturulamamış olan 3,5 milyonluk askeri güçle Sovyetler Birliği’ne
üç koldan saldırdı. Alman ordusunun güney kolu kısa süre içinde Odesa’yı ve Kiev’i aldı.
Kırım ve Sivastapol’u kuşatarak Rostov’a kadar ulaştı. Kuzey ve güney ordusunun ortasından
hareket eden Alman askeri güçleri, Smolensk’yi ele geçirerek Moskova’ya yöneldi. Kuzey
ordusu ise Baltık ülkelerinden hareket ederek Leningrad üzerine yürüdü. Almanlar başlangıçta
hızlı ve görkemli zaferler kazandılar. Sovyet güçlerinin tamamen hazırlıksız olduğu ortaya
çıkmıştı. Alman öncü birliklerinin Moskova’ya girmesine 29 km kalmıştı.
Ancak Sovyetler Birliği halkının direnişi üzerine Almanlar, Leningrad’ta durduruldu.
Yoğun saldırılara rağmen Moskova’ya girilemedi. Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne
saldırması üzerine, Sovyetler Birliği ile İngilizler arasında 12 Temmuz 1941’de Ortak Hareket
Antlaşması imzalandı. İki devlet, Almanya’ya karşı birbirini desteklemeyi, bütün güçleriyle
birbirlerine yardım etmeyi ve Almanya’yla ayrı ayrı mütareke ve barış antlaşması
imzalamamayı kararlaştırdı. İki ülke ABD’nin savaşa girmesinden sonra, bu antlaşmayı 26
Mayıs 1942’de ittifak antlaşmasına dönüştürdü. Antlaşmada, İngiltere ve Müttefiklerin
Sovyet-Alman Savaşı’na katılması, savaş sonunda barışın korunması için birlikte hareket
edilmesi, ABD ile sıkı işbirliği yapılması ve karşılıklı her türlü yardımın yapılması gibi
noktalar kabul edildi. Müttefikler bu antlaşmayla Almanların Doğu Avrupa’da durdurulmasını
ve baskı altına alınmasını hedefledi. Sovyetler Birliği de Alman saldırılarına karşı önemli
sayılacak siyasi ve askeri destek sağlamaya çalıştı. Bu antlaşmadan sonra Sovyet lideri Stalin,
kapitalist ülkelerdeki düzeni yıkmayı hedefleyen III. Enternasyonali (Komintern) lağvetti.
Rus milliyetçiliğini ve dini ön plana çıkardı. Halkı da faşizmle mücadeleye çağırdı. Sovyetler,
içte ve dışta sağladığı destekle uzun süre Alman kuşatmasına karşı koymayı başardı.
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8.2.4. ABD’nin Savaşa Girmesi
ABD, Avrupa’da başlayan savaş karşısında başlangıçta tarafsız kaldı. Ancak başta
İngiltere olmak üzere Müttefik Devletlere değişik zamanlarda askeri yardımlarda
bulunmaktan geri kalmadı. Savaş ilerledikçe Japonya ile ABD arasındaki ilişkiler de
gerginleşmeye başladı. Japonya’nın 1937’de başlattığı Çin Savaşı’nı sürdürmekte kararlı
olması ve ABD’nin Çin’e mali yardımda bulunarak Japonya’nın yayılmacılığını önlemek
istemesi iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesinde temel etkendi. ABD yetkilileri,
gerginliğin azaltılması için Japonya Başbakanı Tojo’dan dört ilkeye uymalarını istedi: Toprak
bütünlüğüne ve bağımsızlığa saygı, içişlere karışmama, ticarette ayırım gözetmeme ve güç
kullanılarak statükonun değiştirilmemesiydi. Japonya’daki militarist yönetim, bu ilkeleri
reddederek Almanların Sovyetlerde ilerlemesinden ve Anglo-Saksonların Pasifik’te zayıf
bulunmasından cesaret alarak, eskiden beri özlemini duyduğu Büyük Pasifik
İmparatorluğu’nu kurmak için harekete geçti. Nitekim 7 Aralık 1941’de Hawaii’deki Pearl
Harbour’da bulunan Amerikan filosuna saldırı gerçekleştirilerek büyük hasar verdi. 360
uçakla iki saat süren saldırının sonucunda ABD’nin 14 savaş gemisi batırıldı, 188 uçağı yok
edildi, 2403 asker, 68 sivil öldü, 1178’i yaralandı. Baskının ardından Japonya, 8 Aralık’ta
ABD ve İngiltere’ye savaş ilan ederek Pasifik savaşını başlattı. Saldırıdan dolayı Japonya’yı
kutlayan Hitler’de saldırıdan üç gün sonra 11 Aralık’ta ABD’ye savaş açtı. Pearl Harbour
baskını, savaşı küresel bir savaşa dönüştürdü. Japonya, savaşın ilk anlarında büyük başarılar
kazandı. Pasifik’te birçok bölgeyi ve Hindiçini’ni işgal etti. Ancak ABD, 12-13 Kasım
1942’de Salomon Adaları açıklarında Japon donanmasını yenilgiye uğratarak Uzakdoğu’da
savaşın Japonya’nın aleyhine dönmesini sağladı.

8.3. Savaş Sırasında Müttefiklerin Yürüttüğü Diplomasi
8.3.1. Savaşın Yürütülmesi İle İlgili Diplomatik Konferanslar
Sovyyetler Birliği’nin savaşa girmesinden sonra ABD’nin de savaşın içine çekilmesi,
daha önce Almanya ile yalnız savaşmakta olan İngiltere’yi rahatlattı. Öte yandan Alman
saldırısına uğrayan Sovyetler Birliği’nin 12 Temmuz 1941’de İngiltere’yle, 1 Ağustos’ta da
ABD’yle birer antlaşma imzalaması, savaşın gidişatını değiştiren önemli dönüm
noktalarından biri oldu. Savaş sırasında Müttefikler arasında yürütülen diplomatik
konferanslar, hem savaşın gelişmesinde hem de savaş sonrası kurulacak uluslararası sistemin
belirlenmesinde önemli bir yer tuttular. ABD’nin ve Sovyetler Birliği’nin savaşa dâhil
olmasından sonra yapılan konferanslar ağırlıklı olarak savaşın nasıl yürütüleceğine
odaklanırken savaşın sonlarına doğru yapılan konferansların ana gündem konusu savaş
sonrası düzenlemeler oldu.
Atlantik Bildirisi ve Birleşmiş Milletler İttifakı: Bu toplantılardan ilki ABD henüz
savaşa dâhil olmadan yapılmıştı. ABD Başkanı Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Churchill,
1941 yılının Ağustos ayının başlarında savaşla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere Kanada
açıklarında bir savaş gemisinde bir araya geldi. İki lider görüşmelerden sonra 14 Ağustos
1941’de “Atlantik Bildirisi” adı verilen ortak bir metin yayınladı. Bu bildiriyle birlikte
ABD’nin tarafsızlık politikasını artık bıraktığı açıkça ortaya çıkıyordu. Daha sonra
Birleşmiş Milletler Antlaşması’na dâhil edilen bildirinin maddeleri arasında; savaştan
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sonra toprak kazanılmaması, ilgili halkın onayı alınmadan toprak değişikliği
yapılmaması, ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olması, uluslararası
işbirliğinin geliştirilmesi, temel ham maddelerden eşit biçimde faydalanılması,
insanların korku ve açlıktan kurtarılması, açık denizlerde ticaret serbestliğinin
gerçekleştirilmesi, Mihver Devletleri’nin silahtan arındırılması ve savaştan sonra
topyekûn silahsızlanmaya gidilmesi gibi hususlar vardı.
1941 yılının sonlarında Churchill ABD’ye gitti. Yapılan görüşmelerden sonra ABD,
İngiltere ve Sovyetler Birliği’nin liderliğinde Almanya’ya karşı savaşa giren 26 devletin
imzasıyla 1 Ocak 1942’de, Atlantik Bildirisi’ni esas alan, “Birleşmiş Milletler Bildirisi”
yayınlandı. Bildiriyi imzalayan devletler Mihver Devletlerine karşı tüm güçleriyle
savaşacaklar ve kesin zafere kadar ayrı bir barış antlaşması yapmayacaklardı.
Kazablanka Konferansı: Bu konferans ABD Başkanı Roosevelt ve İngiltere
Başbakanı Churchill ile üst düzey komutanlar arasında, 14-24 Ocak 1943 tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Bu konferansa daha sonra “hür” Fransa’yı temsilen General de Gaulle de
katıldı. Taraflar, ABD kuvvetlerinin Kasım 1942’de Fas ve Cezayir’e çıkarma yapmasını,
Kuzey Afrika Savaşlarının gidişatını, çeşitli stratejik ve diplomatik sorunları görüştüler.
Konferansın sonunda, Sovyetler Birliği üzerindeki baskıyı hafifletmek için Sicilya’ya çıkarma
yapılması, Balkanlarda ikinci bir cephenin açılması, bunun için de Türkiye’nin savaşa
katılmasını sağlamak üzere hazırlıklara girişilmesi kararları alındı. Konferansın en önemli
vurgusu hiç kuşkusuz Mihver devletlerinin kayıtsız şartsız teslimine (unconditional
surrender) kadar mücadeleye devam edileceğiydi.
Washington Konferansı: Roosevelt ve Churchill’in başkanlığında 12-16 Mayıs
1943’te gerçekleştirilen konferansta, İtalya’nın işgal edilmesi, Türk hava alanlarından
yararlanılması, ikinci cephenin Fransa’da açılması, savaş sonrasında kurulacak barışın
korunması sorumluluğunun ABD, İngiltere, Sovyetler Birliği ve Çin’e verilmesi
kararlaştırıldı.
Quebec Konferansı: İtalya’da Mussolini’nin iktidardan azledilmesinden sonra
Roosevelt ve Churchill, 14-24 Ağustos 1943 tarihleri arasında Kanada’nın Quebec kentinde
tekrar bir araya geldi. Toplantıya ayrıca Kanada ve Avusturalya başbakanları da katıldı.
Churchill’in Türkiye’nin savaşa girmesini sağlayarak ikinci cephenin Balkanlarda açılması
önerisi, Roosevelt tarafından reddedildi. Konferansta, savaş sonrasında Almanya’nın
silahsızlandırılarak kontrol altına alınması, daha önce Fransa’da açılması planlanan cephenin
Normandiya kıyılarında olması ve bu çıkarmanın hazırlığının ABD tarafından yürütülmesi
kararı alındı. Konferansta, ayrıca, bundan sonra yapılacak toplantılara Sovyetler Birliği’nin de
davet edilmesi ve bundan sonra Müttefikler arası görüşmelerin ikili değil üçlü bir nitelik
alması da karara bağlandı.

8.3.2. Savaş Sonrası Düzenlemeler ile İlgili Konferanslar
1943 yılının ortalarında Mihver devletlerinin savaş meydanlarında giderek güç
kaybetmeye başladığı görülüyordu. 1943 yılının başında Stanlingrad’da Sovyetler Birliği
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ordusu Alman kuvvetlerini püskürtmüş ve Almanya çok sayıda askerini kaybetmişti. 10
Temmuz 1943’de Sicilya’ya yapılan çıkartma Mussolini’nin iktidardan düşmesiyle
sonuçlanmıştı. Bu tarihten sonra yapılan diplomatik konferanslarda, savaşın gidişatı kadar,
savaş sonrası düzenlemelerde konferansların ana gündemlerine girmişti.
Moskova Konferansı: 19 Ekim - 1 Kasım 1943 tarihleri arasında Moskova’da
Kremlin Sarayı’nda gerçekleşen konferansa ABD, İngiltere, Sovyetler Birliği ve Çin dışişleri
bakanları katıldı. Konferans bitiminde yayınlanan ortak bildiride, düşmanın kayıtsız-koşulsuz
teslim olmasından sonra barışı sürdürebilmek için bütün barıştan yana olan devletlerin eşit
haklarla katılabilecekleri uluslararası bir örgütün kurulacağı ilan edildi. Ayrıca, İtalya’daki
savaş suçlularının mahkemeye verilmesine, Avusturya’nın savaştan sonra bağımsız bir devlet
olmasına ve Alman savaş suçlularının yargılanmak üzere ilgili devletlere teslim edilmesine
karar verildiği açıklandı.
Kahire Konferansı: Tahran Konferansına giden Roosevelt ile Churchill, Kahire’de
bir süre kalarak oraya davet edilen Çin Devlet Başkanı Çan Kay-Şek ile görüldüler. 22-26
Kasım 1943’te yapılan konferansta, savaş sona erdiğinde Japonya’yla yapılacak barışın
esaslarında kesin bir karara varılamamakla birlikte, Japonya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan
sonra ele geçirmiş olduğu bütün toprakları boşaltması ve Kore’nin bağımsızlığının tanınması
gibi konularda uzlaşmaya varıldı.
Tahran Konferansı: İngiltere ve Sovyetler Birliği, İran’ı 1941’de Sovyetlere kolay
yollardan yardım ulaştırılması amacıyla işgal etmişti. Stalin, üç büyük Müttefik devlet
liderinin buluşmaları gündeme getirilince, Kızıl Ordu birliklerinin işgali altında olmayan bir
yere gitmeyeceğini açıklaması sonucu Tahran’daki bu konferans düzenlendi. Roosevelt,
Churchill ve Stalin’in 28 Kasım - 1 Aralık 1943’te Tahran’da bir araya geldiler. Konferansta,
İran’a yardım yapılması, Türkiye’nin savaşa girmesi, Yugoslavya’daki direnişçilere her türlü
desteğin verilmesi, Normandiya’da ikinci cephenin açılması, Polonya sınırının saptanması,
kesin zafere kadar savaşın birlikte sürdürülmesi ve savaştan sonra barışın korunması için
uluslararası bir örgütün kurulması konuları görüşüldü.
Yalta Konferansı: 6 Haziran 1944 tarihli Normandiya çıkarmasından sonra
Fransa’nın Alman işgalinden kurtarılması ve Almanya’nın gücünün tükenmesi, bu ülkenin
teslim olmasını gündeme getirdi. Bu durumda, hem barış hakkında daha esaslı bir anlaşmaya
varmak hem de Sovyetler Birliği’nin Japonya’ya savaş açmasını sağlamak amacıyla üç büyük
müttefik devlet lideri, 4 Şubat - 11 Şubat 1945 tarihleri arasında Kırım’ın Yalta kentinde bir
araya geldi. Roosevelt, Churchill ve Stalin Yalta Konferansı’nda, Almanya’nın teslim
olmasından sonra Sovyetler Birliği’nin Japonya’ya savaş açması, Sovyetlerin daha önce bu
devlete bıraktığı toprakları ve Kuril Adalarını alması, Çin’le bir dostluk ve ittifak antlaşması
imzalaması, üç büyük Müttefik devlet ordularının Almanya’nın birer bölgesini işgal etmesi,
merkezi Berlin olmak üzere her üç devletin komutanlarından oluşan bir “Merkez Kontrol
Komisyonu”nun kurulması (buna daha sonra Fransa da dâhil oldu), Alman militarizmi ve
Nazizminin yok edilmesi, Fransa’nın da Almanya’ya işgal birlikleri göndermesi,
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Almanya’nın savaş tazminatı ödemesi ve Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kurulması için 25
Nisan 1945’de San Francisco’da bir konferans düzenlenmesi konuları üzerinde durdular.
Yalta konferansı üç büyük Müttefik devlet arasında bir güven havasının estiği ortamda
yapılmıştı. İngiliz-Amerikan kamuoyunda Sovyetler Birliği hakkında büyük bir sempati
oluşmuştu. Batılı gazetelerde Nazileri püskürten Kızıl Ordu’dan “kahraman ve şerefli ordu”,
Stalin’den “Joe Amca” diye söz ediliyordu. Ancak daha sonra yayınlanan anılardan
anlaşıldığı kadarıyla görüntüde bir güven havası olmasına rağmen Yalta Konferansı sırasında
Müttefikler arasında savaş sonrası düzenlemeler konusunda ciddi görüş ayrılıkları ortaya
çıkmaya başlamıştı.
Konferans sırasında hasta olan ABD Başkanı Roosevelt, 12 Nisan 1945’de öldü.
Yerine Harry Truman başkan oldu. Bundan sonraki diplomatik toplantılara Sovyetler
Birliği’ne Roosevelt kadar güven duymayan Truman katılacaktı.
Potsdam Konferansı: Üç büyük Müttefik lideri, Almanya’nın teslim olmasından
sonra, Avrupa’da ortaya çıkan sorunları görüşmek üzere, 17 Temmuz - 2 Ağustos 1945
tarihleri arasında Berlin yakınlarında Potsdam’da bir araya geldiler. Potsdam Konferansı’nda,
Sovyetler Birliği’ni Stalin, ABD’yi yeni başkan Harry S. Truman temsil ederken İngiltere’yi
konferansın ilk günlerinde Churchill daha sonra ise İngiltere’de o sırada yapılan seçimleri
kazanan İşçi Partisi lideri ve yeni Başbakan Clement Attlee temsil etti.
Konferans’ın en önemli tartışma konusu barışın nasıl sağlanacağı ve Almanya’ya nasıl
bir biçim verileceğiydi. Almanya, Müttefikler tarafından dört bölgeye ayrılmış ve her bölge
bir Müttefik devlet tarafından işgal edilmişti. Taraflar bu bölgelerin sınırları konusunda farklı
görüşlere sahiptiler. Bu nedenle Müttefikler, ABD, İngiltere ve Fransa bir tarafta, Sovyetler
Birliği de diğer tarafta olmak üzere ikiye ayrılmışlardı.
Üç büyük Müttefik devlet, 2 Ağustos 1945’te konferansın bitiminde anlaşmaya
vardıkları konuları bir bildirgeyle açıkladılar.
Anlaşmaya varılan konular şunlardı:
• Almanya’nın kontrolünün ABD, İngiltere, Sovyetler Birliği ve Fransa işgal bölgeleri
komutanları aracılığıyla yapılması,
• Almanya’nın silahsızlandırılması ve askerlikten arındırılması,
• Almanya silahlı kuvvetlerinin, Nazi birlik ve örgütlerinin tümüyle kaldırılması,
•Alman savaş endüstrisinin ortadan kaldırılması ve Alman ekonomisinin müttefikler
tarafından kontrol edilmesi,
• Savaş suçlularının tutuklanması ve yargılanması,
• Almanya’nın savaş tazminatı ödemesi,
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• Almanya’da demokratik bir düzenin kurulması,
• Barışla ilgili düzenlemelerin yapılması için ABD, İngiltere, Sovyetler Birliği, Çin ve
Fransa dışişleri bakanlarından oluşan bir “Dışişleri Bakanları Konseyi”nin kurulması,
• Oluşturulan konseyin Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Finlandiya barış
sözleşmelerini hazırlamakla yükümlü olması.
Potsdam Konferansı’nda yukarıdaki ana konuların yanı sıra; Sovyetler Birliği’nin
Japonya’ya savaş açması, Avusturya’nın dört işgal bölgesine ayrılması, İtalya’yla koşulları
ağır olmayan bir barış antlaşması imzalanması, İran’ın derhal boşaltılması, Türkiye’de
boğazlardan geçişin tam ve serbest olması gibi konular da tartışıldı.

8.4. Savaşın Sona Ermesi
8.4.1. Avrupa’da Savaşın Sona Ermesi
Müttefik Devletler, Mareşal von Rommel komutasındaki Alman birliklerini El
Alameyn önünde durdurmayı başarmışlardı. İngiliz Mareşal Montgomery’in emri altındaki
birliklerin 1942 yılının Ekim ayında karşı saldırıya geçmesi ve 8 Kasım 1942’de de Amerikalı
General Eisenhower’in birliklerinin Kuzeybatı Afrika’da başarılı bir çıkarmada bulunması,
Almanları ve ortakları İtalyanları geri çekilmeye zorladı. Müttefikler bu gelişme üzerine
Mihver Devletlerine karşı güneyden bir cephe açmak için Temmuz 1943’te Sicilya’ya
çıkartma yaptılar ve İtalya’nın kuzeyine doğru ilerlemeye başladılar. İtalya’nın direncinin
kırılmasıyla iki seçenek kalmıştı, ya Müttefikler ile barış antlaşması imzalanacak ya da
İtalya’nın savunulması Almanya askeri gücüne devredilecekti. Ülkenin yönetiminde etkili
olan Büyük Faşist Konsey, 24 Temmuz 1943’te toplanarak Mussolini’yi azletti ve yeni
hükûmetin başına 1940 yılında görevden alınan eski Genel Kurmay Başkanı Mareşal
Bodoglio getirildi. Bodoglio, Mussolini’yi hapsetti ve Faşist Parti’yi lağvetti. İtalya’nın yeni
yöneticileri, 3 Eylül 1943’te Müttefiklerle bir ateşkes yaparak savaştan çekildiklerini
açıkladılar. Ardından 13 Ekim 1943’te Almanya’ya savaş ilan ettiler. Ateşkes ile birlikte
Akdeniz havzası Müttefiklerin egemenliği altına girdi ve Yunanistan ile Yugoslavya’da
Nazilere karşı mücadele eden direniş hareketleri büyük ivme kazandı.
İtalya savaştan erken bir tarihte çekilmişti ama İtalya’ya barış hemen gelmedi. Alman
askerleri Eylül 1943’de Mussolini’yi tutuklu bulunduğu şatodan Almanya’ya kaçırdılar ve
Kuzey İtalya’yı işgal ettiler. Kısa bir süre sonra Kuzey İtalya’ya dönen Mussolini burada
kukla “İtalyan Sosyal Cumhuriyeti”ni kurdu. Müttefik kuvvetler ise Kuzey İtalya’ya doğru
ilerlemeye devam ettiler, 1944 Haziran’ında Roma’ya girdiler, 1945 yılının ilk günlerinde ise
Kuzey İtalya’ya ulaştılar. 27 Nisan 1945’de kaçmaya çalışan Mussolini, İtalyan Komünist
Partisi’ne bağlı partizanlar tarafında yakalandı ve maiyetiyle birlikte idam edildi. İtalya
açısından savaş kesin olarak bitmişti.
Almanya ise 1943 yılından itibaren Müttefik devletler karşısında üstünlüğünü yitirdi.
Müttefiklerin, 6 Haziran 1944’te Fransa’nın Normandiya kıyılarına çıkarma yaparak “ikinci
cepheyi” açmaları, Almanlara ölümcül bir darbe vurdu. Paris, 9 Ağustos 1944’te Alman
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işgalinden kurtarıldı. Fransız direnişinin ünlü isimlerinden General de Gaulle işgal sonrası ilk
hükûmeti Nazilerle işbirliği yapmamış siyasal partilerle birlikte kurdu.
Müttefikler, Doğu’dan ve Batı’dan Almanya’yı işgale başladılar. Hitler, Müttefikler
Berlin’e girdikten sonra 30 Nisan 1945’te intihar etti. Almanya devlet başkanlığına Amiral
Doenitz geçti. Berlin, 2 Mayıs 1945’te büyük çoğunluğu Sovyet askerlerinin oluşturduğu
Müttefik güçler tarafından ele geçirildi. Hollanda, Kuzey- Doğu Almanya ve Danimarka’daki
Alman orduları 4 Mayıs’ta teslim oldu. Almanya siyasi, ekonomik ve askeri açıdan çöktü.
Alman delegeleri 7 Mayıs 1945’te Reims kentindeki Eisenhower’ın ana karargâhında ülkenin
kayıtsız-şartsız teslim olduğunu içeren belgeyi imzaladı. Almanya’nın teslim olmasından
sonra Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi’nin ileri gelenlerinin büyük bir kısmı kaçtı, diğerleri de
Müttefikler tarafından yakalanarak hapsedildi. Böylece, beş buçuk yıl Avrupa’yı kan ve
gözyaşına boğan savaş, Avrupa coğrafyasında sona erdirildi.

8.4.2. Uzak Doğu’da Savaşın Sona Ermesi: Japonya’nın Teslim
Olması
Müttefikler, 1942’de Pasifik’te Japon yayılmasını durdurarak, deniz ve hava
üstünlüğünü ele geçirmeye başlamışlardı. Müttefik güçler, 1945 yılının başlarından itibaren
Japonya’nın işgali altında bulunan Çin, Endonezya ve Pasifik’te çeşitli yerlerde karşı saldırıya
geçtiler. Japonya’yı teslime zorlamak için Temmuz-Ağustos 1945’te saldırılarını
sıklaştırdılar. ABD, 9-10 Temmuz 1945’te Tokyo’yu havadan bombardıman ederek, bu
ülkeye son darbeyi vurmaya çalıştı. Japonya her yönden tükenmiş olmasına rağmen teslim
olma önerisini geri çevirdi. ABD, Japonya’yı kayıtsız şartsız teslim olmaya zorlamak için 6
Ağustos 1945’te ilk atom bombasını Hiroşima’ya, ikincisini de 9 Ağustos’ta Nagazaki’ye attı.
Tahrip gücü yüksek bu bombalar, iki şehri harabeye çevirdi. Sovyetler Birliği, 13 Nisan
1941’de Japonya’yla tarafsızlık antlaşması imzalamasına rağmen, teslim olma noktasına gelen
bu ülkeye 8 Ağustos’ta savaş ilan etti ve Mançurya’yı işgale başladı. Japonya, 10 Ağustos
1945’te yenilgiyi kabul ettiğini ABD’ye bildirdi. Tarafların yaptıkları diplomatik görüşmeler
sonunda Tokyo Koyu’nda demirli bulunan ABD’ye ait Missouri adlı savaş gemisinde 2
Eylül’de Japonya’nın teslim belgesi imzalandı. Böylece Uzak Doğu’da savaş sona erdi.
İkinci Dünya Savaşı derin yaralar bıraktı. Sayısı tam olarak bilinmemekle beraber
yirmi sekiz milyonu sivil, elli milyon kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edilmektedir.
Sovyetler Birliği ve Çin otuz milyon kayıpla başı çekti. Naziler, altı milyona yaklaşan
Yahudi’nin ölümüne yol açan soykırımı gerçekleştirdi. İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihinde
Birinci Dünya Savaşı’ndan çok daha büyük bir tahribat yaratmıştı.
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Uygulamalar
1)

National Geographic’in yayınladığı 6 bölümlük “Kıyamet: İkinci Dünya

Savaşı” belgeselini izleyiniz.
2)

Jean Jacques Annaud tarafından yönetilen “Kapıdaki Düşman” filmini ve

Fedor Bondarchuk tarafından yönetilen “Stalingrad” filmini izleyiniz.
3)

Steven Spielberg’in yönettiği, “Schindler’in Listesi” filmini izleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

“Kıyamet: İkinci Dünya Savaşı” belgeselinde İkinci Dünya Savaşının

yaygınlaşması nasıl anlatılmıştır?
2)

“Kapıdaki Düşman” ve “Stalingrad” filmlerinde Stalingrad savaşı nasıl

yansıtılmıştır, karşılaştırınız?
3)

“Schindler’in Listesi” filminde İkinci Dünya Savaşı’nda toplama kamplarında

yaşanılanlar nasıl yansıtılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasını, yayılmasını ve sonuçlanması
gördükten sonra özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın son dönemlerinde toplanan diplomatik
konferanslar ile savaş sonrasında nasıl bir uluslararası düzen öngörüldüğünü anlamaya
çalıştık.
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Bölüm Soruları
1.
Almanya’nın Polonya’ya saldırmasının ardından İngiltere ve Fransa’nın savaş
ilan etmesine rağmen askeri girişimde bulunmamalarının nedeni nedir?
2.
Almanya’nın Polonya’ya saldırmasının ardından Sovyetler Birliği kendine
yönelik ne tür önlemler almıştır?
3.
Almanya’nın Fransa’yı işgalinden sonra Fransa’da hangi hükûmet kurulmuş ve
ne tür düzenlemeler yapılmıştır?
4.
İkinci Dünya Savaşı’na katılan İtalya, ilk cepheyi nereye ve neden açmıştır?
5.
Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırması savaşın kaderini nasıl etkiledi?
6.
ABD İkinci Dünya Savaşı’na nasıl dahil omuştur?
7.
Savaş sırasında yapılan diplomatik konferansların ortak özellikleri nelerdir?
8.
Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın temelini oluşturan Atlantik Bildirisi hangi
temel hususları barındırıyordu?
9.
İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Japonya nasıl teslim olmuştur ?
10.
Yalta ve Potsdam konferanlarında Müttefikler savaş sonrası nasıl bir düzen
öngörmüşlerdir?
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9. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN SONRA DÜNYANIN GENEL
GÖRÜNÜMÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinin ardından dünyanın genel görünümüne
bakılacaktır. Savaşın büyük bir yıkıma neden olduğu Avrupa’da ekonomik ve siyasal
istikrarsızlığın ortaya çıkışı, Avrupa’nın geleceğine ilişkin farklı siyasal hedefler belirleyen
aktörler incelenecektir. Başta Orta Doğu ve Asya olmak üzere sömürgelerin yoğun olduğu
bölgelerdeki gelişmeler ve Çin’de gerçekleşen sosyalist devrimin sonuçlarına da baktıktan
sonra, geliyorum diyen Soğuk Savaş’ın aktörlerinin biçimlenişini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Almanya’nın yenilgisinin ardından Batı Avrupa’da yükselen siyasal güçler

hangileriydi?
2)

ABD savaştan neden yükselen bir güç olarak çıktı?

3)

Savaş sorasında Çin’de yaşanan hangi gelişmeler sonucunda Çin Komünist Partisi

iktidara geldi?
4)

Hindistan’ın bağımsızlığını kazanması diğer sömürge ülkeleri nasıl etkiledi?

5)

Birleşmiş Milletler nasıl bir “Yeni Dünya Düzeni” öngörüyordu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İkinci Dünya Savaşı’nın
bitmesinin ardından
dünyanın durumuna genel
bir bakış.

Savaş sonrası Avrupa’da
ortaya çıkan siyasal güçler,
Çin’de sosyalist bir rejimin
kurulması, Hindistan’ı
bağımsızlığa götüren
süreçler ve Birleşmiş
Milletler düzeni
öğrenilecektir.

Metinler, haritalar, görsel
malzemeler ve okuma
önerileriyle konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Yunan İç Savaşı

•

Çin Halk Cumhuriyeti

•

Hindistan’ın bağımsızlığı

•

Birleşmiş Milletler

•

Soğuk Savaş
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Giriş
İkinci Dünya Savaşı sonrasının fotoğraflarına bakıldığında insanlar açısından yaşanan
sefalet ve perişanlık rahatlıkla görülür. Yıkıntıya dönüşmüş şehirler, kıraçlaşmış araziler,
binlerce insanın mezarı olmuş topraklar adeta İkinci Dünya Savaşı’nın bir özeti gibidir. Savaş
sonrasında dünyanın her yerinde önemli değişiklikler olmuştu. Fransa ve İtalya’da savaşta
Nazilere karşı direniş hareketlerinde önemli rol oynayan komünistlerin prestijleri de artmıştı.
Fransız ve İtalyan Komünist Partileri savaş sonrası yapılan seçimlerde yüzde 30’lara varan
oylar almıştı. Güçlü bir komünist hareketin olmadığı İngiltere’de de siyasal yelpazenin
solundaki partiler oylarını arttırmıştı. Savaş sonrası yapılan seçimlerde savaş kahramanı
sayılan muhafazakâr Winston Churchill seçimleri rakibi İşçi Partisine karşı kaybediyordu.
Orta Avrupa’da da sosyalistlerin etkinliği artmıştı. Savaş sonrası Yugoslavya’da Nazilere
karşı direnişin önderliğini yapan sosyalist Josip Broz Tito iktidara gelirken, Arnavutluk’ta
Enver Hoca liderliğindeki komünistler iktidara geliyordu. Öte yandan Kızıl Ordu tarafından
Alman işgalinden kurtarılan Doğu Avrupa ülkelerinde de Moskova’ya yakın hükûmetler iş
başına geliyordu.
Uzakdoğu gelişmeleri de Avrupa’dan çok farklı değildi. Japon işgaline karşı savaşan
Çin Komünist Partisi ve milliyetçi Koumintang arasındaki savaş sırasındaki işbirliği sona
ermiş ve iktidar mücadelesi başlamıştı. Kısa süre içinde Mao Zedung’un Komünist Partisi
iktidara gelecek ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni ilan edecekti.
Öte yandan savaş sonrasında emperyal güçlerini büyük oranda kaybeden İngiltere ve
Fransa’ya bağlı sömürgelerde de bağımsızlık hareketleri güç kazanıyordu. Daha savaş öncesi
dönemde İngiltere’ye karşı “pasif direniş” taktikleriyle mücadeleye giren Hindistan’daki
bağımsızlık hareketi de savaş sonrasında başarıya ulaşacak ve Hindistan’da bağımsızlığını
kazanacaktı. Savaş sonrası dönem Hindistan gibi, Asya’da, Afrika’da ve Orta Doğu’daki pek
çok sömürgenin bağımsızlık hareketlerine sahne olacaktı.
Bu koşullarda savaştan güçlü bir biçimde çıkan ABD Batı dünyasının liderliğine
soyunurken, yeni sosyalist devletlerin liderliğini de Sovyetler Birliği üstlenecekti. Savaştan
sonra bir yandan yeni uluslararası düzen inşa edilmeye çalışılırken bir yandan da bu iki süper
güç arasında 20. yüzyıla damgasını vuracak “Soğuk Savaş”ın tohumları da bu dönemde atıldı.
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9.1. Avrupa’da İstikrarsızlık
Almanya ve Japonya’nın teslim olmalarıyla sona eren İkinci Dünya Savaşı insanlık
tarihinin en büyük felaketlerinden biriydi. 70 milyondan fazla insanın öldüğü, daha fazlasının
yaralandığı veya sakat kaldığı bu çatışma, nükleer silahların ilk kez kullanılmasına da sahne
olmuştu. Başta Yahudiler olmak üzere milyonlarca insanın Nazilerin toplama kamplarında
yok edildiği bir soykırımın yaşandığı savaş bittiğinde, dünyadaki birçok ülkenin ekonomik ve
siyasi yapıları da alt üst olmuştu.
İkinci Dünya Savaşı’nın, uzun yüzyılların ürünü olan altyapılarını büyük ölçüde tahrip
ettiği Avrupa ülkeleri tarihlerindeki en büyük ekonomik çöküşle yüz yüze kaldılar. 19.
yüzyılda Sanayi Devrimi ve sömürgeciliğin de katkısıyla dünyadaki toplam üretim içindeki
payını sürekli yükselten Avrupa ülkelerinin toplam gayrisafi milli hasılası, savaşla birlikte
%25 oranında azaldı. Bu azalma içinde, savaş öncesi düzeyinin %30 altına düşen tarım
üretimi önemli bir yer işgal ediyordu.
Sürekli yükselen enflasyon, daralan istihdam, dış ticaret açığı ve gıda sıkıntısı bir
araya geldiğinde savaşı galiplerin safında bitiren Fransa, İngiltere ve Sovyetler Birliği gibi
devletler bile iflasın eşiğine gelmişlerdi.
Fransa’da savaştan hemen sonra milli gelir 1938’dekinin yarısı düzeyine indi. Fransız
frankı, dolar karşısında %300 değer kaybetti. Kömür yetersizliği ve ulaşım yollarının tahrip
edilmiş olması, ülkede üretimin yeniden canlanmasının önündeki en önemli engelleri
oluşturmaktaydı. Ekonomik şartların kötüleşmesi, Fransa siyasetinde, işçi sendikalarının da
desteklediği Fransız Komünist Partisi’nin hızla taraftar toplamasına sebep oldu. Vichy
hükûmetinin yıkılmasından sonra Charles de Gaulle liderliğinde geçici bir hükûmet kuruldu.
Yeni anayasanın hazırlanması sırasında başkanlık rejimini savunan de Gaulle, yeterli desteği
bulamayınca görevi bıraktı. Fransa’da 4. Cumhuriyet’in ilk koalisyon hükûmeti 1947’de
Paul Ramadier’in başbakanlığında kurulduğunda, Komünist Parti’den beş bakan da
kabinede yer aldı. Bu kısa süreli hükûmetin ardından komünistler yükselişlerini devam
ettirirlerken, Hristiyan Demokratlar, Sosyalistler ve radikallerin anlaşmazlıkları, 1947-1950
yılları arasında hükûmetin altı kez değişmesi sonucunu doğurdu. Savaş öncesinin en büyük
siyasi güçlerinden olan Fransa, dış yardım alamadan ayakları üzerinde duramayacak hâle
gelmişti. Ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrarsızlık, Batı Avrupa’daki etkinliğini artırmak
isteyen SSCB’nin işini kolaylaştırıyor, ABD tarafından ise endişeyle takip ediliyordu.
İngiltere’deki ekonomik durum Fransa’dakinden çok da farklı değildi. Savaş sırasında
ABD’nin 1941’de çıkarttığı Ödünç Verme ve Kiralama Yasası çerçevesinde aktardığı
yaklaşık 31 milyar dolarlık yardım sayesinde ayakta durabilen İngiltere, Harry Truman’ın
Japonya teslim olduktan hemen sonra Eylül 1945’te bu yasayı yürürlükten kaldırmasıyla zor
duruma düştü. ABD bu borcu silmesine rağmen, İngiltere’nin yeni yardımlar olmadan
ekonomisini düzeltmesine imkân yoktu. İngiltere’nin 1945’teki ihracatı, 1938’dekinin üçte
birine düşmüştü. Dış ticaret açığı ise üç kat artmıştı. Henüz savaş tamamen bitmemişken
Temmuz 1945’te yapılan seçimleri kazanan İşçi Partisi lideri Clement Atlee, ülkesinin ABD
yardımına bağımlılığının farkındaydı. Atlee’nin ısrarlı talepleri karşısında Truman yönetimi
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Aralık 1945’te İngiltere’ye 15 milyar dolarlık yeni bir kredi açtı. Bir süre için İngiliz
ekonomisini rahatlatan bu krediye rağmen, İngiltere’nin sömürgesi olan devletler arasında
para birliğini sağlayan “sterlin bloku” yok olmaktan kurtulamadı.
İngiltere’nin Fransa’dan en önemli farkı, güçlü bir komünist akımın olmayışıydı.
Savaş sırasındaki Muhafazakâr Parti iktidarı, yumuşak bir şekilde yerini İşçi Partisi’ne
bırakmış, beş yıl sürecek bu iktidar boyunca da İngiltere’nin ABD’yle siyasi, ekonomik ve
askeri bağları daha da sağlamlaştırılmıştı. Savaş ekonomisinin İngiltere’ye getirdiği en büyük
yıkım ise bir zamanların “üzerinde güneş batmayan imparatorluğunun”, deniz aşırı
topraklarından birer birer çekilmek zorunda kalışıydı. İngiliz birliklerinin 1947’de Filistin’den
çekilmesini Hindistan ve Pakistan’ın bağımsızlıklarını ilan etmesi izledi. İkinci Dünya Savaşı,
İngiltere’nin başat güç olma vasfını kesin biçimde sona erdirdi.
Savaş sırasında taraf değiştirerek Müttefikler safına geçmiş olmasına rağmen
İtalya’nın savaş sırasında uğradığı yıkım son derece ağırdı. 1943’e kadar Müttefikler
tarafından bombalanan İtalya’nın sanayi tesislerinin %80’i yok edilmişti. Ekonomi 1938’e
oranla %40 küçülürken ülkenin gayrisafi safi milli hasılası 1911’deki düzeyine gerilemiş
durumdaydı. Reel ücretler ise Birinci Dünya Savaşı öncesinin bile dörtte biri düzeyindeydi.
İşsizliğin had safhada olduğu İtalya, savaştan hemen sonra Libya ve Habeşistan gibi
yerlerden gelen bir göç dalgasına da maruz kaldı. Ekonomik çalkantı İtalya’da da tıpkı
Fransa’da olduğu gibi Komünist Parti’nin yükselmesini getirdi. Haziran 1946’da yapılan
referandumla monarşinin kaldırılmasından sonra düzenlenen genel seçimlerde Alcidide de
Gasperi liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti %35 oy alarak birinci olmasına rağmen %18
oy alan İtalyan Komünist Partisi’nin yükseliş ivmesi ABD’yi endişelendirmekteydi. İtalya’nın
1947’de Marshall Planı’na dâhil edilmesinde de, 1949’da NATO’ya katılmaya davet
edilmesinde de komünistlerin yükselişinden duyulan kaygılar etkili olmuştur. 1948’de yapılan
genel seçime, Demokratik Halk Cephesi adı altında birlikte katılan İtalyan Sosyalist Partisi ve
Komünist Parti, %31’lik oy oranını yakalamalarına rağmen, ABD’nin tam desteğini alarak
%48,5’luk bir orana ulaşan Hristiyan Demokratların bir kez daha arkasında kaldılar. Hristiyan
Demokratlara verilen bu destek Soğuk Savaş yılları boyunca devam edecektir.
Savaştan en büyük insan kaybını vererek çıkan SSCB, yaşadığı ekonomik sıkıntılara
rağmen Batı Avrupa ülkelerindeki gibi bir siyasal istikrarsızlığa düşmemişti. Komünist Parti
dışında herhangi bir siyasi oluşuma izin verilmeyen ülkede, Joseph Stalin’in baskı ve
sindirme politikası çerçevesinde muhalifler zaten tamamen tasfiye edilmişlerdi. İçeride siyasi
bir istikrarsızlık olmamasına rağmen, savaşın ekonomik yükünü karşılamakta zorlanan SSCB,
Doğu Avrupa’da işgal ettiği topraklardaki zenginlikleri kendi ülkesine taşımaya başladı.
Moskova’nın sözünden çıkmayan “uydu” hükûmetlerin Doğu Avrupa’da iktidara getirilmesi,
Sovyetler Birliği’nin nüfuz alanının da hızla yayılmasına sebep oldu. Stalin, aynı nüfuz
alanını Almanya’da da oluşturmaya kalkışınca, savaş sırasında ABD ve İngiltere ile kurulan
“zoraki ittifak” çatırdamaya başlayacaktır.
İkinci Dünya Savaşı’nın mağluplarından Almanya büyük insan kayıpları kadar, fiziki
altyapının neredeyse tamamen yok olmasının da getirdiği sıkıntılar çekmekteydi. Dört
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milyondan fazla Alman’ın hayatını kaybetmesine yol açan savaştan sonra ABD, Fransa,
İngiltere ve SSCB ordularının işgaline uğrayan Almanya’nın siyasi geleceği, WashingtonMoskova arasında yapılacak pazarlıklara göre tayin edilecekti. Fakat savaşın bitmesinden
hemen sonra bu dört devletin temsilcilerinden oluşan Müttefik Denetim Konseyi’nde derin
anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Bu anlaşmazlıklar esas olarak, SSCB’nin Almanya’dan söküp
kendi ülkelerine taşımaya başladıkları malzeme ve Alman kömür ve çelik üretiminin geleceği
konusunda yaşanmaktaydı.
Almanya’nın savaş sonrası siyasal yapısı da işgal güçlerinin önceliklerine göre
şekillendirilmekteydi. Sovyet işgali altındaki Alman topraklarında, Hitler’in 1933’te iktidara
gelmesinden önce Alman Komünist Partisi’nin önderlerinden Walter Ulbricht öncülüğünde
Sosyalist Birlik Partisi kuruldu. Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin güdümündeki bu
hareket, ülkede Sovyet tipi bir ekonomik ve siyasal mimarinin oluşturulmasından yanaydı.
Batılıların işgali altındaki bölgelerde ise Hristiyan Demokrat Parti, Sosyal Demokrat Parti ve
Hür Demokrat Parti savaş sonrasının yükselen siyasi değerlerini temsil ediyordu. 1946’da
Batı ve Doğu Almanya’daki seçimler birbirinden sekiz ay arayla yapıldı. Ülkede tek bir genel
seçim yapılamaması bile, ABD ve SSCB arasında Almanya’nın geleceğine ilişkin
pazarlıkların anlaşmazlıkla sonuçlanmakta olduğunun göstergesi ve fiili bölünmenin, hukuki
bölünmeye dönüşmekte olduğunun habercisiydi.
Savaş sonrasında Almanya’nın geleceği konusunda anlaşmazlık yaşamaya başlayan
müttefikler, Nazi savaş suçlularının yargılanması konusunda ise tam bir görüş birlikteliği
sergilediler. Kasım 1945-Ekim 1946 arasında Almanya’nın Nürnberg kentinde kurulan
Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi’nde aralarında Hermann Göring, Rudolf Hess, Alfred
Rosenberg, Joachim Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Franz von Papen’in de bulunduğu 24 üst
düzey Nazi subayı ve yöneticisi yargılandı. Mahkeme 11 kişiyi savaş suçlusu bularak ölüm
cezasına çarptırdı.
Yunanistan’da ise İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra siyasi durum çok karışıktı.
Komünistlerin çoğunluğunu oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELAS), İngiltere’nin
baskısıyla yönetimden uzaklaştırılmıştı. ELAS’ın 1946 seçimlerini boykot etmesini, kralın
Yunanistan’a geri dönüşü izledi. Bunun üzerine Arnavutluk, Bulgaristan ve Yugoslavya
üzerinden yardım alan ELAS ile İngiltere ve ABD’nin desteklediği EDES adlı kralcı örgüt
arasında Yunan İç Savaşı başladı. Bir yandan, Mart 1947’de Truman Doktrini’nin ilan
edilmesinden sonra Kralcılara verilen ABD desteğinin artması diğer yandan da Yugoslavya
üzerinden gelen yardımın kesilmesiyle ELAS savaşı kaybetti. Yunanistan’da Batı yanlısı bir
yönetim kuruldu.

9.2. Savaş Sonrası Yükselen Güç ABD
İkinci Dünya Savaşı’ndan ekonomik, askeri ve siyasi açıdan güçlenerek çıkan ABD,
sadece Avrupa denkleminde değil, dünyanın birçok başka yerinde de SSCB ile anlaşmazlık
yaşamaya başlamıştı. Savaş sona erdiğinde ABD’nin Avrupa’da 69, Asya-Pasifik bölgesinde
ise 26 tümen askeri bulunmaktaydı. Savaş sırasında ABD’nin sanayi üretimi %90, gayrisafi
milli hasılası ise %60 oranında artış göstermişti. 1940’da 61 milyar dolar olan devlet
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borcunun 1945’te 253 milyar dolara tırmanması endişe yaratmakla birlikte, ekonominin savaş
boyunca yıllık ortalama %15 büyümesi ve dünyadaki toplam rezervin %70’ine denk gelecek
şekilde 20 milyar dolarlık altına sahip olması ABD’nin savaştan zenginleşerek çıktığını
göstermekteydi.
Öte yandan, ABD’nin savaştan önceki en büyük ticari ortağı olan Avrupa ülkelerinin
yaşamakta olduğu ekonomik sıkıntılar, ABD ekonomisi için de tehlike çanlarının çalmasına
yol açmaktaydı. Nitekim döviz stokları eriyen, dolayısıyla ithalat miktarı kısılan Avrupa
ülkelerinin ABD ile ticaret hacminde daralma yaşanmaktaydı. Bu durumun doğal sonucu,
savaştan hemen sonra ABD sanayi üretiminde sert düşüşlerin yaşanması ve işsiz sayısının 500
binden 2,7 milyona çıkması oldu. İşsizliğin daha da artabileceğinden endişe ediliyordu. ABD
bir yandan SSCB ile küresel çapta bir rekabete hazırlanırken diğer yandan da kendi
ekonomisini bekleyen büyük tehdide çözüm aramaktaydı. Savaşın son yılında hayatını
kaybeden Roosevelt’in yerine ABD Başkanı olan Harry Truman’ın öncelikli gündemini bu
konu oluşturmaktaydı.
ABD ve SSCB arasında Avrupa merkezli olarak derin görüş ayrılıkları ortaya
çıkarken, savaştan mağlup çıkan Japonya da savaşın yaralarını sarmaya çalışıyordu. Savaş
sırasında ABD’nin Pasifik kuvvetleri komutanı olan Orgeneral Douglas Mac Arthur’un
komutanlığında işgal edilen Japonya’da, İmparator Hirohito’nun görevine devam etmesine
izin verilmekle birlikte, ABD tarafından hazırlanan ve 1947’de yürürlüğe giren yeni Japonya
anayasasıyla, “denetim altında” demokratik bir siyasi yapı oluşturuldu. Anayasanın
dokuzuncu maddesiyle, Japonya’nın uluslararası anlaşmazlıklarında savaşa veya kuvvet
kullanmaya başvurması ebediyen yasaklandı.
ABD ile Japonya arasında savaşı hukuken sona erdiren barış antlaşmasının 1951’de
imzalanmasından sonra, iki ülkenin güvenlik konularındaki iş birliği de hız kazanacak, eski
düşman Japonya, ABD’nin Pasifik bölgesindeki önemli müttefiklerinden biri hâline
gelecektir.
Bu arada, tıpkı Almanya’da olduğu gibi Japonya’da da savaş suçluları yargılandı.
Uzakdoğu Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi adıyla 1946-1948 döneminde Tokyo’da
çalışan mahkeme 6 kişiyi ölüm cezasına, çok sayıda kişiyi de çeşitli hapis cezalarına çarptırdı.

9.3. Dünya’nın Diğer Bölgelerinde Savaşın Sonuçları
İkinci Dünya Savaşı’nda İngiltere ve Fransa’nın emperyal güçlerinin yıpranması, bu
iki ülkenin sömürgesi olan ya da nüfuz alanı içinde yer alan bölgelerde önemli gelişmelerin
ortaya çıkması sonucunu doğurdu. İngiltere ve Fransa’nın çekildiği alanlarda oluşan boşluk,
bir yandan bağımsızlık yanlısı hareketlerin yükselmesine yol açarken diğer yandan ABD ile
SSCB arasında savaştan sonra oluşmaya başlayan ideolojik gerginliğin yansımaları bu
alanlarda da hissedilmeye başlandı.
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9.3.1 Çin’de Sosyalist Devrim ve Uzakdoğu
Uzakdoğu’da Japonya’nın teslim olmasından sonra Japon işgal güçlerinin boşalttığı
topraklarda nasıl yönetimler kurulacağı konusunda ABD ve SSCB arasında görüş ayrılıkları
belirginleşmeye başladı. Savaş sırasında Çin’de Milliyetçi Parti (Kuomintang) lideri Çang Kai
Şek ve Komünist Parti lideri Mao Zedung arasında Japonlara karşı kurulan ortaklık
çatırdamaya başladı. Çang’ın yolsuzluklarından ve demokrasi karşıtı tutumundan rahatsız
olmakla birlikte ABD Çang’ı mali ve askeri açıdan desteklemeye devam etti. Dahası ABD,
savaştan önce Fransa’nın denetimindeki Vietnam, Laos, Kamboçya’nın bulunduğu Hindiçini
bölgesinin Çang kuvvetlerinin denetimine geçmesini önerdi. Çang bu teklifi geri çevirdi.
SSCB ise teslim olan Japon birliklerinden ele geçirdiği silahları Komünistlere vermeye ve
Mao’yu yoğun biçimde desteklemeye başladı. ABD’nin, 19. yüzyıl sonundan beri izlediği
“tek Çin” politikasının bir sonucu olarak milliyetçiler ve komünistler arasında bir uzlaşma
sağlamaya yönelik girişimleri sonuç vermedi.
İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra komünistler ve milliyetçiler arasında yeniden
başlayan çatışmalar ülkenin her yerine yayıldı. ABD Başkanı Truman, Mao ve Çang arasında
bir koalisyon hükûmetinin kurulmasını ve iki tarafın silahlı güçlerinin birleştirilmesini
istiyordu. Truman tarafından Aralık 1945’te Çin’e gönderilen Orgeneral George Marshall’ın
komünistler ve milliyetçiler arasında ara buluculuk girişimleri Ocak 1947’de başarısızlıkla
sonuçlandı. Taraflar arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Nisan 1949’da milliyetçilerin başkenti
Nanjing’i ele geçiren komünistler büyük bir üstünlük sağladılar. Mao 1 Ekim 1949’da
başkenti Pekin olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) kurulduğunu ilan etti. Çang ve
beraberindeki yaklaşık 2 milyon milliyetçi ise Tayvan Adası’na kaçmak zorunda kaldılar.
Aralık 1949’da Çang, Taipei kentini milliyetçi Çin Cumhuriyeti’nin “geçici” başkenti ilan
etti.
Aralarında İngiltere’nin de olduğu çok sayıda ülke ÇHC’yi resmen tanırlarken
ABD’nin Çin ile ilişkileri ancak 1970’li yıllarda normalleşmeye başlayacaktı. Diğer yandan
İkinci Dünya Savaşı devam ederken Fransa’daki Nazi iş birlikçisi Vichy hükûmeti Hindiçini
bölgesinde Japonların askeri operasyonlar yapmasına izin vermiş, Japonya da bu alanı Çin’e
saldırı için kullanmıştı. Vichy hükûmetinin düşmesinden faydalanan Japonya 1945 başında
Hindiçini topraklarını tamamen işgal etti. Ağustos’ta Japonya’nın teslim olmasından sonra ise
yeni Fransız Hükûmeti bu bölgedeki denetimini yeniden tesis etmeye girişti. Bu kez, Ho Şi
Minh liderliğindeki Viet Minh partisi, Fransa’nın sömürge yönetimini tekrar kurmaya
çalışmasına tepki gösterdiler. Ho Aralık 1945’te Vietnam’ın bağımsızlığını ilan etti. Fransa bu
kararı tanımayınca 1954’e kadar devam edecek Birinci Hindiçini Savaşı çıktı.
Uzakdoğu’nun diğer bölgelerinde de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir bağımsızlık
dalgası yükseldi. Burma (Myanmar) İngiltere’den bağımsızlığını kazandı. Bir başka İngiliz
sömürgesi Malaya’da, savaştan sonra hız kazanan bağımsızlık yanlısı hareketler, İngiltere’nin
1957’de Malezya’ya bağımsızlık vermesiyle başarıya ulaştı.
Endonezya’nın 1945’teki bağımsızlık girişimi ise sömürgeci Hollanda’nın direnişiyle
karşılandı. Milliyetçi Sukarno’nun liderliğinde Hollandalılara karşı yürütülen savaşı kazanan
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Endonezya 1949’da bağımsız oldu. Uzakdoğu’daki sömürgeleşme yarışına 1898’deki İspanya
Savaşı’yla katılan ve Filipinleri ele geçiren ABD de bu ülkenin bağımsızlığını 1946’da
tanımak zorunda kaldı.

9.3.2 Orta Doğu’da Karmaşa
İngiltere ve Fransa’nın savaştan güç kaybederek çıkmaları, bu iki ülkenin Orta
Doğu’daki nüfuz alanlarında da önemli sonuçlar doğurdu. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra
Fransa’nın manda yönetimi altına giren Suriye ve Lübnan 1944’te bağımsızlıklarını
kazandılar. İngiltere ise Mısır’a 1922’de, Irak’a ise 1932’de bağımsızlık vermesine rağmen bu
iki ülke üzerindeki denetimini 1945’e kadar devam ettirdi. Savaştan sonra her iki ülkenin
İngiltere ve genel olarak Batı yanlısı monarşileriyle Batı karşıtı muhalif hareketler arasında
sert bir iktidar mücadelesi başladı.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’nin manda yönetimi altında 1922’de
kurulan Mavera-i Ürdün, 1946’da bağımsız oldu. 1949’da Haşimi Ürdün Krallığı adını alan
ülke, Batı yanlısı bir politika izlemeye başladı. Bir diğer İngiltere mandası olan Filistin’de ise
Araplarla, İngiltere yönetimi sırasında yoğun biçimde bu ülkeye yerleşmeye başlayan
Yahudiler arasında çatışmalar yaşanıyordu. İngiltere’nin terör faaliyetlerine karşı önlemler
alması, Haganah ve Irgun başta olmak üzere Yahudi terör örgütlerinin bu kez İngiltere’yi de
hedef almasına yol açmıştı. Filistin’deki durumu daha fazla denetim altında tutamayacağını
gören İngiltere, Filistin sorununu 1947’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na taşıdı. BM’nin
Filistin’in Araplar ve Yahudiler arasında bölünmesi yönünde karar vermesinden sonra
1948’de İsrail devletinin ilan edilmesiyle günümüzde de devam etmekte olan Arap-İsrail
anlaşmazlığı doğdu.
1941’de kuzeyden SSCB ve güneyden İngiltere tarafından işgal edilen İran, 1943’te
Almanya’ya savaş ilan etmiş, 1945’te de BM’nin kurucuları arasında yer almıştı. Bununla
birlikte, ülkenin petrol rezervlerinin işletilmesinin Batı yanlısı Şah tarafından ABD ve
İngiltere şirketlerine verilmesine tepki gösteren SSCB, İran Komünist Partisi Tudeh ile yakın
ilişki içinde bulunan Azerbaycan Demokratik Partisi’ne, İran’ın kuzeyinde Tebriz kentinde
Azerbaycan Halk Hükûmeti adıyla özerk bir bölge kurdurttu. Benzer şekilde yine SSCB’nin
teşvikiyle Mahabad şehrinde de, Aralık 1945’te Kürtler tarafından Mahabad Cumhuriyeti
kuruldu. Her iki girişim de Batı’nın desteklediği İran ordusu tarafından 1946 sonunda ortadan
kaldırıldı. İran Şahı, kendi tahtının ve ülke bütünlüğünün korunması karşılığında petrol
kaynaklarının işletilme hakkını İngiltere’ye devretti.

9.3.3 Hindistan’ın Bağımsızlığını Kazanması
Britanya İmparatorluğu’nun en önemli sömürgesi olan Hindistan’da 20. yüzyılın
başından itibaren güçlü bir bağımsızlık hareketi gelişmişti. Hindular ve Hint Müslümanları
birbirlerinden ayrı örgütlenmiş olsalar da İngiltere’den bağımsızlık ortak hedef olarak
belirlenmişti. “Pasif direniş” yöntemini son derece başarılı biçimde uygulayan Mahatma
Gandhi Hinduların doğal lideri hâline gelirken Muhammed Ali Cinnah Tüm Hindistan
Müslümanları Cemiyeti adlı bir örgütün lideri olarak Müslümanların siyasal haklarını
korumaya çalışıyordu. İkinci Dünya Savaşı’nın İngiltere ekonomisine getirdiği ağır maliyet,
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Hindistan’da meydana gelen bağımsızlık yanlısı isyanlar ve halk hareketlerinin bastırılmasını
imkânsızlaştırmıştı. İngiltere Parlamentosu’nun Hindistan’a bağımsızlık veren yasayı
onaylamasından hemen sonra 14 Ağustos 1947’de önce Hint Müslümanları Pakistan adıyla
bağımsız devletlerini ilan ettiler, ardından, aynı gün Hindistan’ın kurulduğu da ilan edildi.
Hindistan’ın bağımsız olurken bölünmesi, Hindular, Müslümanlar ve Sihler arasında kanlı
çatışmalara yol açtı. Cinnah ve Hindistan Başbakanı Javaharlal Nehru arasında yapılan
görüşmelerde milyonlarca insanın yer değiştirmesi kararlaştırıldı. Bölünme sırasında
Hindistan ve Pakistan arasında soruna dönüşen Keşmir bölgesinin aidiyeti konusu bugün de
iki ülke arasında daimi bir gerginlik konusu olmayı sürdürmektedir. Hindistan’ın
bağımsızlığında çok önemli bir yer tutan Gandhi ise Ocak 1948’de, kendisini Müslümanlara
fazla taviz vermekle itham eden bir Hindu milliyetçi tarafından öldürüldü.

9.4. Birleşmiş Milletler Düzeni
İkinci Dünya Savaşı devam ederken, devletler arası anlaşmazlıkların barışçı yollardan
çözülmesini sağlayamayan ve savaşın çıkmasını engelleyemeyen Milletler Cemiyeti’nin
yerine, yeni ve etkili yaptırım mekanizmalarıyla donatılmış bir uluslararası örgüt kurulması
fikri ortaya çıkmıştı. ABD ve İngiltere tarafından Ağustos 1941’de ilan edilen ve BM’nin
kuruluşunda da temel ilkelerden bazılarını oluşturacak olan Atlantik Bildirgesi’nin (Atlantic
Charter) ardından, Ocak 1942’de Birleşmiş Milletler Bildirgesi’nin (Declaration by the
United Nations) yayınlanmasıyla, henüz fikir aşamasında olan örgütün ismi ilk kez telaffuz
edilmişti. Kasım 1943’de Moskova Konferansı’nın ardından ise ilk defa bütün ulusların eşit
şartlarda katılacağı uluslararası bir örgüt olarak Birleşmiş Milletlerin kurulacağı ilan edilmişti.
Savaşın Avrupa’da sona ermesinden sonra 26 Haziran 1945’te ABD’nin San Fransisco
kentinde bir araya gelen 50 devletin temsilcileri BM’yi kuran antlaşmayı (BM Şartı) imzaladı.
Mihver’e karşı savaşan devletlerin mutabakatıyla kurulan BM’nin temel amacı
uluslararası barış ve güvenliği sağlamak olarak belirlenmişti. Tüm devletlerin egemen
eşitliğine saygı gösterilmesi, uluslararası ilişkilerde devletlerin birbirlerine karşı kuvvet
kullanmaktan ve kuvvet kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınmaları, anlaşmazlıkların
barışçı yollardan çözülmesi, devletlerin içişlerine karışılmaması gibi ilkeler BM düzeninin
temellerini oluşturdu.
Milletler Cemiyeti’nin, barışın ihlalini önlemekteki yetersizliğinden hareketle BM’nin
çok daha etkili bir yaptırım gücüne sahip olması düşünülmüştü. Bu çerçevede, tüm devletlerin
temsil edildiği Genel Kurul adlı organın yanında, 15 üyeden oluşan ve uluslararası barış ve
güvenliği ihlal eden devletlere karşı zorlama önlemler alma yetkisine sahip Güvenlik Konseyi
adında bir organ daha kuruldu. ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve SSCB Güvenlik Konseyi’nin
daimi üyeleri olarak kabul edildiler. Fakat bu beş daimi üyeye, alınabilecek kararları veto
etme yetkisi tanınması, en baştan itibaren devletlerin eşitliği ilkesinin sorgulanmasına yol açtı.
BM Şartı kuvvet kullanmayı yasaklamakla birlikte silahlı saldırıya uğrayan devletlerin
kendilerini, tek başlarına ya da müttefikleriyle birlikte savunabilecekleri ilkesini de
içermektedir. “Meşru savunma” olarak bilinen bu ilke, kolektif bölgesel güvenlik örgütlerinin
kurulabilmesine zemin sağlamıştır.
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BM’nin ayrıca Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı, Vesayet
Konseyi ve Sekretarya adında organları ve BM’ye bağlı olarak çalışan çok sayıda ihtisas
ajansı bulunmaktadır.

9.5. ABD-SSCB Anlaşmazlığı ve “Soğuk Savaş”ın Başlaması
İkinci Dünya Savaşı sırasında ortak Nazi tehdidine karşı kurulan “koalisyon”,
Almanya yenildikten hemen sonra dağılma emareleri göstermeye başladı.
Savaş sırasında toplanan konferanslarda savaş sonrası Avrupa ve dünya düzeni
konusunda temel ilkeler üzerinde anlaşmış olmalarına rağmen ABD ve SSCB’nin birbirlerine
karşı tutumlarında çok önemli farklılaşmalar ortaya çıktı. 1944’teki Moskova Konferansı
sırasında SSCB lideri Stalin ile savaştan sonra Avrupa’da kurulacak Batılı ve Sovyet nüfuz
alanları konusunda “yüzdeler anlaşması” olarak isimlendirilen bir mutabakata varan İngiltere
başbakanı Winston Churchill seçimleri kaybetmiş, başbakanlık koltuğuna Temmuz 1945’te
İşçi Partisi lideri Clement Atlee oturmuştu. ABD’de ise Nisan 1945’te ölen Franklin
Roosevelt’in yerine Harry Truman başkan olmuştu. ABD ve İngiltere’nin yeni liderleri,
Stalin’le ilk kez 17 Temmuz-2 Ağustos 1945 tarihlerinde, Berlin yakınlarındaki Potsdam’da
bir araya geldiler. Taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının ileride daha da derinleşebileceği bu
toplantıda ortaya çıktı.

9.5.1. “Soğuk Savaş”ın İlk Adımı Potsdam Konferansı
ABD, İngiltere ve SSCB liderleri Potsdam’da toplandıklarında Sovyet ordusu (Kızıl
Ordu) Baltık devletlerini, Bulgaristan’ı, Çekoslovakya’yı, Macaristan’ı, Polonya’yı ve
Romanya’yı Alman işgalinden kurtarmış ve askeri olarak kontrol altına almıştı. Bu ülkelerde
komünistler güçlenmekteydi. SSCB ayrıca 19 Mart 1945’te Türkiye’ye bir diplomatik nota
vererek 1925’te iki ülke arasında imzalanmış olan Dostluk ve Saldırmazlık Anlaşması’nın
süresini uzatmayacağını bildirmiş ve Boğazlar’ın statüsünü tartışmaya açmıştı. Konferansın
başlamasından bir gün önce ABD, New Mexico eyaletinde atom bombasının ilk başarılı
denemesini gerçekleştirmişti. Pasifik Savaşı bitmek üzereydi. Bu gelişmelerin gölgesinde üç
lider esas olarak Almanya’nın ve Polonya’nın geleceğini görüştüler.
Daha önce Yalta Konferansı’nda ortaya çıkan mutabakata uygun olarak Almanya’nın
ve Avusturya’nın dörder işgal bölgesine ayrılması, Nazilerden arındırılması,
silahsızlandırılması, ve demokratikleştirilmesi kararlaştırıldı. Üç lider ayrıca, Almanya’nın
toprak kazanımlarının geri verilmesini ve savaş suçlularının yargılanmasını da kararlaştırdılar.
Almanya-Polonya sınırı Oder-Neisse hattı olarak belirlendi. Böylece, Almanya 1937’deki yüz
ölçümüne göre %25 küçültüldü. Çok önemli tarım arazileri ve Almanya’nın ağır sanayi
merkezlerinden Yukarı Silezya Polonya’ya verildi. Stalin’in talebi üzerine Sovyet işgali
altındaki Almanya topraklarındaki sanayi kapasitesinin %10’unun SSCB’ye taşınması kabul
edildi. Almanya’nın tüm savaş sanayinin de yok edilmesine karar verildi Üç devlet arasında
Almanya’ya ilişkin bazı konularda görüş birliği sağlansa da, ABD ve SSCB’nin
“demokratikleştirme”den anladıkları, birbirine taban tabana zıttı.
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SSCB’nin kendi işgali altında olmayan Ruhr bölgesinden de ülkelerine makine ve
teçhizat taşımak istemesi Batılıların tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu konunun çözümü daha sonra
yapılacak toplantılara bırakılacak ama ilerleyen aylarda da çözüme ulaşılamayacaktır.
Potsdam’da Polonya’nın geleceği konusu da ele alındı. Alman Doğu Prusyası, Polonya
ve SSCB arasında paylaşıldı. Bu topraklarda yaşayan milyonlarca Alman’ın zorla
çıkartılmasına karar verildi. Oder-Neisse hattı Polonya-Almanya sınırını oluşturmakla birlikte
Polonya’nın tüm sınırlarının ayrıntılarının daha sonra ele alınmasına karar verildi. Diğer
taraftan, Yalta Konferansı’nda Churchill ve Stalin Polonya’da geçici bir koalisyon hükûmeti
kurulmasını kararlaştırmışlardı. Londra’daki Batı yanlısı Polonyalılar ve Polonya’nın Lublin
kentindeki komünistler bu hükûmette yer alacaklar ve kısa süre içinde ülkede demokratik
seçimler yapılacaktı. Potsdam Konferansı toplandığında Polonya seçimleri Stalin’in
geciktirmesi nedeniyle henüz gerçekleştirilememişti. Geçen süre zarfında, SSCB’nin de güçlü
desteğini arkalarına alan komünistler, Batı yanlılarını büyük ölçüde sindirmişlerdi.
Potsdam’dan sonra da hızla güç kazanan komünist Polonya İşçi Partisi, Vladislav Gomulka
liderliğinde ülkeyi SSCB’nin mutlak denetimi altına sokacaktır.
Potsdam’da tartışılan konulardan biri de Türk Boğazları’nın geleceğiydi. Stalin,
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin SSCB’nin lehine değiştirilmesi yönündeki talebini, ABD ve
İngiltere’ye kabul ettirmeyi başardı. Üç devlet, sözleşmenin değiştirilmesi için Türkiye’yle
görüşülmesi konusunda anlaştılar. Ancak ilerleyen zaman zarfında başlayan Soğuk Savaş,
ABD ve İngiltere’nin bu konudaki tutumlarını değiştirmesine yol açacaktır.

9.5.2 İkinci Dünya Savaşı’nın Hukuken Sona Ermesi
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra olduğu gibi, İkincisi Dünya Savaşı’ndan sonraki
barış antlaşmalarının mekânı olarak da Paris seçilmişti. 29 Temmuz-15 Ekim 1946 tarihleri
arasında, savaşan 21 devletin katıldığı konferanslar dizisi yapıldı. 10 Şubat 1947’de
Bulgaristan, Finlandiya, İtalya, Macaristan ve Romanya ile barış antlaşmaları yapıldı.
Antlaşmalarla bu beş ülkenin egemen haklara sahip olarak BM’ye üye olabilmesine izin
verildi. Mağlupların savaş tazminatı ödemeleri kararlaştırılırken bazı sınır düzenlemeleri de
yapıldı. İtalya; Yugoslavya’ya (Saseno), Yunanistan’a (12 Adalar) ve Etiyopya’ya (Eritre)
toprak kaybetti. Libya’daki İtalyan egemenliği de sona erdirilerek bu ülkede bağımsız bir
krallık kuruldu. Finlandiya ve Romanya bazı topraklarını SSCB’ye bıraktılar. Güney Dobruca
Romanya’dan Bulgaristan’a, Transilvanya’nın bir bölümü ise Macaristan’dan Romanya’ya
verildi. Antlaşmalara göre imzaların atılmasından sonra üç ay içinde işgal sona erdirilecekti.
Fakat Stalin Romanya ve Macaristan’daki birliklerini çekmedi. Bölünmüş ve devlet olma
vasfını yitirmiş Almanya ile Paris’te barış antlaşması imzalanmadı. 1949’da kurulan Federal
Almanya Cumhuriyeti ile Batılı ülkeler arasında savaş durumunu sona erdiren antlaşmalar
ancak 1951’de imzalanabildi. SSCB ise “Almanya ile savaş durumunun sona erdiğini”
1955’te açıkladı.
Avusturya ise Batılılar tarafından “işgale uğramış dost devlet” kabul edilmiş
olduğundan bu devletle bir barış antlaşması yapılmasına ihtiyaç duyulmadı. Bununla birlikte
Avusturya ile ABD, İngiltere ve SSCB arasında 15 Mayıs 1955’te “Avusturya Devlet
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Antlaşması” imzalandı. Antlaşmayla, Avusturya’nın egemenliği teminat altına alınmakta,
ülkede Nazi ve faşist partilerinin kurulamayacağı düzenlenmekteydi. Antlaşma, Avusturya’yı
daimi tarafsız statüye soktu. Bundan dolayı Avusturya hâlen NATO üyesi değildir.
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Uygulamalar
1)

Salman Rushdie’nin “Gece Yarısı Çocukları” romanını okuyunuz.

2)

Dominique Eudes’ün “Kapetanios –Yunan İç Savaşı 1943-49-” romanını

okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1)
“Gece Yarısı Çocukları” romanında yazar Hindistan’ı bağımsızlığa götüren
süreçleri hangi temalar üzerinden işlemiştir.
2)
“Kapetanios –Yunan İç Savaşı 1943-49” romanında yazar Yunan İç
Savaşı’nda hangi siyasal aktörleri ön plana çıkarmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İkinci Dünya Savaşı’nın ardından dünyanın durumuna genel bir bakış
yaptık. Batı Avrupa’da ekonomik yıkım ve yükselen siyasal güçler, Çin’de sosyalist devrimin
gerçekleşmesi, Hindistan’ın bağımsızlığa kavuşması ana temaları oluşturdu.
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Bölüm Soruları
1.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da hangi siyasal hareketler, neden güç
kazanmıştır?
2.
Yunan İç Savaşı’nda hangi karşıt siyasal aktörler, hangi nedenlerle savaştı?
3.
Savaş sonrası ABD’nin “süper güç” olarak ortaya çıkmasını hangi faktörler
sağladı?
4.
Çin’de ABD başta olmak üzere Batılı güçler nasıl bir yönetim istiyordu?
5.
Çin’de hangi gelişmeler sonucunda Mao Zedung önderliğinde sosyalist bir
devrim yaşanmıştır?
6.
Savaşın hemen ardından Orta Doğu’da hangi gelişmeler yaşanmıştır?
7.
Hindistan’da bağımsızlığa giden süreç hangi aşamalardan geçmiştir?
8.
Potsdam Konferansı’nda uzlaşılan ve uzlaşılamayan konular hangileridir?
9.
Birleşmiş Milletler hangi süreçlerden geçerek kurulmuş ve hangi organlara
dayanmaktadır?
10.
İkinci Dünya Savaşı’nı hukuken hangi antlaşmalar sonuçlandırmıştır?
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10. SOĞUK SAVAŞ’IN YAYILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ve 45 yıl boyunca devam eden
Soğuk Savaş’ın başlaması ve yayılmasına neden olan olaylar zincirini inceleyeceğiz. Doğu
Avrupa’da SSCB’ye bağlı halk cumhuriyetlerinin ortaya çıkışı, Truman Doktrini ile bir
anlamda Soğuk Savaş’ın ilanı, askeri güçler olarak NATO ve Varşova Paktı’nın kuruluşu ve
Soğuk Savaş içindeki ilk sıcak savaş olan Kore Savaşı bölümün ana temalarını oluşturacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
ABD ve SSCB’nin, İkinci Dünya Savaşı’nda aynı tarafta müttefik olarak
savaştıkları hâlde savaş sonrasında iki büyük karşıt güce dönüşmelerine ve Soğuk Savaş’ın
başlamasına hangi olaylar neden olmuştur?
2)
Stalin neden Doğu Avrupa ülkelerini önemsiyordu?
3)
ABD’nin hangi adımları Soğuk Savaş’ın şiddetlenmesine neden olmuştur?
4)
Kore Savaşı’nın sonuçları ne olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Soğuk Savaş’ın başlaması ve
yayılmasına neden olan
olaylar zinciri ve Soğuk
Savaş’ın askeri
örgütlenmeleri.

Soğuk Savaş’ı başlatan
olaylar zincirini anlamak,
NATO ve Varşova Paktı’nın
kuruluşunu bilmek, Soğuk
Savaş’a can veren ana
dinamikleri anlamak.

Metinler, haritalar, görsel
malzemeler ve okuma
önerileriyle konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Soğuk Savaş

•

Halk Cumhuriyetleri

•

Truman Doktrini

•

NATO

•

Varşova Paktı

•

Kore Savaşı
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Giriş
20. yüzyılın ikinci yarısını belirleyen en özet kavram hiç kuşkusuz “Soğuk Savaş”tır.
Soğuk Savaş’ın nasıl başladığı hâlâ siyasi tarihçiler ve siyaset bilimciler tarafından
tartışılıyor. Hangi olayın Soğuk Savaş’ın başlangıcı olduğu da tartışma konusu. Ancak
Truman Doktrini’nin simgesel anlamda Soğuk Savaş’ı başlatan olay olduğu konusunda bir
uzlaşma vardır. Ölen Roosevelt’in yerine gelen ABD’nin yeni başkanı Truman Sovyetler
Birliği’ne şüpheyle yaklaşıyordu. Soğuk Savaş’ın ilk adımları Potsdam Konferansı ile
Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarıyla atıldı. Nükleer silah, atom tekelini elinde
bulunduran ABD’nin savaş sonrası güçlenen, kitle desteği bulan komünist hareketlere karşı
attığı adım “çevreleme” politikasıydı. Bu adımın atılmasında ABD’de önemli görevlerde
bulunan bir çevrenin etkisi tartışılmazdır.
Truman Doktrini’ni önce Batı Avrupa’daki sol/sosyalist yükselişi engellemek için
Marshall yardımı, hemen arkasından da askeri bir yapı olarak Kuzey Atlantik Antlaşması
Örgütü NATO’nun kuruluşu izledi.
Soğuk Savaş’ın ilk sıcak çatışması ise Uzakdoğu’da Kore yarımadasında gerçekleşti.
Komünistlerin etkin olduğu Kuzey Kore ile ABD yanlılarının etkin olduğu Güney Kore
arasındaki savaş aslında Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki küresel rekabetin ilk kez savaşa
dönüştüğü bir alandı.
Kore Savaşı sonucunda NATO’nun etki alanı Türkiye’yi içine alacak şekilde
genişledi. Bir savunma örgütü olarak ABD liderliğinde kurulan NATO’ya karşı Sovyetler
Birliği de yine “savunma” kavramını ön plana çıkartarak Varşova Paktı’nın kuruluşunu
gerçekleştirdi.
Artık Soğuk Savaş’ın iki askeri örgütü, NATO ve Varşova Paktı, 20. yüzyılın önemli
askeri örgütleri olarak tarihe adlarını yazdırıyorlardı.
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10.1. Soğuk Savaşı’ın Yayılması
10.1.1. Soğuk Savaş’ın Başlaması
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ve 45 yıl boyunca devam eden ABD ve
SSCB’nin liderliğindeki Batı ve Doğu Blokları arasındaki ideolojik temelli gerilime Soğuk
Savaş adı verilir. Soğuk Savaş yılları boyunca taraflar arasında doğrudan bir sıcak çatışma
yaşanmamış olmakla birlikte dünyanın çeşitli bölgelerinde Soğuk Savaş dinamiklerinin
sonucu olarak çok sayıda savaş yaşanmıştır.
Soğuk Savaş deyimi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez İngiliz romancı George
Orwell tarafından Ekim 1945’te bir İngiliz gazetesine yazılan Almanya’nın geleceğiyle ilgili
bir makalede kullanılmıştı. ABD Başkanı Truman’ın danışmanı Bernard Baruch ise Nisan
1947’de yaptığı bir konuşmada ABD ve SSCB arasındaki ilişkileri yorumlarken Soğuk Savaş
benzetmesini yapmıştı. Tam olarak hangi olaydan sonra başladığı tarihçiler için hâlâ tartışma
konusu olan Soğuk Savaş’ın simgesel olarak Truman Doktrini’nin ilan edilmesiyle başladığı
söylenebilir. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 1945-1948 döneminde yaşanan bir dizi
gelişme, Soğuk Savaş şartlarının belirginleşmesine yol açmıştır.

10.1.2. Doğu Avrupa’da Halk Cumhuriyetlerinin Ortaya Çıkışı ve
Sovyet Etkisi
Çekoslovakya dışında İkinci Dünya Savaşı’ndan önce anti-demokratik rejimlere sahip
olan Doğu Avrupa ülkeleri Nazilerle iş birliği yapmıştı. Çekoslovakya ise İngiltere ve
Fransa’nın göz yummasıyla 1938’de işgal ve ilhak edilmişti. Hitler, Doğu Avrupa ülkelerini
SSCB’ye saldırmak için kullanmıştı. Savaş sırasında Kızıl Ordu tarafından Nazilerden
“kurtarılan” bu alana Stalin büyük stratejik önem atfediyordu. Zira SSCB’nin ileriki yıllarda
uğrayabileceği olası bir silahlı saldırıya karşı bu alanı bir tampon bölge olarak kullanma
niyetindeydi. Moskova Konferansı’nda Churchill ile yaptığı “yüzdeler anlaşmasına”
dayanarak Stalin savaştan hemen sonra Kızıl Ordu’nun işgali altındaki tüm Doğu Avrupa
ülkelerinde kendine yakın partileri iktidara getirmeye koyuldu. Başlangıçta, Nazilere muhalif
olan diğer siyasi partileri de kurulan koalisyonlara ortak yapsa da 1947’den itibaren
komünistlerin iktidarı tek başlarına ele geçirmelerine destek verdi. Bu çerçevede, diğer siyasi
partiler hükûmetlerden çıkartıldı. Bununla da yetinmeyen Stalin, SSCB’nin, üzerlerinde
denetim kurmasına karşı çıkan bağımsızlık yanlısı komünistleri de tasfiye ettirdi.
Bu çerçevede, Bulgaristan’da Milli Çiftçi Birliği lideri Nikola Petkov 1946’da ülkede
bir cumhuriyet rejimi kurmuş olmasına rağmen, 1934-1943 yıllarında Komintern’in
başkanlığını da yapan, Stalin’e yakın Bulgar siyasetçi Georgi Dimitrov tarafından iktidardan
uzaklaştırıldı. Dimitrov 1947’de, Balkanlar’daki Slavların bir araya getirilmesiyle Balkan
Federal Cumhuriyeti adıyla yeni bir devlet kurmayı hedefleyen Bled Antlaşması’nı
Yugoslavya lideri Mareşal Josip Bronz Tito’yla yapsa da Tito’nun 1948’de Stalin’le
ayrışması üzerine Bulgaristan bu antlaşmadan çekildi.
Romanya’da ise Komünist Parti lideri Petru Groza SSCB’nin de desteğini arkasına
alarak 1947’de Kral Mikhael’in tahttan feragat etmesini sağladı. Hemen ardından Romanya
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Halk Cumhuriyeti ilan edildi. Aynı yıl Macaristan’da da Komünist Parti iktidara geldi.
Polonya’da Vladislav Gomulka liderliğinde komünistlerin iktidarı ele geçirme sürecine
yukarıda değinilmişti. Her üç ülke de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile sıkı bağlar
kurdular.
Doğu Avrupa ülkeleriyle ayrı ayrı askeri ittifak antlaşmaları yapan SSCB’nin
liderliğinde, 1947’de Komünist ve İşçi Partileri Enformasyon Bürosu (Kominform) kuruldu.
SSCB Komünist Partisi’nin yanı sıra Bulgaristan, Çekoslovakya, Fransa, İtalya, Macaristan,
Polonya, Romanya, Yugoslavya komünist partileri bu örgütün içinde yer aldı. Mareşal
Tito’nun izlediği Stalin karşıtı tutum sebebiyle Yugoslavya’nın 1948’de Kominform’dan
atılmasından sonra, örgütün merkezi Yugoslavya’nın başkenti Belgrad’tan Romanya’nın
başkenti Bükreş’e taşındı.
Bu arada Çekoslovakya’da 1946’da yapılan seçimlerden sonra Sosyalist Parti ve
Komünist Parti’nin katılımıyla bir koalisyon hükûmeti kurulmuştu. SSCB ile daha sıkı
ilişkiler geliştirmek isteyen komünist Başbakan Klement Gottwald ile Moskova’ya mesafeli
duran Dışişleri Bakanı Jan Masaryk arasında bir çekişme vardı. Şubat 1948’de SSCB’nin
desteğini alan Gottwald, yüz binlerce işçiyi Prag sokaklarına dökerek komünist olmayan
bakanların hükûmetten istifa etmelerini sağladı. 10 Mart’ta da Dışişleri Bakanı Masaryk
çalışma binasının önünde ölü bulundu. Tarihe Prag Darbesi olarak geçen bu olayla
komünistler Çekoslovakya’da iktidarlarını pekiştirirken Batı Avrupa ülkeleri ve ABD ise
SSCB’ye karşı bir savunma örgütü kurmak için düğmeye bastılar. Doğu Avrupa ülkelerini
ekonomik olarak da denetim altına almayı amaçlayan Stalin, Ocak 1949’da Karşılıklı
Ekonomik Yardım Konseyi (COMECON) adlı bir örgüt daha kurdurttu. Artık tamamen SSCB
uydusu hâline gelen Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya ve Romanya bu örgüte
üye oldular. Enver Hoca liderliğinde komünizmi benimseyen Arnavutluk da COMECON
üyesi oldu. Soğuk Savaş yılları boyunca Demokratik Almanya (Doğu Almanya), Moğolistan,
Küba ve Vietnam da bu kuruluşa üye olacaklardı.

10.1.3. “Batı Bloku”nun İnşaası
Savaştan sonra
derinleşmekteydi.

Moskova-Washington

ilişkilerindeki

anlaşmazlıklar

giderek

ABD’nin sahip olduğu atom bombası tekelini devam ettirmek için nükleer çalışmalar
yapan diğer ülkelerin denetim altına alınması girişimleri SSCB tarafından desteklenmedi.
Truman’ın danışmanı Bernard Baruch tarafından geliştirilerek BM Uluslararası Atom Enerjisi
Komisyonu’nun Haziran 1946’daki ilk toplantısına sunulan bir plan çerçevesinde nükleer
çalışmaların barışçı amaçlarla sınırlandırılması isteniyordu. Stalin’in bu plana soğuk
yaklaşması, ABD’nin nükleer alandaki liderliğini kabul etmeyeceğinin açık bir göstergesiydi.
Nitekim SSCB nükleer çalışmalarına hız verecek ve 1949’da ilk atom bombası
denemesini yapacaktır.
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Roosevelt’in ölümü üzerine başkanlık koltuğuna oturan Truman’ın Sovyetler Birliği
ile ilişkilerde mesafeli bir yaklaşıma sahip olduğu zaten biliniyordu. Nitekim 1946 başından
itibaren Truman’ın liderliğinde Batı’nın SSCB’ye bakışında çok somut değişiklikler oldu.
ABD’nin Moskova’daki Büyükelçiliği’nde görev yapan George Kennan, ABD Hazine
Bakanlığı’na hitaben Şubat 1946’da kaleme aldığı ve Soğuk Savaş tarihine “Uzun Telgraf”
adıyla geçen telgrafında, ABD’nin karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikenin Sovyet
komünizmi olduğunu ifade etmekteydi. Kennan’a göre SSCB, kendisini kapitalizmle
ebediyen sürecek bir savaş içinde görmekteydi. Ekonomik çıkarlarla değil, tarihsel Rus
milliyetçiliğiyle bağlantılı olan Sovyet yayılmacılığı, Doğu Avrupa ülkelerindeki muhalif
unsurları sindirmeye çalışmaktaydı. SSCB, kapitalist ülkelerdeki Marksistleri de müttefik
olarak kullanmak niyetindeydi.
1947 yılında Foreign Affairs dergisinde “Mr. X” takma adıyla “Sovyet Davranışının
Kaynakları” başlıklı bir makalesi de yayınlanacak olan Kennan’ın görüşleri ABD’nin İkinci
Dünya Savaşı sonrasında SSCB’ye karşı takip edeceği politikanın oluşmasında son derece
etkili olmuştur. Soğuk Savaş’ın başlangıcında “Uzun Telgraf” kadar etkili bir diğer görüş de
Churchill tarafından, Mart 1946’da ABD’nin Fulton kasabasındaki Westminster Koleji’nde
yaptığı konuşmada dile getirilmiştir. Churchill, “Baltık kıyılarındaki Stettin’den
Adriyatik’teki Trieste’ye kadar bir demir perdenin Avrupa’ya indiğini” ifade ederek Sovyetler
Birliği’nin Doğu Avrupa ülkelerindeki hâkimiyetine dikkat çekerken, “demir perde”
kavramını da popülerleştiriyordu.
Kenan da, Churchill de Batı dünyasının gerekli önlemleri almaması hâlinde, SSCB’nin
tüm Avrupa’ya komünizmi yayabileceğini savunmaktaydılar. Kenan ve Churchill’in özellikle
Batı Avrupa’da komünist partilerin oy oranlarının yükselmesi, Arnavutluk ve Yugoslavya’da
komünistlerin iktidara gelmesi, başta Çin olmak üzere Asya’nın birçok yerinde komünist
hareketlerin güçlenmesinden etkilendiğini söylemek mümkündür.

10.1.4. Truman Doktrini ve Marshall Yardımı
Bu koşullar altında ABD Başkanı Truman, 1947 başında daha sonra “çevreleme”
olarak adlandırılacak politikasının ilk adımını attı ve kendi adıyla anılacak doktrini ilan etti.
ABD’nin SSCB’yi ve kendi tabiriyle “uluslararası komünizmin yayılmasını durdurmak için”
benimsediği yol “çevrelemeydi”. Dünyanın çeşitli bölgelerinde SSCB’nin (komünizmin)
yayılma alanı olabilecek ülkeleri Batı ile yakın ilişki içine sokarak bir “güvenli alan”
oluşturmak amaçlanmaktaydı.
12 Mart 1947’de ABD Kongresi’nde bir konuşma yapan Başkan Truman, silahlı
azınlıkların ya da dış güçlerin müdahalelerine dayanmaya çalışan özgür halklardan olan
Türkiye ve Yunanistan’a toplam 400 milyon dolarlık askeri yardım yapılacağını duyurdu.
Türkiye, 19 Mart 1945’teki SSCB notasından beri Boğazlar konusunda Stalin’in
talepleriyle karşı karşıyaydı. Yunanistan’da ise komünist ELAS ile İngiltere ve ABD’nin
desteklediği kralcı EDES iktidar için karşı karşıya gelmiş ve iç savaş yaşanmaktaydı. Tarihe
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Truman Doktrini olarak geçen bu konuşmayla, ABD “Batı Bloku”nu oluşturma yönünde de
önemli bir girişim başlatmış oldu.
ABD Hazine ve Dışişleri bakanlıklarının savaştan sonra hazırladıkları çeşitli raporlara
göre Avrupa ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar, hem komünistlerin güç kazanmasına elverişli
bir ortam hazırlamakta hem de ABD’nin ihracatına zarar vererek ülke ekonomisini krizin
eşiğine getirmekteydi.
ABD Dışişleri Bakanı George Marshall 5 Haziran 1947’de Harvard Üniversitesi’nde
yaptığı bir konuşmada, ABD’nin Avrupa’nın yeniden imarı için ekonomik yardım yapacağını
açıklayarak Marshall Planı olarak isimlendirilen çözüm önerisini getirdi.
İngiltere’nin memnuniyetle karşıladığı Marshall Planı’na Fransa ilk başta tepki
gösterdi. Amerikalıların aksine Fransızlar Almanya’nın bu plana dahil edilmesini istemiyor,
Alman sanayi bölgesini Jean Monnet tarafından geliştirilen bir başka plan çerçevesinde
denetimleri altına almak istiyorlardı. ABD, planın komünizmin yükselişini engelleyeceği
savını ileri sürerek Fransız komünist partisinin direnişine rağmen Paris’i ikna etmeyi başardı.
SSCB ise Marshall Planı’nı Amerikan emperyalizminin Avrupa’yı ele geçirmek için
kullanmayı düşündüğü bir araç olarak nitelendirerek plana katılmayacağını açıkladığı gibi
Doğu Avrupa ülkelerine de plana katılmamaları konusunda baskı yaptı. Daha önce plana
katılacaklarını açıklayan Çekoslovakya ve Polonya bu baskılar sonucunda Paris toplantısına
temsilci göndermekten vazgeçti.
Planı kabul ettiklerini açıklayan Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İngiltere,
İrlanda, İtalya, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre, Türkiye ve
Yunanistan’dan gelen temsilciler Temmuz 1947’de Paris’te Avrupa Ekonomik İşbirliği
Konferansı’nı topladılar. Savaş sırasında tarafsızlık statüsü ilan etmiş olmasına rağmen
Nazi Almanya’sına gönüllü destek veren General Franco yönetimindeki İspanya ise
toplantıya davet edilmemişti. ABD, İngiltere ve Fransız işgal bölgelerindeki Alman
temsilcilerin de katılımıyla Nisan 1948’de Marshall yardımlarının dağıtımının eş güdümü için
Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OEEC) kuruldu.
ABD 1948-1951 döneminde 17 Avrupa ülkesine toplam 12 milyar 731 milyon dolarlık
ekonomik yardım yaptı. Yardımların çok büyük oranda ABD Hükûmetinin Amerikan
şirketlerinden satın aldığı malları Avrupalılara aktarması şeklinde oluşu, Amerikan
ekonomisinin de canlanmasına yol açtı. Marshall yardımları sayesinde ekonomilerinde gözle
görülür bir gelişme kaydetmeye başlayan ülkelerde komünistlerin iktidarı ele geçirme ihtimali
ortadan kalktı. Marshall yardımları, dolaylı olarak Avrupa ekonomik bütünleşme hareketine
de ivme kazandıracaktır.
Marshall yardımları sırasında daha yakın bir etkileşim içine giren Fransa ve Federal
Almanya arasında ekonomik konularda iş birliği yapma anlayışı gelişmeye başlamıştı. Fransa,
Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi dışlanarak ve izole edilerek değil,
Batı Avrupa’nın içine alınarak bir tehdit olmaktan çıkartılabileceği düşüncesindeydi. Üstelik
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böylece, Fransa’nın savaştan sonra çok ihtiyaç duyduğu kömür ve çeliğe daha uygun şartlarda
erişme imkânı doğabilirdi. Soğuk Savaş’ın başlamasıyla Federal Almanya’nın zayıf
bırakılması politikasından vazgeçen ABD’nin karşı çıktığı Alman kömür madenlerinin ve
çelik sanayinin Fransa’nın denetimi altına sokulması yerine Avrupa’nın tüm kömür ve çelik
üretiminin tek bir yüksek otorite tarafından yönetilebileceği bir yapı oluşturulabilirdi.
Fransa Devlet Planlama Teşkilatı direktörü Jean Monnet tarafından hazırlanan ve 9
Mayıs 1950’de Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından ilan edilen plan
çerçevesinde Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya 1951’de
Paris’te bir araya geldi. 18 Nisan 1951’de bu altı Avrupa ülkesi arasında Avrupa Kömür ve
Çelik Antlaşması imzalanarak Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) adıyla uluslar üstü
bir örgüt kuruldu. 1957’de imzalanan Roma Antlaşmasıyla da bugünkü Avrupa Birliği’nin
temeli atılacak ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu adıyla
iki topluluk daha kurulacaktı.

10.1.5. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) Kuruluşu
Şubat-Mart 1948’de gerçekleşen Prag Darbesi’yle Çekoslovakya’da yönetimin
tamamen SSCB yanlısı komünistlerin eline geçmesi Batı Avrupa ülkelerini endişelendirdi.
Diğer yandan, Marshall Planı’nı çerçevesinde ABD’den ekonomik yardım almaya başlayan
Batı Almanya’nın ekonomik olarak ayağa kalkma ihtimali de Fransa için korku vericiydi.
Fransa ve İngiltere Mart 1947’de Dunkirk Antlaşması’nı imzalayarak Almanya’ya karşı bir
askeri ittifak kurmuşlardı. Bu kez 17 Mart 1948’de Brüksel’de bir araya gelen Belçika,
Fransa, Hollanda, İngiltere ve Lüksemburg bir ittifak antlaşması imzaladılar. Kâğıt üzerinde,
muhtemel bir Alman saldırısına karşı olduğu izlenimi veren Brüksel Antlaşması, aslında
SSCB yayılmacılığına karşı atılmış bir adımdı. Fakat savaştan yıpranarak çıkan bu beş
Avrupa ülkesinin Stalin’in muhtemel bir yayılmacılık girişimine karşı direnmesi gerçekte
mümkün değildi.
Marshall yardımlarının verilmeye başlamasından sonra Batı ile SSCB arasındaki ipler
daha da gerginleşti. Almanya’daki Amerikan ve İngiltere işgal bölgeleri 1947’de Bizonia
adıyla birleştirilmişti. Fransız işgali altındaki bölge de Mart 1948’de buna eklenmiş, Trizonia
ortaya çıkmıştı. Bu bölgede ve Batı Berlin’de 21 Haziran 1948’de, SSCB’nin rızası
alınmaksızın bir enflasyonla mücadele programı yürürlüğe sokuldu.
Müttefikler Trizonia’da, Alman Markı (Deutsche Mark) adıyla yeni bir para birimini
tedavüle soktular. Bunu, Almanya’nın tek bir ekonomik birim olarak kalacağı yönünde daha
önce yapılmış antlaşmalara aykırı gören SSCB 24 Haziran’da Batı Berlin’i ablukaya aldı.
Sovyet işgal bölgesinde bulunan kente giden tüm kara ve demiryolları Kızıl Ordu tarafından
kesildi. Bunun üzerine ABD Batı Berlin’e yardım taşımak için bir hava köprüsü kurdu.
Herhangi bir yardım uçağının Sovyet saldırısına uğraması pekâlâ taraflar arasında sıcak
çatışma çıkartabilirdi. ABD bir yandan Batı Berlin’e yardım taşımaya devam ederken diğer
yandan da Batı Avrupa’nın savunması için bir ittifak kurma fikrine ağırlık vermeye başladı.
Zaten 11 Haziran’da Senatör Arthur Vandenberg tarafından Senato’ya sunulan ve ABD’nin
dünyanın çeşitli bölgelerinde, BM Şartı’nın 51. Madde’sine uygun olarak askeri ittifaklara
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girmesine imkân veren bir tasarı yasalaşmıştı. Böylece, 1823’ten beri ABD’nin yalnızcılık
politikasının temelini oluşturan Monroe Doktrini resmen sona ermiş oluyordu. Batı Avrupa
ülkeleriyle ABD’nin yaptığı görüşmeler sonucunda hazırlanan Kuzey Atlantik Antlaşması 4
Nisan 1949’da Washington’da imzalandı. Antlaşmayla, BM Şartı’ndaki “kolektif meşru
müdafaa” ilkesine uygun olarak Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) kuruldu.
Başlangıçta ABD, Belçika, Fransa, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İtalya, İzlanda,
Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz’in üye olduğu örgüte 1952’de Türkiye ve
Yunanistan, 1955’te ise Federal Almanya katılacaktır. Soğuk Savaş dönemindeki son NATO
genişlemesi 1982’de İspanya’nın katılımıyla gerçekleşecektir.
NATO’nun kuruluşu Doğu ve Batı arasında artık kesin bir ayrışma olduğunun
kanıtıdır. İttifak’ın doğuşundan bir süre sonra ABD, Fransa ve İngiltere işgali altındaki Alman
topraklarında Federal Almanya Cumhuriyeti kurulmuş, SSCB de buna Demokratik Almanya
Cumhuriyeti’ni kurdurarak karşılık vermiştir. Bölünmüş Almanya Soğuk Savaş’ın önemli
sembollerinden bir olacaktır.

10.2. Soğuk Savaş’ı Tırmandıran ABD Adımları
George Kennan’ın temellerini attığı “SSCB’nin çevrelenmesi” politikası NATO’nun
kurulmasıyla Truman yönetimi tarafından fiilen hayata geçirilmişti. Bu politikanın ana
hatlarının tespit edilmesi ise ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin (NSC) Nisan 1950’de
hazırladığı ve Başkan Truman tarafından 1951’de onaylanarak yürürlüğe sokulan bir raporla
oldu. Kısaca NSC-68 olarak bilinen bu rapora göre “Batı Yarıküresi’nin” savunulması için
ihtiyaç duyulan müttefiklerin askeri kapasitesi geliştirilecek, SSCB’yi çevreleyen alanlarda
yeni üsler kurulacak, SSCB ordusunun savaşma kabiliyetini yok edebilecek saldırı gücü
geliştirilecek ve bu görevlerin yerine getirilebilmesi için iletişim hatları güçlendirilecekti.
NSC-68’in ABD’nin askeri kapasitesinin artırılmasına ve üsler sistemi kurulmasına yaptığı
vurgu, bu belgenin Soğuk Savaş’ın tırmanmasında önemli bir aşamayı teşkil ettiğini
göstermektedir. Eisenhower’ın ABD başkanlığı koltuğuna oturmasından sonra Ulusal
Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanan ve Ekim 1953’te yürürlüğe giren 162/2 sayılı karar
da Soğuk Savaş’ın tırmanmasında, en az 68 sayılı karar kadar etkili olmuştur. “Yeni Bakış”
politikası olarak da isimlendirilen 162/2 sayılı karara göre SSCB tarafından yapılacak
herhangi bir saldırıya atom silahlarıyla karşılık verilecekti. Bu yaklaşım NATO tarafından
“kitlesel karşılık stratejisi” olarak benimsendi ve 1966’da “esnek karşılık” ile değiştirilene
kadar yürürlükte kaldı. Kitlesel Karşılık Stratejisi SSCB’ye yakın bölgelerde ABD’nin üsler
kurmasını elzem kılıyordu. Nitekim Türkiye ile ABD arasında Adana İncirlik Hava üssünün
ortak kullanımına ilişkin antlaşma 1954’te imzalandı. İncirlik Üssü ABD’nin SSCB’ye karşı
yürüttüğü birçok gizli operasyonun merkezi hâline geldi.
Eisenhower’ın Yeni Bakış Stratejisi ayrıca, komünizme karşı, her türlü propaganda
aracının kullanıldığı psikolojik bir mücadelenin başlatılmasını, Batı çıkarlarına aykırı
gelişmelere, gerekirse gizli operasyonlarla müdahalede bulunulmasını ve çevrelemenin devam
ettirilmesini de öngörmekteydi. Soğuk Savaş yılları, bu stratejinin dünyanın çeşitli
bölgelerinde pek çok kez uygulanmasına sahne oldu.
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Bu dönem aynı zamanda ABD içinde komünizme karşı yoğun bir kampanyanın
yaşanmasına sahne oldu. ABD’li senatör Joseph McCarthy’nin öncülüğünü ettiği ve
McCarthyizm olarak adlandırılan 1950-1954 yılları arasında devam eden girişim çerçevesinde
çok sayıda Amerikalı bilim adamı, sanatçı ve siyasetçi komünist olmak ve SSCB ile iş birliği
yapmak gibi gerekçelerle işlerinden atıldı veya tutuklandı. SSCB lehine casusluk yapmakla
suçlanan bazıları idam edildi. “Cadı avı” ya da “kızıl panik” olarak tanımlanan dönem Soğuk
Savaş’ın psikolojik alt yapısının ABD’ye yerleşmesinde önemli bir rol oynamıştır.

10.2.1 Soğuk Savaş’ın İlk Sıcak Karşılaşması: Kore Savaşı
Avrupa’da Soğuk Savaş tam anlamıyla başlamaktayken, Kore Yarımadası’nda da
önemli gelişmeler yaşanmaktaydı. Kore’yi işgal altında tutan Japonya’nın teslim olmasından
sonra ülke Eylül 1945’te, 38. paralel üzerinden ikiye bölünmüş, güney ABD’nin, kuzey ise
SSCB’nin denetimi altına sokulmuştu. ABD ve SSCB arasında Avrupa’nın geleceği hakkında
yaşanan anlaşmazlıkların bir benzeri Kore’de de ortaya çıktı. 1943’teki Kahire Konferansı
kararlarına rağmen ABD ve SSCB ülkenin siyasal bütünlüğünün korunması yönünde görüş
ayrılığına düşünce, 1948’de BM gözetiminde 38. paralelin güneyinde seçimler yapılırken
SSCB Kuzey’de seçim yapılmasına izin vermedi. Stalin, Koreli komünist lider Kim İl
Sung’un kurduğu hükûmeti desteklemeye devam etti. Güney’de devlet başkanlığını kazanan
Syngman Rhee’yi ise ABD destekliyordu. Kuzey’de SSCB’nin desteklediği komünistler Kore
Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) adıyla bir devlet kurarlarken güneyde ABD’nin
desteklediği Batı yanlılarının kurduğu devletin adı Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) oldu.
Her iki devlet de asıl Kore’nin kendileri olduğunu ileri sürerek birbirlerinin
topraklarında hak iddia etmekteydiler. 25 Haziran 1950’de Kuzey Kore birlikleri, iki ülkeyi
ayıran 38. paralel üzerinden Güney’e saldırdı. ABD’nin çağrısıyla toplanan BM Güvenlik
Konseyi Kuzey Kore’nin eyleminin barışın ihlali olduğuna ve saldırganın durdurulması için
silahlı kuvvet kullanılmasına karar verdi. O sırada BM’de Çin’i, komünist Çin Halk
Cumhuriyeti’nin değil Tayvan’ın temsil etmesini protesto eden SSCB, Güvenlik Konseyi
toplantılarını boykot etmekteydi. Dolayısıyla bu kararın alınmasını pekâlâ engelleyebilecek
veto gücünü kullanamadı.
Bu karara uyan 19 ülke Kore’ye asker gönderme kararı aldı. ABD Kore Savaşı’na
yaklaşık 500.000 askerle katıldı. Türkiye, BM Kuvvetleri’ne 5000 kişiyle, altıncı büyük
katkıyı yaptı. Süratle ilerleyen BM ordusu, Kuzey Kore’nin kazanımlarını sona erdirip 38.
paralelin kuzeyine geçince, Kuzey Kore’yi desteklemekte olan Çin Halk Cumhuriyeti, Ekim
1950’de “gönüllü ordusu” adını verdiği birlikleri savaşa soktu. Bu müdahale dengeleri
değiştirdi. Karşılıklı başarılar elde edilse de, mücadele başladığı yer olan 38. paralel üzerinde
kilitlendi. Nisan 1951’de başlayan ateşkes görüşmeleri oldukça uzun sürdü ve ancak 1953
Temmuz’unda imzalanabildi. Kore’nin bölünmüşlüğü devam etti. Kore Savaşı, ABD
tarafından SSCB ve ÇHC destekli komünizmin yayılmasının durdurulması için verilen bir
mücadele olarak görüldü. Dolayısıyla, Kore Savaşı bir yandan Soğuk Savaş içindeki DoğuBatı gerginliğini tırmandırırken, diğer yandan da ABD’nin çevreleme politikasının
Avrupa’yla sınırlı olamayacağı, komünizmin mutlaka küresel çapta çevrelenmesi görüşü
ABD yönetiminde taraftar kazandı.
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ABD, Kore Savaşı devam ederken 1951’de Japonya ile bir güvenlik antlaşması
imzalamıştı. Eylül 1954’te ABD, Avustralya, Filipinler, Fransa, İngiltere, Pakistan ve Tayland
arasında imzalanan Manila Antlaşması’yla Güneydoğu Asya Antlaşması Örgütü (SEATO)
adlı bir askeri ittifak kuruldu. NATO ile Kuzey Atlantik ve Avrupa’da SSCB’yi çevreleyen
ABD, SEATO ile Güneydoğu Asya gelişmelerini denetleyebilmek istiyordu. Birinci Hindiçini
Savaşı’nın ardından, bu bölgede komünistlerle mücadele eden yönetim veya silahlı gruplara
yardım etmek ABD’nin önceliği hâline geldi. Avrupa’da ise Kore Savaşı’nın hemen ardından
1952’de Türkiye ve Yunanistan NATO’ya kabul edildi. 1954’te Federal Almanya’nın ordu
kurmasına izin verilirken, 1955’te bu ülke de NATO’ya üye olarak alındı. Aynı yıl ABD,
çevrelemenin Orta Doğu’daki ayağı olarak Bağdat Paktı’nı kurdurttu.
Diğer yandan, 1949’da atom bombasına sahip olan SSCB ile bir yarışa girişen ABD,
1952’de ilk hidrojen bombası denemesini yaptı. Bir yıl sonra da SSCB hidrojen bombası
üretmeye başladı. Böylece Kore Savaşı’nın hemen ardından, ABD ve SSCB arasında nükleer
silahlanma yarışı da hız kazandı.

10.3. “Batı Bloku”nun İnşaasına Yanıt: Varşova Paktı’nın Kurulması
SSCB lideri Stalin Mart 1953’te ölünce, Eylül ayında Nikita Khruchev Komünist
Partisi Birinci Sekreterliği görevine atandı. Khruchev bir yandan içeride muhaliflerini tasfiye
ederek iktidarını sağlamlaştıracak adımlar atarken, diğer yandan dışarıda ABD’nin çevreleme
politikasına karşı SSCB’nin vereceği tepkiyi planladı.
Federal Almanya’nın NATO’ya üye olarak alınmasından hemen sonra 14 Mayıs
1955’te Varşova’da Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Demokratik Almanya
Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya ve SSCB arasında Dostluk, İşbirliği ve
Karşılıklı Yardım Antlaşması imzalandı.
Böylece, komünist partilerin iktidarda olduğu Doğu Avrupa ülkeleri de NATO gibi bir
kolektif savunma örgütü çatısı altında bir araya gelmiş oldular. Varşova Paktı’nı kuran
antlaşmada da BM Şartı’nın 51. Madde’sinde yer alan kolektif meşru müdafaa hakkına atıf
yapılmakta ve İttifak’ın sadece savunma amaçlı olduğunun altı çizilmekteydi. NATO’nun ve
Varşova Paktı’nın karşılıklı olarak savunmaya vurgu yapıyor olmaları, Soğuk Savaş’ın bu iki
karşıt blok arasında giderek tırmanmakta olduğu gerçeğini değiştirmiyordu.
Diğer yandan, SSCB Varşova Paktı’nı Doğu Avrupa yönetimlerinin kendi
güdümünden çıkmalarını önlemek için de kullandı. Nitekim 1956’da Varşova Paktı üyesi
Macaristan’da başlayan Moskova karşıtı ayaklanma, Khruchev’in emriyle Budapeşte’ye giren
SSCB birlikleri tarafından bastırıldı.
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Uygulamalar
1)

Oliver Stone’un yönettiği “ABD’nin Gizli Tarihi” belgeselinin 1. bölümünü

seyredin.
2)

Oliver Stone’un yönettiği “ABD’nin Gizli Tarihi” belgeselinin 2. bölümünü

seyredin.
3)

George Clooney’in yönettiği “İyi Geceler ve İyi Şanslar” filmini izleyin.
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Uygulama Soruları
1)

“ABD’nin Gizli Tarihi” belgeselinin 1. bölümünde ABD ile SSCB arasındaki

savaş sırasındaki ilişkiler nasıl tanımlanmaktadır?
2)

“ABD’nin Gizli Tarihi” belgeselinin 2. bölümünde Truman’ın iktidara geliş

süreci ve soğuk savaşın başlaması nasıl anlatılmaktadır?
3)

“İyi Geceler ve İyi Şanslar” filminde SSCB’nin “şeytanlaştırıldığı”

McCarhyizm dönemi ve “cadı avları” nasıl anlatılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Soğuk Savaş’ı başlatan olaylar zincirini, Doğu Avrupa’da halk
cumhuriyetlerinin kuruluşunu, Truman Doktrini’nin ilan edilmesini, NATO ve Varşova
Paktı’nın kurulması ile Kore Savaşı’nın neden ve sonuçlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
Doğu Avrupa’da Sovyetler Birliği’ne yakın hükûmetler hangi süreçler sonunda
iktidara gelmiştir?
2.
Truman Doktirini’nin temel konuları nedir? Truman Doktirini ile nasıl bir
süreç açılmıştır?
3.
SSCB ve Doğu Bloku ülkeleri Marshall yardımını neden reddettiler?
4.
Kore Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları nedir?
5.
Kore Savaşı’ndan sonra hangi ülkeler NATO’ya alınmıştır?
6.
Güneydoğu Asya Antlaşması Örgütü’nün (SEATO) kurucuları kimlerdir,
kuruluş gerekçesi nedir?
7.
ABD’li senatör Joseph McCarthy’nin öncülük ettiği McCarthyizm, Soğuk
Savaş sürecini nasıl etkilemiştir?
8.
NATO’nun kurucuları hangi ülkelerdir, kurulma gerekçeleri nedir ?
9.
Varşova Paktı’nın kurucuları hangi ülkelerdir, paktın kurulma gerekçesi
nelerdir?
10.
Eisenhower’ın “yeni bakış stratejisi”nin içeriği nedir?
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11. SOĞUK SAVAŞ İÇİNDE KRİZLER VE “YUMUŞAMA”
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Soğuk Savaş’ın ilk döneminde ortaya çıkan krizleri inceleyeceğiz. ABDSSCB arasındaki Soğuk Savaş rekabetinin en çok yoğunlaştığı bölgelerden biri de Orta
Doğu’ydu. Orta Doğu’da yaşanan krizler ve Süveyş Krizi sonrası ABD’nin yayınladığı
Eisenhower doktrini Soğuk Savaş’ın tırmanmasının ilk adımıydı. U-2 krizi ve ardından ortaya
çıkan Küba Füze Krizi ile dünya ilk defa nükleer bir savaşın eşiğinden döndü. Bu kriz
sonrasında Soğuk Savaş içinde başlayan yumuşama döneminin sonuçlarını inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Orta Doğu bölgesi neden ABD ve SSCB açısından önem taşıyordu?

2)

Mısır’daki Nasır iktidarı ABD açısından neden tehlike teşkil ediyordu?

3)

SSCB’yi “çevreleme” politikasının mimarları kimlerdi?

4)

Küba Füze Krizi sonrasında Soğuk Savaş içinde neden bir yumuşama dönemi ortaya

çıktı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Soğuk Savaş’ın ilk
döneminde iki blok arasında
ortaya çıkan krizler,
özellikle Küba Füze Krizi
sonrasında gündeme gelen
yumuşama.

Soğuk Savaş’ın ilk
döneminde Orta Doğu’da
yaşanan krizler, U-2 ve
Küba Füze Krizi sonrası
nükleer savaşın eşiğine
gelinmesi ve yumuşamanın
nedenlerini anlamak.

Metinler, haritalar, görsel
malzemeler ve okuma
önerileriyle konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

U-2 Krizi

•

Arap-İsrail çatışması

•

Eisenhower Doktrini

•

Küba Füze Krizi

•

Çevreleme

•

Yumuşama
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Giriş
Soğuk Savaş’ın belirlediği iki kutuplu dünyada özellikle barındırdığı petrol rezervleri
nedeniyle Orta Doğu coğrafyası ön plana çıktı. Savaşın hemen sonrasında Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu 29 Kasım 1947’de aldığı karar ile Filistin’in bir Arap, bir de Yahudi devleti
kurulacak şekilde bölünmesine karar verdi. İsrail Devleti’nin kurulmasının ardından başlayan
Arap-İsrail anlaşmazlığı günümüze kadar devam edecektir.
Öte yandan Soğuk Savaş’ın başlamasıyla birlikte ABD’nin uygulamaya soktuğu
“çevreleme” politikası gereği başta İran olmak üzere, bölge ülkelerinin ABD ve Batı
Bloku’nun yanında yer alması için siyasal girişimlerde bulunuldu. Bağdat Paktı ardından
CENTO örgütü bu girişimlerin başında gelmektedir.
Stalin ölümünün ardından Sovyetler Birliği’nde iktidara gelen Kruşçev ile birlikte
Soğuk Savaş sürecinde de yeni bir aşamaya geçiliyordu. Sovyetler Birliği Komünist
Partisi’nin 20. Kongresinde konuşan Kruşçev “barış içinde bir arada yaşama” kavramına
vurgu yapıyordu. Kruşçev’in açılımının ardından, iki blok arasında başlayan bahar havası kısa
sürdü. Önce ABD’nin Türkiye’den kaldırdığı U-2 casus uçağının Sovyetler Birliği hava
sahasında düşürülmesi, ardından Küba Devrimi ve Küba ile yaşanılan füze krizi iki büyük
gücü üçüncü dünya savaşının, nükleer bir savaşın eşiğine getirecekti.
İki büyük gücün nükleer bir savaşın eşiğine gelmesi, “yumuşama” çabalarını da
beraberinde getirdi. Olası bir üçüncü dünya savaşının yıkıcılığının, ilk iki savaşın yıkıcılığının
önüne geçeceği düşüncesi beraberinde bir “yumuşama”yı da getirdi. Ancak bu dönemde
önemli bir diğer uluslararası aktör de Çin Halk Cumhuriyeti’ydi. ABD tarafından uzun bir
süre tanınmayan Çin Halk Cumhuriyeti, 1970’li yıllardan itibaren önemli bir aktör olarak
tanımlanıp ABD ile arasındaki buzları eritiyordu.
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11.1. Soğuk Savaş İçinde Orta Doğu
11.1.1. Arap-İsrail Çatışması Başlaması
İngiltere, Filistin’in geleceği konusunu 1947’de Birleşmiş Milletler örgütünün Genel
Kurulu’na taşımıştı. BM Genel Kurulu 29 Kasım 1947 aldığı 181 sayılı karar ile Filistin’in bir
Arap, bir de Yahudi devleti kurulacak şekilde bölünmesine, Kudüs’ün ise her iki devlete de
ait olmayacak şekilde uluslararası yönetim altına sokulmasına karar verdi. Kararla, Filistin’in
%44’ü Araplara, %56’sı Yahudilere bırakılmaktaydı.
Filistin’de bir Yahudi devleti kurmak için 19. yüzyıldan beri çaba gösteren Siyonistler,
bazı küçük ayrıntılara itiraz etmekle birlikte kararı memnuniyetle karşıladılar. Araplar için ise
karar tam bir hayal kırıklığı yarattı. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından vaat
edilen Büyük Arap Krallığı’nın bir parçası olan Filistin’in bir bölümü, BM kararıyla
Yahudilere verilmekteydi. Üstelik Yahudiler o tarihte Filistin’deki nüfusun sadece %33’ünü
oluşturmaktaydılar.
İngiltere ise karara saygı göstereceğini ve Filistin’deki manda yönetimini sona
erdireceğini açıkladı. 14 Mayıs 1948’de, İngiliz manda yönetiminin resmen sona erdiği gün
Tel Aviv’de toplanan Yahudi Halk Konseyi İsrail Devleti’nin kurulduğunu ilan etti. 181 sayılı
kararın alınmasından sonra zaten Araplarla Yahudiler arasında silahlı çatışmalar
yoğunlaşmıştı. Bu çatışma, İsrail Devleti’nin ilan edilmesinden sonra savaşa dönüştü. Irak,
Lübnan, Mısır, Suriye ve Ürdün birlikleri İsrail’e saldırdılar. 1949 başına kadar kesintilerle
devam eden ilk Arap-İsrail Savaşı’ndan İsrail büyük bir başarıyla çıktı. İsrail ile Arap
devletleri arasında ayrı ayrı ateşkes anlaşmaları imzalandı. 181 sayılı karar ile Yahudilere
tahsis edilen toprakların üçte biri kadar daha alanı ele geçiren İsrail, savaş sonrasında Filistin
topraklarının %75’ini kontrolü altına almıştı. Yaklaşık 750.000 Filistinli Arap, İsrailliler
tarafından yaşadıkları topraklardan çıkartılarak komşu Arap ülkelerine mülteci olarak
sığındılar. Mısır, Gazze Şeridi’ni, Ürdün ise Batı Şeria’yı ve Doğu Kudüs’ü işgal etti.
Ürdün’ün İsrail’e gizlice barış antlaşması görüşmeleri yaptığı haberleri bazı Araplar arasında
rahatsızlığa sebep oldu. Ürdün Kralı I. Abdullah, Temmuz 1951’de Doğu Kudüs’teki Mescidi Aksa’da bir Filistinli Arap tarafından öldürüldü.

11.1.2. İran’ın Batı Blokuna Dahil Olması
İran savaş sırasında İngiltere ve SSCB tarafından işgal edilmiş, savaştan sonra SSCB
desteğiyle kurulan Azerbaycan ve Mahabad Kürt Cumhuriyetleri ortadan kaldırılmıştı. İran
Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, İngilizler tarafından tahttan 1941’de feragat ettirilen babasının
yerine şah olduktan sonra tahtının güvenliğini büyük ölçüde İngiltere’ye emanet etmişti.
Karşılığında da İngiltere’nin İngiliz-İran Petrol Şirketi’nin İran petrollerini büyük kârlar elde
ederek çıkartmasına göz yummaktaydı. İranlı siyasetçilerin bir bölümü, ABD ile Suudi
Arabistan arasındaki anlaşmayı referans göstererek petrol gelirlerinin İngiltere’yle yarı yarıya
paylaşılmasını savunmaktaydılar. İngilizler ise buna şiddetle karşı çıkıyordu. Başbakan Hacı
Ali Razmara Mart 1951’de İran Meclisi’nde yaptığı bir konuşmada İran petrollerinin
tamamıyla millileştirilmesine karşı çıktıktan dört gün sonra bir suikasta kurban gitti. Petrolün
millileştirilmesinin ateşli bir savunucusu olan İran Ulusal Cephesi lideri Muhammed
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Musaddık Meclis tarafından başbakanlığa getirildi. Musaddık göreve geldikten sonra 1 Mayıs
1951’de, İngiliz-İran Petrol şirketini millileştirdi. Musaddık, petrolün millileştirilmesiyle
İran’ın bütçe açığının kapanacağını ve yoksullukla mücadelenin kazanılacağını savunuyordu.
Karara tepki gösteren İngiltere savaş gemileri göndererek İran petrolünün dünya pazarlarına
aktarılmasını engellemek için Basra Körfezi’nin çıkışını ablukaya aldı. Petrolünü satamayan
İran’da üretim hızla azaldı. Ülke ekonomik ve siyasi kriz yaşamaya başladı.
Temmuz 1952’de Şah ile anlaşmazlığa düşen Musaddık istifa etti. Yerine, İngilizlerle
petrol imtiyazı görüşmelerini yeniden başlatmaktan yana olan Ahmed Kavam getirildi. Başta
Ulusal Cephe olmak üzere, İslami gruplar ve komünistler Kavam’ın bu politikasına karşı
geniş çaplı bir halk hareketi başlatınca, Şah, Kavam’ı görevden alarak Musaddık’ı yeniden
başbakan olarak atamak zorunda kaldı. Bu kez altı ay için olağanüstü yetkiler alan Musaddık,
Şah’ın yönetimdeki etkisini ortadan kaldıracak reformlar yapmaya girişti.
İngiltere’nin İran’a uyguladığı yaptırımların etkisi ağırlaşınca Musaddık Ekim 1952’de
bu ülkeyi İran’ın düşmanı ilan etti. SSCB’ye karşı çevreleme politikasını başlatmış olan ABD,
İngiltere’nin politikasının İran’ı Batı dünyasına tamamen yabancılaştırmakta olduğunu
düşüncesindeydi. Musaddık, komünist eğilimli TUDEH partisine (İran Kitlelerinin Partisi)
giderek daha bağımlı hâle gelmekteydi.
SSCB’nin bu durumdan yararlanmasının önüne geçilmeliydi. 1953’te ABD Başkanı
Eisenhower İran’da Musaddık’tan kurtulmak için İngiltere ile birlikte hareket etmeye karar
verdi. Musaddık’ın devrilmesi görevi Mart 1953’te CIA’ye verildi. Ağustos 1953’te Şah,
ABD’nin isteğine uygun olarak Musaddık’ı görevden aldı ve yerine Batı yanlısı Fazlullah
Zahedi’yi atadı. Hemen ardından, Tahran’da CIA’nin organize ettiği bir ayaklanma başladı.
Şah yanlısı askeri birlikler başbakanlık binasını bombaladı. Mussaddık, Şah yanlılarına teslim
olmak zorunda kaldı. Yeni İran kabinesi petrol çıkartma ve işletme ayrıcalığını İngiliz ve
Amerikan şirketlerine verdi. Şah Muhammed Rıza Pehlevi, İslam Devrimi’yle devrileceği
1979’a kadar Basra Körfezi’nde ABD’nin en önemli müttefiki oldu.

11.1.3. Mısır’da Nasır’ın Yükselişi
İran gelişmelerine müdahale ederek bu ülkenin Batı’ya bağlanmasını sağlayan
İngiltere ve ABD, Orta Doğu’da bir diğer önemli ülke olan Mısır’da emperyalizm ve Batı
karşıtlarının iktidara gelişine engel olamadı.
19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Suriye topraklarında doğup gelişen Arap
milliyetçiliği düşüncesi, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Batılıların kendilerini aldattığını
düşünen birçok Arap aydınının temel ideolojisi hâline gelmişti. Mısır’da bir yandan, 1928’de
Hasan El Benna tarafından kurulan Müslüman Kardeşler örgütünün İslam birliğini hedefleyen
(panislamizm) düşünceleri taraftar toplarken, diğer yandan da Arap milliyetçilerinin Arap
Birliği (panarabizm) fikri yaygınlaşıyordu. Arap yöneticilerinin İsrail’in kuruluşunu
engelleyememiş olması, İsrail’in Batı devletleri tarafından kurdurulduğunu savunan
milliyetçileri daha da güçlendirdi.
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Arap milliyetçilerinden oluşan Hür Subaylar hareketi 23 Temmuz 1952’de bir askeri
darbeyle İngiltere yanlısı Kral Faruk’u devirdi. Faruk ülkeden çıkartılırken İngiltere’nin sert
bir tepki göstermesini engellemek maksadıyla Kral’ın altı aylık oğlu II. Fuad adıyla yeni
Mısır kralı ilan edildi. Darbenin görünürdeki lideri General Muhammed Necip Mısır
genelkurmay başkanı ve başbakanı olarak atandı. Darbeyi asıl örgütleyen isim olan Yarbay
Cemal Abdül Nasır ise Hür Subaylar’ın ülkeyi tamamen denetlemesini sağlayacak tedbirler
almaya koyuldu. Haziran 1953’te monarşi tamamen kaldırılarak Mısır’da cumhuriyet ilan
edildi. General Necip Mısır’ın ilk devlet başkanı oldu. Nasır ile anlaşmazlığa düşen Necip’in
1954’te istifaya zorlanmasıyla Mısır devlet başkanlığı koltuğuna Nasır oturdu.
Kendisine yönelik bir suikast girişimini bahane ederek 20.000’den fazla kişiyi
tutuklatan Nasır, Müslüman Kardeşler örgütünü yasa dışı ilan etti. Ardından kendisine
yönelik kamuoyu desteğini artırmak için İsrail’i doğrudan hedef alan Arap milliyetçiliği
söylemini yükseltmeye başladı. İsrail’in 1955’te Gazze şeridine saldırmasından sonra Mısır
hızla silahlanmaya başladı. Nasır bir yandan SSCB’nin güdümündeki Çekoslovakya’yla silah
anlaşmaları yapıp, Çin Halk Cumhuriyeti’ni resmen tanıyıp, Bağdat Paktı’nın kuruluşunu
sert bir dille eleştirirken, diğer yandan 1955’te Bandung Konferansı’na katılarak
Bağlantısızlar Hareketi’nin liderleri arasına girdi.
Nasır, Mısır’ın Arap dünyasına liderlik etmesinin ancak İsrail’e karşı kazanılacak bir
zaferle mümkün olduğunun, bunun içinse Mısır’ın ekonomik olarak güçlenmesinin
gerektiğinin farkındaydı. Bundan dolayı, Nil nehri üzerine bir hidroelektrik barajı (Asvan
Barajı) inşa ederek Mısır tarımsal üretimini artırmayı ve sanayileşme için gereken elektriği
elde etmeyi planladı. Nasır’ın Batı karşıtı tutumundan hiç memnun olmayan Batılı finans
çevreleri barajın yapımı için gerekli krediyi vermeyince, Nasır Temmuz 1956’da hisseleri
İngiltere ve Fransa’ya ait olan Süveyş Kanalı Şirketi’ni millileştirdiğini ilan etti. Bu
radikal adım Süveyş Bunalımı olarak adlandırılan gerilimin ortaya çıkışını hazırladı.

11.2. ABD’nin Orta Doğu’da Etkinliğini Arttırmaya Çalışması
11.2.1 “Çevreleme Politikasının” Orta Doğu’ya Yansıması: Bağdat
Paktı
ABD, çevreleme politikası kapsamında NATO ve SEATO gibi işlev görecek bir
örgütün de Orta Doğu bölgesinde kurulmasını istiyordu. Diğer ikisinden farklı olarak,
bölgedeki Arap milliyetçilerini kışkırtmamak için söz konusu örgüt içinde doğrudan yer
almak yerine, bölgede kendisiyle yakın ilişki içinde olan ülkelerin bu konuda ön ayak
olmalarını teşvik etti. 1954’te Türkiye ile Pakistan arasında güvenlik konularında iş birliği
anlaşması yapılmasından sonra Şubat 1955’de Bağdat’ta Türkiye ile Irak arasında bir
“karşılıklı iş birliği” paktı imzalandı. Aynı yıl içinde İngiltere, Pakistan ve İran Bağdat
Paktı’na katıldıklarını açıkladılar. ABD ise Bağdat Paktı’nın gözlemci üyesi oldu. Pakt esas
itibarıyla Orta Doğu bölgesine komünist sızmaları önleme maksadı taşıyordu. Her ne kadar
Ürdün ve Lübnan’ın da Pakt’a katılması için çaba gösterildiyse de Nasır yönetimindeki
Mısır’ın Pakt karşısındaki tutumu sebebiyle Irak’tan başka bir Arap ülkesi Bağdat Paktı’na
üye olmadı.
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Süveyş Bunalımı’ndan sonra Bağdat Paktı’na bölge içinden yükselen itirazlar arttı.
Irak’ta Temmuz 1958’de yaşanan askeri darbeyle Pakt’ın mimarlarından Irak Başbakanı Nuri
el Said Paşa’nın öldürülmesi ve Irak’ta cumhuriyet ilan edilmesinden sonra darbeyi
gerçekleştiren General Kasım ülkesinin Pakt’tan çekildiğini açıkladı. Bunun üzerine adı
Merkezi Antlaşma Örgütü (CENTO) olarak değiştirilen örgütün merkezi Bağdat’tan
Ankara’ya taşındı. ABD bu kez örgüte üye oldu. 1960’lı yıllarda giderek önemini yitiren
CENTO 1979’daki İran İslam Devrimi’nden sonra fiilen sona erdi.

11.2.2 Süveyş Krizi ve Eisenhower Doktrini
Mısır’da Nasır’ın 1956’da Süveyş Kanalı hisselerini millileştireceğini açıklaması
üzerine, Kanal’da hisseleri olan İngiltere ve Fransa bu eylemi önleyebilmek için gizli
görüşmeler yaptılar. Bu görüşmelerin bir bölümüne Mısır’ın kendisi için tehdit oluşturduğunu
değerlendiren İsrail de katıldı. 26 Temmuz’da Mısır Süveyş Kanalı’nı millileştirdi. Ardından
da Kanal’ın girişini ve Tiran Boğazı’nı İsrail gemilerine kapattı. Ortaya çıkan uluslararası
krizin aşılması için gösterilen çabalar sonuç vermedi.
22-24 Ekim tarihlerinde Paris yakınlarındaki Sevres’de İngiltere, Fransa ve İsrail
arasında gizli bir protokol imzalandı. Buna göre, İsrail ordusu Sina Yarımadası’na saldıracak,
Süveyş Kanalı’nın güvenliğinin tehlikeye düştüğünü ileri süren İngiltere ve Fransa ise Kanal
bölgesine asker çıkararak Kanal’ın denetimini ele geçirecekti. Protokole uygun hareket eden
İsrail 29 Ekim’de Sina’ya saldırdı.
Bir gün sonra İngiltere ve Fransa, Mısır ve İsrail’e birer ültimatom vererek Süveyş
Kanalı’ndan geçişi tehlikeye düşürecek eylemlerde bulunmamalarını istedi. Nasır’ın buna
cevabı Kanal’ın girişini tüm gemilere kapatmak oldu. 31 Ekim’den itibaren İngiliz ve Fransız
birlikleri Mısır’a saldırıya geçerek Kanal bölgesini denetimleri altına aldılar. ABD’nin Süveyş
Bunalımı sırasındaki tutumu İngiltere ve Fransa’nın hiç beklemediği şekildeydi. Süveyş
Bunalımıyla eş zamanlı olarak Macaristan’da başlayan halk ayaklanmasını tanklarla bastıran
SSCB’yi ağır bir dille eleştiren ABD Başkanı Eisenhower, Mısır’a saldıran müttefikleri
İngiltere ve Fransa’ya da destek olmadı.
ABD’nin ve SSCB’nin BM Güvenlik Konseyi’nin bu konuda karar alması için yaptığı
girişimler, Fransa ve İngiltere’nin vetoları sebebiyle başarısız oldu. Bunun üzerine konu BM
Genel Kurulu’nun gündemine getirildi. 2 Kasım’da BM Genel Kurulu, derhal ateşkes
yapılması, saldırganların Mısır’dan çekilmesi ve Kanal’ın trafiğe açılması kararı çağrısında
bulundu. Bu arada İngiltere ve Fransa’da Mısır’a yapılan saldırıyı eleştiren bir iç muhalefet
yükselmeye başlamıştı. SSCB ise İngiltere ve Fransa birliklerinin Mısır’dan çekilmemeleri
hâlinde Mısır lehine çatışmaya taraf olabileceğinin sinyalini vermekteydi. SSCB’nin, NATO
üyesi olan İngiltere ve Fransa’yla çatışması ise Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açabilirdi. Orta
Doğu’da Sovyet etkisinin artmasını istemeyen ABD Başkanı Eisenhower ve Dışişleri Bakanı
John Foster Dulles’ın yoğun baskıları sonucunda İngiltere ve Fransa ateşkesi kabul etti.
İngiliz ve Fransız askerleri Aralık sonunda Mısır’dan tamamen çekildiler. Krizi iyi
yönetemeyen İngiltere Başbakanı Anthony Eden 1957 başında istifa etmek zorunda
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kaldı. Fransa ise ABD tarafından yalnız bırakılmış olduğu hissine kapıldı. 1960’larda
daha da derinleşecek olan ABD-Fransa geriliminin tohumları Süveyş Krizi’yle atıldı.
Süveyş Bunalımı Nasır’ın tüm Arap ülkelerindeki Arap milliyetçileri gözünde büyük
bir itibar kazanmasına yol açtı. Orta Doğu’daki Batı yanlısı yönetimler devrilme tehlikesiyle
yüz yüze kaldı. Lübnan ve Ürdün’de karışıklıklar yaşandı. Suriye’de 1957’de komünistler
iktidarı ele geçirdi. Bu ülke ile Mısır 1958’de birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyeti’ni
oluşturdular. 1961’de dağılacak olan bu birlik Nasır’ın ilk ve tek Arap Siyasi Birliği tecrübesi
oldu.
Başkan Eisenhower ise 5 Ocak 1957’de ABD Kongresi’ne bir mesaj yollayarak, kendi
adıyla anılacak bir doktrin ilan etti. Eisenhower Doktrini’ne göre meşru hükûmetlerden
talep gelmesi hâlinde, ABD içerden veya dışarıdan gelebilecek bir komünist tehdide
karşı Orta Doğu ülkelerini koruyacaktı. Nitekim 1958’de Mısır ve Suriye desteğindeki
muhalefete karşı Lübnan devlet başkanı Camile Chamoun’un yardım talep etmesi üzerine
ABD Lübnan’a askeri müdahalede bulundu. Fakat ABD Irak darbesi karşısında hareketsiz
kaldı.
Nasır tarafından şiddetle eleştirilen Eisenhower Doktrini, ABD’nin beklediği sonuçları
doğurmadı. Mısır ve Suriye, SSCB ile daha yakın iş birliği içine girdiler. Türkiye ve İran ise
Doktrin’e destek vererek ABD ile askeri ve ekonomik ilişkilerini daha da artırmak yolunu
seçtiler.

11.3. Soğuk Savaş İçinde “Yumuşama” Arayışları
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini takip eden 10 yıl içinde iki kutuplu dünya
düzeni tüm yönleriyle ortaya çıkmıştı. Dünyanın pek çok ülkesi ABD ve SSCB liderliğindeki
bloklar arasında bölünmüşlerdi. Sömürgeden bağımsızlığını kazanan ülkelerin
kümelendiği Bağlantısızlar Hareketi ise henüz emekleme aşamasındaydı.
İki blokun en önemli askeri örgütleri olan NATO ve Varşova Paktı arasındaki sınır,
aynı zamanda Avrupa’nın bölünmüşlüğünü de simgelemekteydi. Silahlanma yarışı tüm
hızıyla devam ederken, iki blok lideri Afrika’dan Orta Doğu’ya, Latin Amerika’dan
Güneydoğu Asya’ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada siyasi ve askeri etkinliklerini
artırmanın peşine düşmüşlerdi.
SSCB’de Stalin’in 1953’teki ölümünden sonra iktidara gelen Khruchev bir yandan
SSCB içindeki iktidarını sağlamlaştırırken, diğer yandan da ABD’nin çevreleme
politikasına 1955’te Varşova Paktı’nı kurarak cevap vermişti. 1962’deki Küba Krizi’ne
kadar ABD ve SSCB arasında bazen sertleşen, bazen “bahar havası” olarak
nitelendirilen inişli-çıkışlı bir döneme girildi.

11.3.1. ABD
Görüşmeleri

ve

SSCB

Arasında

Diyalog

Arayışı:

Cenevre

9 Mayıs 1955’te Federal Almanya’nın NATO’ya üye olması SSCB’nin tepkisine yol
açmış, 14 Mayıs’ta Varşova Paktı kurulmuştu. Bir gün sonra da Avusturya ile ABD, Fransa,
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İngiltere ve SSCB arasında Avusturya Devlet Antlaşması imzalanmış ve bu ülkedeki işgal
sona erdirilmişti. ABD ve SSCB arasında derin bir güvensizlik havası hâkim olmakla birlikte,
Stalin’in ölümünden sonra, iki ülke arasında bir savaş çıkma ihtimalini ortadan kaldıracak
adımlar atılması görüşüne her iki taraftan da destek geliyordu. Bu çerçevede, Temmuz
1955’te ABD, Fransa, İngiltere ve SSCB yetkilileri Cenevre’de bir araya gelerek, iki blok
arasındaki gerilimi azaltacak önlemler üzerinde ilk defa görüştüler. Cenevre toplantısında
nükleer silahlanma yarışı gibi hassas konularda hiçbir ilerleme sağlanamadı. İki Almanya’nın
birleşmesi, Federal Almanya’nın daha birkaç ay önce NATO’ya alınması sebebiyle
Cenevre’de ele alınan ama sonuçsuz kalan konulardan biri oldu. Soğuk Savaş şartlarının
ortadan kaldırılması için somut bir adım atılamasa da Cenevre toplantısı, ABD ve SSCB
liderleri arasında bir diyalog kanalı oluşturması açısından önemlidir.

11.3.2. SBKP 20. Kongresi: Barış İçinde Bir Arada Yaşama
SSCB lideri Kruşçev Şubat 1956’daki SSCB Komünist Partisi’nin XX. Kongresi’nde
Stalin dönemini ağır şekilde eleştirmiş ve SSCB yönetim kademelerini Stalincilerden
arındırmaya girişmişti. Kruşçev dış politikada da Stalin’in çizgisinden uzaklaşmak, hem
kapitalist blokla hem de iki blokun dışında kalan ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek istiyordu.
Kısaca “Barış içinde bir arada yaşama” olarak adlandırılan bu politikaya göre, Stalin’den
farklı olarak Kruşçev, komünist ve kapitalist blokların birbirlerini yok etmeye çalışmadan bir
arada yaşayabileceklerini savunuyordu.
1955’te Yugoslavya ziyareti sırasında Tito’ya, komünizme farklı yollardan
ulaşılabileceğini söyleyerek, iki ülke arasındaki soğukluğu gidermeye çalışmıştı. Yine de
1956’daki Macar ayaklanmasını sert biçimde bastırırken, Doğu Bloku içinde bir zafiyete izin
vermeyeceğini gösterdi. SSCB’nin Süveyş Krizi ve Eisenhower Doktrini’nin ilanı
karşısındaki tutumu, ABD ile karşılıklı güvensizliğin ortadan kalkmadığını göstermekteydi.
Ekim 1957’de Sputnik adlı yapay uyduyu yörüngeye oturtmayı başaran SSCB, uzay
yarışında ABD’nin bir adım önüne geçti. Daha da önemlisi, 1958’de SSCB ilk Kıtalararası
Güdümlü Füze (ICBM) denemesini başarıyla gerçekleştirdi. ABD, Explorer I adlı uyduyu
uzaya yollayarak ve kendi füzelerini geliştirerek SSCB’nin bu hamlelerini cevapsız
bırakmadı. Kıtalararası Güdümlü Füzelerin icadı, Soğuk Savaş’ın ABD yönetimi bakımından
algılanma biçimini değiştirdi. O tarihe kadar, SSCB’yi Avrupa’daki üslerinden bombalama
kapasitesine sahip olmakla birlikte, kendi topraklarına bir SSCB nükleer saldırısı olma
ihtimali çok düşük olan ABD, ilk kez nükleer başlık taşıyan kıtalararası füzelerle vurulma
endişesi duymaya başladı. Bu endişe Küba Krizi’nden sonra NATO’nun kitlesel karşılık
stratejisinin değiştirilmesine yol açacaktır.
Khruchev’in Temmuz 1959’da Moskova’yı ziyaret eden ABD başkan yardımcısı
Richard Nixon ile yaptığı görüşme iki taraf arasında diyalog kapısının açık olduğunu bir kez
daha gösterdi. Aynı yılın Eylül ayında ABD’yi ziyaret eden Khruchev, Başkan Eisenhower ile
Camp David’te yaptığı görüşmede silahsızlanma ve barış içinde bir arada yaşama gibi konular
ele alınmış olsa da 1955’teki Cenevre görüşmesi gibi Camp David’te de somut bir adım
atılamadı.
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1960 Mayıs’ında ABD, Fransa, İngiltere ve SSCB liderlerinin katılımıyla Paris’te bir
Doğu-Batı Zirvesi gerçekleştirilerek, taraflar arasındaki diyalogun geliştirilmesine
çalışılacaktı. Ancak Zirve’den kısa bir süre önce meydana gelen U-2 Olayı bu zirvenin
başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açtı.

11.4. ABD-SSCB Gerginliğinin Zirveye Tırmanması
11.4.1. Küba Devrimi
ABD’nin 1898’de İspanya’dan ele geçirdiği Küba 1902’de bağımsızlığını kazanmıştı.
ABD tarafından hazırlanan Küba Anayasası’nda, ABD’nin Küba topraklarında Guantanamo
Körfezi’nde bir askeri üsse sahip olması ve gerekli gördüğü takdirde dış politika ve ekonomi
konularında ülkeye müdahale edebilmesi düzenlenmişti. İlerleyen yıllarda Küba ABD’nin
güvenliği için stratejik konumunu devam ettirirken, Amerikalı iş adamları da ülkenin şeker
kamışı üretimini ve madenlerini tamamen ele geçirmişlerdi. Fulgencio Batista 1940’ta devlet
başkanı seçildikten sonra ABD ile ilişkilerini geliştirmişti.
Fidel Castro önderliğindeki solcu gerillalar Batista yönetimine karşı 1956’da
ayaklandı. Ada’nın kırsalında yaşayan köylülerden destek alarak 1959’da başkent Havana’yı
ele geçirmeyi başardılar. Batista Portekiz’e kaçtı. Devrim’den sonra tarım reformu adı altında
özel mülkiyetin devletleştirilmesine girişildi. Amerikalıların Küba’daki mallarına el
koyulması iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri kopma noktasına getirdi. ABD kıyılarından
sadece 140 km açıktaki Küba’da komünistlerin yönetimi ele geçirmiş olması ABD’de
rahatsızlığa yol açtı. Devrim’den sonra yüz binlerce Kübalı ABD’ye kaçtı. CIA Kübalı
mültecilerden oluşturduğu bir orduyla 1961’de Küba yönetimini devirmeye çalıştı. Domuzlar
Körfezi çıkarması olarak bilinen bu olayda Castro birlikleri saldırganları püskürtmeyi başardı.
ABD’nin yeni komünist Küba yönetimine karşı sergilediği açık düşmanlık, Castro’nun
SSCB’ye daha fazla yaklaşmasına sebep oldu. Bu yakınlaşma ise Soğuk Savaş’ın en önemli
krizi olan Küba Füze Krizini doğuracaktır.

11.4.2. U-2 Casus Uçak Krizi
1950’lerin ikinci yarısında ABD ile SSCB arasında diyalog arayışları devam etmekle
birlikte, tarafların birbirlerine ilişkin şüpheleri ortadan kalkmamıştı. Özellikle SSCB’nin uzay
ve roket teknolojisindeki ilerlemeleri ABD’nin askeri stratejilerinde önemli değişikliklere
gitmesine sebep olmaktaydı. NATO’nun Kitlesel Karşılık Stratejisi çerçevesinde, SSCB’nin
askeri ve sanayi tesislerinin yerlerinin öğrenilmesi gerekli hâle gelince, ABD 1957’den
itibaren SSCB üzerinde U-2 adı verilen casus uçaklar uçurabilmek için Pakistan’ın Peşaver
kentinde bir üs inşasına başladı. U-2 uçakları İncirlik (Adana) ve Peşaver üslerine
yerleştirildiler. Paris’te düzenlenmesi planlanan Doğu-Batı Zirvesi’nden 15 gün önce, 1
Mayıs 1960’ta bir Amerikan U-2 casus uçağı, SSCB üzerinde keşif görevi icra ederken
düşürüldü. Başlangıçta ABD uçağın casus değil meteoroloji uçağı olduğunu iddia etse de
uçağın pilotu Francis Garry Powers sağ olarak Sovyetler tarafından ele geçirilmiş ve tüm
operasyonu anlatmıştı.
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14 Mayıs’ta Paris’te toplanan Zirve’de konuşan Kruşçev U-2 casus uçağının ülkesine
karşı düşmanca faaliyetin bir parçası olduğunu ifade ederek, ABD Başkanı Eisenhower’ı
ülkesinden özür dilemeye çağırdı. Eisenhower özür dilemeyince de Kruşçev toplantıyı terk
etti. U-2 Olayı sadece Doğu ve Batı blokları arasında diyalog çabalarını olumsuz yönde
etkilemedi, aynı zamanda SSCB’nin Türkiye ile ilişkilerinde bir krize yol açtı. Zira U-2
uçuşlarının İncirlik Üssü’nden de yapıldığı gerekçesiyle SSCB Türkiye’ye bu tür “düşmanca
eylemleri” tekrar etmemesi uyarısında bulundu.

11.4.3. Küba Füze Krizi
U-2 olayından sonra ABD ve SSCB arasında gerilim her geçen gün artmaya devam
etti. Ağustos 1961’de SSCB’nin isteğiyle Demokratik Almanya Hükûmeti Doğu ve Batı
Berlin’i fiziki olarak da birbirinden ayıran bir duvarın inşasına başladı. Berlin Duvarı,
yıkılacağı 1989’a kadar, Soğuk Savaş’ın en çarpıcı sembolü olarak kalacaktır.
SSCB’nin 1957’de Sputnik’i uzaya atmasından ve Kıtalararası Güdümlü Füzeler
(ICBM) geliştirmeye başlamasından sonra ABD de benzer şekilde uzun menzilli ve nükleer
başlık taşıyabilen güdümlü füzeler geliştirmeye başlamıştı. Bir savaş hâlinde Sovyet
hedeflerine en hızlı ve ağır darbenin indirilebilmesi için Amerikan füzelerinin SSCB’ye yakın
bölgelere yerleştirilmesi gerekiyordu. ABD’nin ısrarlı talebi üzerine Türkiye, orta menzilli
Jüpiter güdümlü füzelerinin kendi topraklarına yerleştirilmesine izin verdi. Nisan 1962’de
Jüpiterlerin Türkiye’ye yerleştirilmesi tamamlandı.
Bu arada ABD’nin başarısız Domuzlar Körfezi çıkartmasından sonra Küba ile SSCB
arasındaki askeri ilişkiler hız kazanmıştı. Castro yönetimi, yeni bir istila girişimini
püskürtebilmek için SSCB’den silah alıyordu. Kruşçev ise SSCB’ye komşu Türkiye’ye
Jüpiter füzelerinin konuşlandırılmasına, ABD’ye komşu Küba’ya nükleer füzeler yerleştirerek
karşılık vermek istiyordu. SSCB ve Küba 1962 başında füze yerleştirilmesi konusunda
anlaştılar. Küba’ya gelen Sovyet uzmanları yerleştirilecek füzelerin altyapı inşaatına
başladılar. Ekim 1962’de Amerikan U-2 casus uçaklar uçakları Küba’daki Sovyet füze
rampalarını tespit etti. Nükleer başlıklar ise SSCB’den gemilerle Küba’ya iletilecekti.
ABD’nin füzelerden haberdar olmasıyla Soğuk Savaş’ın en ciddi krizi başladı.
15 Ekim’de Başkan John F. Kennedy tarafından toplanan ABD Ulusal Güvenlik
Konseyi Yürütme Kurulu alınabilecek tedbirleri görüştü. İlk seçenek Küba’nın ABD
tarafından işgal edilmesiydi. Fakat SSCB’nin buna karşılık olarak Batı Berlin’i işgal
edebileceği endişesiyle işgalden vazgeçildi. Küba’nın ABD donanması tarafından ablukaya
alınmasına ve nükleer başlık taşıyan Sovyet gemilerinin Küba’ya girişlerine kesinlikle izin
verilmemesi kararlaştırıldı. Kennedy 22 Ekim 1962’de yaptığı bir televizyon konuşmasında,
“Küba’dan, Batı Yarı küresindeki herhangi bir ülkeye yapılacak füze saldırısını, SSCB
tarafından yapılmış sayacak ve topyekun karşılık vereceğiz” diyerek krizin boyutlarını ortaya
koydu.
Bu arada ABD, SSCB ile yaşanabilecek bir termonükleer savaşın kendisi için de
felakete yol açabileceği değerlendirmesini yapmakta ve savaşın önüne nasıl geçilebileceğini
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bulmaya çalışmaktaydı. Sovyetler ile yapılan açık ve gizli temaslarda krizin nasıl sona
erdirilebileceği üzerinde duruldu. Kruşçev 26 Ekim’de Kennedy’e yolladığı mektupta,
gerginliği daha fazla sürdürmemekten, karşılıklı olarak rahatlamaktan ve bir termonükleer
savaşa yol açmamaktan söz etti. 27 Ekim’de ise Kruşçev Türkiye’deki füzelerinin sökülmesi
karşılığında, Küba’ya füze yerleştirmekten vazgeçebileceklerini ilan etti. Jüpiter füzelerini
kabul etmesi için bu sayede nükleer güç olacağına ikna edilen Türkiye ise ABD’ye, hiçbir
şartta füzelerin kaldırılmasını istemediğini bildirdi.
Türkiye’nin itirazlarına rağmen, SSCB ile “Üçüncü Dünya Savaşı” yaşamayı göze
alamayan Kennedy, Kruşçev ile 27 Ekim’de gizli bir anlaşma yaptı. Buna göre Türkiye ve
kuzey İtalya’daki Amerikan füzeleri sökülecekti. 28 Ekim’de Kruşçev, Sovyet füze
rampalarının Küba’dan söküleceğini açıkladı. Kennedy de bunun dünya barışına büyük bir
katkı olduğunu ilan etti. Kennedy- Kruşçev anlaşması uyarınca Nisan 1963’e kadar
Türkiye’deki Jüpiterler tamamen söküldü.
Küba Krizi bir yandan ABD ve SSCB’nin Soğuk Savaş yılları boyunca sıcak
çatışmaya en çok yaklaştıkları olay olduğu, diğer yandan da bloklar arasında yumuşama
olarak isimlendirilen dönemin başlangıç noktası olduğu için önemlidir. ABD kendi
topraklarına bir nükleer saldırı yapılabileceği gerçeğini ilk kez hissetmiş, gerekirse
müttefikleriyle anlaşmazlık pahasına kendi ülkesini korumayı öncelikli amaç belirlemiştir. Bu
tavır Batı Bloku içinde ciddi görüş ayrılıklarının su yüzüne çıkmasına sebep olacaktır. ABD
ile Fransa arasında nükleer silahların kontrolü konusunda çıkan anlaşmazlık Charles de
Gaulle’ün emriyle Fransa’nın 1966’da NATO’nun askeri kanadından çekilmesine yol
açacaktır. Küba Krizi’nden sonra, NATO’nun düşmandan gelen her tür saldırı karşısında
nükleer silahlara başvurmasını öngören “kitlesel karşılık” stratejisi ise 1967’de, saldırının
niteliğine göre konvansiyonel ya da nükleer silahlarla karşılık verilmesi ilkesini benimseyen
“esnek karşılık” stratejisiyle değiştirilecektir. Diğer taraftan Türkiye’de de ABD’nin ne kadar
güvenilir bir müttefik olduğu sorgulanmaya açılacaktır. Ama Türkiye’nin ABD konusundaki
asıl hayal kırıklığı 1964’te Kıbrıs’a bir çıkartma yapmasının ABD Başkanı Lyndon
Johnson’dan gelen bir mektupla durdurulmasından sonra ortaya çıkacaktır

11.5. Küba Füze Krizi’nden Sonra Doğu-Batı İlişkileri
11.5.1. Doğu ve Batı Blokları Arasındaki Gerilimin Azalması
Küba Krizi sırasında askeri sorunları karşılıklı olarak tırmandırmanın her iki ülkeye de
büyük zarar verebileceğini gören ABD ve SSCB, krizden hemen sonra bir daha benzer
gerilimler yaşamamak için ortak adımlar atmaya başladı. Bu çerçevede Haziran 1963’te ABD
Başkanı’nın konutu Beyaz Saray ile SSCB liderinin konutu Kremlin Sarayı arasında doğrudan
telefon bağlantısı (sıcak / kırmızı hat) kuruldu.
Hemen ardından ABD, İngiltere ve SSCB Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nı
(Sınırlı Deneme Yasağı Antlaşması) imzaladılar. Bu antlaşmayla yer altı dışındaki
mekânlarda nükleer silah denemeleri yapılması yasaklandı.
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Yine ABD, İngiltere ve SSCB’nin girişimleriyle 1967’de yürürlüğe giren Dış Uzay
Antlaşması, imzacı devletlerin dünya yörüngesine veya uzaya nükleer silahlar yerleştirmesini
yasaklıyordu. SSCB ve ABD’nin silahlanma yarışına paralel sürdürdükleri uzay yarışının
önemli bir dönemecinde imzalanan bu antlaşma günümüzdeki uzay hukukunun da temellerini
oluşturdu. Antlaşmadan iki yıl sonra ABD aya insan indirmeyi başardı.
Yumuşama döneminde imzalanmakla birlikte günümüzde de önemini koruyan
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması sivil amaçlı nükleer enerji üretimine
izin vermekle birlikte, istisna tutulan BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi dışındaki
imzacı devletlerin nükleer silah elde etmesini tamamen yasaklamaktadır. 1968’de imzaya
açılan ve 1970’te yürürlüğe giren antlaşma, nükleer enerji alanındaki çalışmaların Uluslararası
Atom Enerjisi Ajansı tarafından denetlenmesini de düzenlemektedir.
Şüphesiz yumuşama döneminde Doğu ve Batı blokları arasında en önemli hukuki
belgeler SSCB’de Leonid Brejnev’in ABD’de ise Richard Nixon’un yönetimde olduğu
1970’lerin ilk yarısında imzalanmıştır. Vietnam Savaşı’nın sona ermesi, ABD’nin Çin Halk
Cumhuriyeti’yle diplomatik ilişki kurması ve Federal Almanya Başbakanı Willy Brant’ın
Doğu Bloku’yla ilişkileri geliştirme çabaları Doğu-Batı diyaloğunun yeşermesine imkân
verdi. ABD ve SSCB’nin nükleer silahsızlanmaya ilişkin ilk büyük adımı iki ülke arasında
1969’da başlatılan Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (SALT) oldu. 1972’de
Nixon ve Brejnev Stratejik Saldırı Silahlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Tedbirler
Anlaşması’nı (SALT-1) ve bunu tamamlayıcı nitelikteki Anti-Balistik Füze Antlaşması’nı
imzaladılar. Ardından da iki ülke arasında SALT-2 görüşmeleri başladı.
SALT-2 görüşmeleri devam ederken Soğuk Savaş döneminin en kapsamlı zirvesi
1975’te Helsinki’de toplandı. 35 Avrupa ülkesi, ABD ve Kanada’nın katılımıyla yapılan
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) sonucunda imzalanan Helsinki Nihai
Senedi’yle Doğu ve Batı Bloku ülkeleri arasındaki ilişkilerin yürütülmesinde tarafların
göz önünde bulunduracakları ilkeler tespit edildi. Toprak bütünlüğüne saygı, sınırların
ihlal edilmezliği, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü, iç işlerine karışmama, kuvvet
kullanmaktan kaçınma gibi ilkelerin yanı sıra, insan hakları konusunda da görüş birliğine
varıldı. Buna göre imzacı devletler, düşünce, vicdan, din veya inanç özgürlüğü de dâhil olmak
üzere insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstereceklerdi. Helsinki’de ayrıca
silahsızlanma çalışmalarına devam edilmesi ve iki blok arasında ekonomik ve ticari iş
birliğinin geliştirilmesi konularında da anlaşma sağlandı. İnsan haklarının tanımlanması
üzerindeki görüş ayrılıkları ABD ve SSCB arasında Helsinki’den sonra da devam edecektir.
1970’lerin sonuna doğru ABD Başkanı Jimmy Carter SSCB’yi inanç özgürlüğünü
kısıtlamakla, Brejnev ise ABD’yi ülkelerin iç işlerine karışmakla suçlayacaklardı. Nükleer
silahları ve bunları fırlatma vasıtalarını önemli miktarda sınırlandırmak için 1972-1979
döneminde ABD ve SSCB arasında yürütülen SALT-2 görüşmeleri sonucunda Carter ve
Brejnev SALT-2 Antlaşmasını Haziran 1979’da Viyana’da imzaladılar. Aynı yılın sonunda
SSCB’nin Afganistan’ı işgal etmesi üzerine ABD Senatosu antlaşmayı onaylamadı. 1986’da
ise Ronald Reagan’ın başkanlığı sırasında antlaşmadan imzasını tamamen çekecektir.
216

Küba Krizi’nden 1979 sonuna kadar atılan karşılıklı adımlarla şekillenen
yumuşama dönemi, ABD’nin SSCB’nin Afganistan’ı işgal etmesine gösterdiği tepkiyle
birlikte sona erdi. 1980’lerin ilk yarısı İkinci Soğuk Savaş olarak nitelendirilebilecek bloklar
arası yeni gerginliklere sahne olacaktır.

11.5.2. Çin-Sovyet Anlaşmazlığı ve ABD-ÇHC İlişkileri
Yumuşama döneminde ABD ile SSCB arasındaki ilişkilerde bariz bir iyileşme söz
konusuyken, aynı tarihlerde SSCB ile ÇHC arasında ciddi bir ayrışma yaşanmaktaydı. Esasen
daha İkinci Dünya Savaşı sırasında Mao’nun Stalin’in doğrudan talimatı altına girmemesi ve
ondan bağımsız hareket etmeyi tercih etmesi ilişkileri germişti.
Mao-Stalin anlaşmazlığının ideolojik bir yönü de vardı. Mao’ya göre, köylülerin
çoğunlukta olduğu Asya halkları, işçi sınıfına dayanan Sovyet Devrimi’ni değil köylülere
dayanan Çin Devrimi’ni örnek almalıydılar. Mao, SSCB’nin komünist ülkelere önderlik
etmesini kabul etmiyor, Çin deneyimini öne çıkartmaya çalışıyordu.
Bu ideolojik farklılaşmaya rağmen, ABD karşısında SSCB ve ÇHC arasındaki ittifak
havası, özellikle Kore Savaşı sırasında devam etti. Kore Savaşı’ndan sonra iki ülke
Vietnam’da Ho Chi Minh’e destek verdiler. Stalin’in ölümünden sonra iki ülke arasında kısa
süreli bir bahar havası başladı. Kruşçev döneminde SSCB Büyük Okyanus kıyısındaki Port
Arthur limanını ÇHC’ne verdi. Çok sayıda Çin tesisine Sovyet teknik yardımı yapıldı.
Kruşçev’un Stalin’i eleştirdiği 1956’daki XX. Kongre’den sonra SSCB-ÇHC ilişkileri
tekrar düşüşe geçti. ÇHC’de tek adam niteliğinin devam etmesini isteyen Mao, Kruşçev’un
“kişiye tapınma” dönemini sona erdirmesinden rahatsız oldu. Ayrıca Mao, Kruşçev’un “barış
içinde bir arada yaşama” yaklaşımına karşı çıkmakta, kapitalizm ile komünizm arasındaki
mücadelenin süreceğini savunmaktaydı. Buna karşılık, Kruşçev 1959’da düzenlenen XXI.
Kongre’de ÇHC’i ilk kez açıktan eleştirdi.
Eylül 1959’da ise ÇHC’nin Hindistan topraklarında hak iddiasına SSCB’nin itiraz
etmesiyle iki ülke arasındaki gerilim yükseldi. Bir yıl sonra SSCB, ÇHC’deki teknisyenlerini
ve teknik yardım malzemelerini geri çekti. Küba Krizi SSCB ile ÇHC’yi birbirinden biraz
daha uzaklaştırdı. ÇHC, SSCB’nin ABD ile uzlaşmasını komünizme ihanet ve kapitalizmin
gücü karşısında atılan geri adım olarak değerlendirdi. Küba Krizi’yle aynı dönemde
gerçekleşen ÇHC-Hindistan savaşında SSCB, Pekin’e destek vermedi. Dahası ÇHC’ye
nükleer konularda desteğini kesti. Mao ise Kruşçev’u SSCB’de “karşı devrim” yapmak ve
kapitalizmi yeniden kurmakla itham etti. Kruşçev’un 1964’te görevden alınmasından ve
Leonid Brejnev’in liderliğe getirilmesinden sonra da SSCB-ÇHC ilişkileri düzelmedi.
Mao’nun 1966’da başlattığı Kültür Devrimi sırasında, ÇHC’deki tek adam rejimi daha
da kökleşti. Mao’nun liderliğini veya komünizmin Maocu yorumunu eleştirenler, “gizli
burjuva” olmakla suçlanarak tasfiye edildi. Mao’nun parti polisi niteliğindeki “Kızıl
Muhafızlar” her türlü muhalefete karşı aşırı şiddet uygulamaya başladı.
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Kültür Devrimi sürerken ÇHC-SSCB ilişkileri daha da kötüleşti. 1969’da SSCB-ÇHC
sınırı konusundaki anlaşmazlık kısa süreli silahlı çatışmaya yol açtı. Ateşkesin ardından
yapılan görüşmelerde anlaşmazlık giderilemedi. ÇHC-SSCB çekişmesi dünyanın birçok
bölgesinde de ortaya çıktı. Soğuk Savaş’ın sona ermesine kadarki dönemde Afrika, Uzak
Doğu ve Orta Doğu’da her iki ülkenin desteklediği silahlı gruplar zaman zaman birbirleriyle
çatıştı.
1969’daki sınır savaşını SSCB ile yaşanabilecek daha büyük bir hesaplaşma için uyarı
olarak algılayan Mao, 1971’den itibaren ABD ile ilişkilerini düzeltme yoluna gitti. Mao, asıl
tehdit olarak SSCB’yi görmekteydi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger’in
1971’de Pekin’i ziyaretinden sonra 1972’de Richard Nixon ÇHC’ye giden ilk ABD Başkanı
oldu. Bu arada, ÇHC’nin destekçilerinin sayısının oldukça arttığı BM Genel Kurulu’nda
1971’de alınan bir kararla ÇHC’nin BM’de Çin’i temsil etmesine karar verilmiş Tayvan’ın
BM üyeliği sona ermişti. ABD, ÇHC’nin Üçüncü Dünya ülkeleri üzerinde artmakta olan
nüfuzunun kendisinin aleyhine olabileceğini, bu ülkeyle bir an önce normalleşmeye gitmesi
gerektiğini hesap etmişti. Nixon’un ziyareti sırasında ABD-ÇHC ilişkilerindeki Kore
Savaşı’ndan beri devam eden 20 yıllık düşmanlık sona erdi. İki devletin yayınladıkları
Şanghay Bildirgesi’yle ABD, Tayvan’ı ÇHC’nin bir parçası olarak tanıdı. ABD-ÇHC
arasındaki tam diplomatik ilişkiler ise 1979’da kurulacaktır.
ÇHC’nin ABD’yle bahar havası yaşamaya başlaması SSCB’yle ilişkilerinin
düzelmesini daha da geciktirdi. İki ülke özellikle Vietnam ve Kamboçya’da birbirlerine karşı
“vekaleten savaş” yürüttüler. Moğolistan üzerinde de ciddi anlaşmazlıklar yaşadılar. 1980’ler
boyunca, azalmakla birlikte devam eden ÇHC-SSCB gerginliği 1991’de SSCB’nin
dağılmasıyla sonuçlandı.
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Uygulamalar
1)

Oliver Stone’un yönettiği “ABD’nin Gizli Tarihi” belgeselinin 5. bölümünü

izleyin.
2)

Oliver Stone’un yönettiği “ABD’nin Gizli Tarihi” belgeselinin 6. bölümünü

izleyin.
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Uygulama Soruları
1)

“ABD’nin Gizli Tarihi” belgeselinin 5. bölümünde Eisenhower’ın Orta

Doğu’ya yönelik politikaları nasıl tasvir edilmektedir?
2)

“ABD’nin Gizli Tarihi” belgeselinin 6. bölümünde yumuşamanın başlaması ve

sona ermesi nasıl anlatılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Soğuk Savaş rekabetinin en yoğun yaşandığı Orta Doğu bölgesinde
yaşanan krizler ve Eisenhower doktrininin yayınlanma nedenlerini inceledik. Soğuk Savaş
içinde yaşanan U-2 krizi ve Küba Füze Krizi ile dünyanın bir nükleer savaşın eşiğine
geldiğini gördük ve yumuşamanın nedenleri ve koşullarını anladık.
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Bölüm Soruları
1.
İsrail devleti hangi olaylardan sonra bağımsız bir devlet olarak kurulmuştur;
bağımsızlık sonrası Arap-İsrail anlaşmazlığı nasıl bir seyir izlemiştir?
2.
İran, İngiltere ve ABD açısından neden önemliydi?
3.
Mısır’da iktidara gelen Nasır’ın temel politik hedefleri neydi?
4.
Eisenhover Doktirini hangi olay sonrasında ilan edilmiştir, sonuçları ne
olmuştur?
5.
ABD’nin “çevreleme” politikası Orta Doğu’ya nasıl yansımıştır?
6.
SBKP 20. Kongresi’nde alınan kararlar nelerdir, “yumuşamaya” nasıl hizmet
etmiştir?
7.
U-2 casus uçak krizi Soğuk Savaş’ın gidişatını nasıl etkilemiştir?
8.
Küba füzeleri krizinin nedenleri nedir, sonuçları ne olmuştur?
9.
Yumuşama döneminin temel göstergeleri nelerdir?
10.
Çin-Sovyet anlaşmazlığının Çin-ABD ilişkilerine etkisi nedir?
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12. SOĞUK SAVAŞ İÇİNDE BLOK İÇİ GERGİNLİKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde önce Soğuk Savaş’ın en uzun süreli sıcak savaşı olan Vietnam Savaşı’nı
inceleyeceğiz. Ardından Doğu Bloku’nun ve Batı Bloku’nun içinde çıkan sorunları
inceleyeceğiz, Avrupa bütünleşmesinin başladığı süreç üzerinde durduktan sonra Orta Doğu
gelişmeleri ve petrol krizinin neden ve sonuçlarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

ABD Vietnam’da uzun süreli bir savaşı göze almıştır?

2)

Batı Bloku içinde ortaya çıkan ABD-Fransa gerginliğinin nedenleri nelerdir?

3)

Bağlantısızlar Hareketi’nin temel ilkeleri nelerdi?

4)

Fransa, İngiltere’nin Avrupa bütünleşmesine dahil olmamasını neden istiyordu ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Soğuk Savaş’ın içinde
blokların kendi içinde çıkan
gerilimler. Vietnam Savaşı,
Dekolonizasyon süreci, Orta
Doğu gelişmeleri ve petrol
krizi.

Vietnam Savaşı’nın gelişimi
ve sonuçları öğrenilecek.
Dekolonizasyon süreci ve
bağlantısızlar hareketinin
uluslararası sisteme etkileri
bilinecek. Her iki blokta
ortaya çıkan blok içi
gerginliklerin nedeni ve
sonuçları incelecek.

Metinler, haritalar, görsel
malzemeler ve okuma
önerileriyle konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Vietnam Savaşı

•

Bağlantısızlar Hareketi

•

Dekolonizasyon

•

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu

•

Avrupa Ekonomik Topluluğu

•

Petrol Krizi
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Giriş
Soğuk Savaş Dönemi’nin en uzun sıcak savaşı Vietnam’da gerçekleşti. Savaşın
ardından Fransa askeri güçlerinin Vietnam’ı terk etmemesi üzerine Viet Mihn ile Fransız
sömürge güçleri arasında çatışmalar başladı. 1946 yılında SSCB ve ÇHC’nin desteğini
sağlayan Viet Mihn Kuzey Vietnam’da Vietnam Demokratik cumhuriyetini ilan etti. 1954
yılında Fransa, Hindiçini bölgesindeki Laos, Kamboçya ve Vietnam’ın bağımsızlıklarını
tanımak zorunda kaldı.
Vietnam’daki komünist hareketin giderek güçlenmesi üzerine Fransa’nın boşalttığı
askeri alanı ABD doldurmaya başladı. Daha sonra ABD kamuoyu tarafından “Vietnam
bataklığı” olarak adlandırılan savaşın her geçen senesinde Vietnam’daki ABD askeri varlığı
daha da arttırıldı. Ancak yine de ABD savaşı kazanamadı. 1973 yılına kadar süren savaş
binlerce insanın ölümüne neden oldu. 1973’teki anlaşmalar sonrası 1976’da iki birim tek bir
devlet çatısı altında birleştirildi ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adıyla BM’ye 1977’de üye
oldu.
Öte yandan Soğuk Savaş içinde Doğu ve Batı bloku içinde de sıkıntılar yaşandı. Doğu
Avrupa ülkelerinin Sovyetler Birliği’nden bağımsız politikalar geliştirmeye çalışması,
Sovyetler Birliği’nin askeri müdahalelerine neden oldu. Yugoslavya ile Soğuk Savaş’ın erken
dönemlerinde yaşanan krizler, Yugoslavya’nın SSCB’den bağımsız bir sosyalizm arayışına
girmesine neden olmuştu. Macaristan ve Çekoslovakya’daki Doğu Blokundan kopmaya
yönelik hareketler ise Sovyet askeri gücüyle durduruldu.
Batı Blokunda ise Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ile başlayan Avrupa’daki
bütünleşme çabaları Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurulmasıyla devam etti. Ancak bu
bütünleşme çabalarına da Fransa ile İngiltere arasındaki gerginlik damgasını vurdu. ABD’den
bağımsız bir siyasal bütünleşme içine girmek isteyen Fransa, ABD’nin “truva atı” olarak
gördüğü İngiltere’nin birliğe girmesini De Gaule’ün başkanlığı zamanında iki defa veto etti.
Ayrıca NATO içinde karar mekanizmalarının eşitsiz oluştuğunu söyleyerek NATO’nun askeri
kanadından çekildi.
İsrail’in kurulmasından beri Arap-İsrail çatışmasının devam ettiği Orta Doğu’da ise
1967 ve 1973 savaşlarının ardından Mısır ile İsrail’in girdiği barış süreci, Arap-İsrail
anlaşmazlığında yeni bir döneme girildiğinin de habercisiydi.
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12.1. Soğuk Savaş’ın Sıcak Karşılaşması: Vietnam Savaşı
İkinci Dünya Savaşı bittiğinde Hindiçini coğrafyası hâlâ Fransız sömürgesi
statüsündeydi. Japonya’nın teslim olmasından sonra bölgeye gelen Fransız askeri gücüyle, Ho
Chi Minh’in liderliğindeki Viet Minh arasında 1945’te başlayan Birinci Hindiçini Savaşı,
ÇHC ve SSCB’nin Viet Minh’e verdikleri desteği artırmalarıyla birlikte Fransızların aleyhine
dönmüştü. 1946 sonunda, sömürgeci Fransız kuvvetlerinin Vietnam’dan çıkmak için
direndiğini gören Viet Minh hareketi, 1946 sonunda, Vietnam Demokratik Cumhuriyeti’ni
ilan ederek, kuzeyin dağlık bölgelerinde gerilla mücadelesine başladı.
1954 yılında savaş en yüksek noktasına ulaştı. Kuzey Vietnam Komutanı Nguyen
Giap, 7 Mayıs 1954’de Fransa’nın en önemli garnizonunun bulunduğu Dien Bien Phu’yu ele
geçirip Fransız kuvvetlerini teslim alınca, Viet Minh tüm kuzeyi denetimi altına aldı.
Cenevre’de yapılan anlaşmalar sonucunda Fransa, Hindiçini bölgesindeki Laos, Kamboçya ve
Vietnam’ın bağımsızlıklarını tanımak zorunda kaldı.
Cenevre anlaşmalarına göre Vietnam 17. paralelin üzerinden geçici olarak iki idari
birime ayrılmaktaydı. SSCB ve ÇHC Kuzey’deki Viet Minh yönetimine destek olmayı
sürdürürken Güney Vietnam’da yönetime gelen Ngo Dinh Diem ABD tarafından
desteklenmekteydi. Böylece Almanya ve Kore’den sonra Vietnam’da daha ikiye
bölünüyordu.
Budist olan Vietnam nüfusunun büyük çoğunluğunun aksine Diem Katolik’ti ve
ülkede azınlık durumunda olan Katoliklerin temsilcisiydi. Komünistler Diem’in halkı temsil
etmediği ve emperyalist güçlerin bir kuklası olduğunu söylüyordu.
1954 ortasındaki Cenevre Konferansı ve SEATO’nun kurulması, Vietnam’da
Fransa’nın askeri varlığını sona erdirmiş, Fransa’nın yerini artık ABD askerleri almıştı.
1956’da düzenlenmesi öngörülen seçimlerle ülke bütünleşecekti. Fakat seçim yapıldığı
takdirde kuzeydeki komünistlerin kazanacağını düşünen Diem önce seçimlerin iptal edildiğini
açıkladı, ardından da Vietnam Cumhuriyeti adıyla ayrı bir devlet kurulduğunu ilan etti. Bunu
komünistlere karşı başlatılan kitlesel tutuklamalar ve baskı politikaları takip etti.
Vietnam’ın komünistlerin eline düşmesi hâlinde diğer Hindiçini ülkelerinde de ÇHC
ve SSCB destekli komünist hareketlerin güçleneceğini düşünen Eisenhower yönetimi,
Diem’in politikalarını ülkeye askeri danışmanlar göndererek destekledi. Kuzey Vietnam ise
güneydeki komünist gerillaları örgütlemeye başladı. Kuzey Vietnam lideri Ho Şi Minh
1960’tan itibaren, Vietnam’ın emperyalistlerden tamamen kurtarılması gerektiğini söyleyerek
Güney Vietnam’la açıktan silahlı mücadeleye girdi. 1960 yılına gelindiğinde Güney
Vietnam’da 1.000 Amerikan askeri danışmanı bulunuyordu.
Başkan Kennedy döneminde ABD’nin Diem’e olan desteği de arttı. 1964 yılına
gelindiğinde Vietnam’daki Amerikan askerlerinin sayısı 17.000’e çıkmıştı. Amerikan askeri
desteğine rağmen Güney Vietnam ordusunun savaş yeteneği gelişmedi. Vietkong
gerillalarının başarıları üzerine Kennedy, napalm bombası ve bitki öldürücü silahların
kullanımına izin verdi. Diem’in özellikle Budist muhalefete karşı şiddet kullanması desteğinin
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gün geçtikçe azalmasını beraberinde getirdi. 1963 yılının Kasım ayında önce Vietnam’da
Diem öldürüldü, üç hafta sonrada Başkan Kennedy bir suikast sonucu öldürüldü.
Başkan Johnson döneminde Vietnam Savaşı’na kitle hâlinde Amerikan askeri
gönderildi. Kuzey ve Güney Vietnam’ın sürekli bombalanması ve 500.000 Amerikan
askerinin cephede savaşmasına karşılık, ABD askeri bir başarı sağlayamadı, tam tersine bir
başarısızlık sarmalı içine düştü. Küçümsediği komünist gerillalara karşı başarısız oldukça
Vietnam’a daha çok asker yığdı. Daha çok asker, daha çok kayıp getirdi. Daha çok kayıp ise
ABD içindeki savaş karşıtlığını artırdı. Bir türlü başarı kazanamayan ABD, Vietnam’a daha
fazla bomba yağdırma yolunu seçti.
Vietnam’daki ABD askerinin sayısını artırmak başarıyı getirmemekteydi. Johnson
1968 Mart ayında bombardımanı durdurdu ve başkanlık seçimlerinden de çekildiğini açıkladı.
1968’de ABD başkanı olan Nixon ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, savaşın bitirilmesi
için yeni bir strateji oluşturdular. Kuzey’e mümkün olan en ağır darbe vurularak barış
masasına çekilmeleri sağlanacak, güneyde ise güçlü ve ABD yanlısı bir yapı kurulacaktı.
ABD askerleri ise kademeli olarak Vietnam’dan çekileceklerdi. Nixon’un stratejisi işlerken
Vietkong’a destek verdikleri gerekçesiyle Laos ve Kamboçya da ABD tarafından bombalandı.
Barış ancak Ocak 1973’te gelebildi. Paris’te imzalanan ateşkes anlaşmasında
Amerikalıların Vietnam’dan çekilmeleri, savaş esirlerinin geri verilmesi, Güney ve Kuzey
Vietnam genel seçimlerin yapılması konusunda görüşmelere başlamaları ve Kamboçya ve
Laos’taki yabancı silahlı güçlerin çekilmeleri öngörülmüştü.
ABD Vietnam’dan çekildikten sonra Kuzey Vietnam 1975’te Güney’e saldırdı ve
teslim aldı. 1976’da iki birim tek bir devlet çatısı altında birleştirildi ve Vietnam Sosyalist
Cumhuriyeti adıyla BM’ye 1977’de üye oldu. Komünist hükûmet ülkedeki herkesin olduğu
gibi Çinli iş adamlarının mülklerine de el koyunca, ÇHC ile Vietnam’ın arasında sorun çıktı.
SSCB Vietnam’ı desteklerken, ÇHC komşu Kamboçya’yı silahlandırdı. Vietnam, SSCB’nin
teşvikiyle, ÇHC yanlısı Kızıl Kmerler tarafından yönetilen Kamboçya’yı 1978’de işgal
edince, ÇHC de tepki olarak Vietnam’ın kuzeyini işgal etti. Bu işgal 1979’da sona erse de
Soğuk Savaş’ın bitimine kadar SSCB ve ÇHC arasında Hindiçini bölgesindeki rekabet devam
etti. Vietnam, Laos, Tayland, Kamboçya ve Burma’da, dış aktörlerin de karıştığı
istikrarsızlıklar devam etti.
Vietnam Savaşı 60.000 Amerikan askerinin ölümüne, 300.000’inin de yaralanmasına
yol açtı. Güney Vietnam’da yaklaşık 450.000 sivil hayatını kaybetti. Kuzey Vietnam’ın ölü
sayısının ise 600.000 kişi olduğu sanılıyor. Watergate duruşmalarında 1969 ve 1970 yıllarında
yapılan 3.500 saldırıda Amerikan bombardıman uçaklarının Kamboçya ve Laos’a 100.000 ton
bomba attığı ortaya çıktı. Bu savaş da Soğuk Savaş’ın “vekâleten çatışma”larından biri oldu.
ÇHC ve SSCB, ABD’yle doğrudan karşı karşıya gelmemekle birlikte Kuzey Vietnam’a
destek oldular. Savaşın ABD açısından en önemli sonucu, Amerikan kamuoyunun ilk kez bir
dış politika konusunda son derece hassas davranmaya başlamasıdır. Savaş karşıtlığı, otorite
karşıtlığına dönüştü. Toplumsal gerilim yükseldi. ABD’nin Vietnam Savaşı başlarken
kendisine stratejik hedef olarak belirlediği, “komünizmin bölgede yayılmasının önlenmesi”
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amacına ulaşılamadı. Zaten “yumuşamanın” hızlandığı ve ÇHC ile yakınlaşmanın yaşandığı
bir zaman diliminde ABD yönetimi Hindiçini bölgesinde komünist gerillaların güçlenmesini
daha az önemsemeye başlamıştı. Diğer taraftan Vietnam Savaşı, ABD askeri literatürüne
“Vietnam Sendromu” teriminin katılmasına yol açtı. İlerleyen yıllarda ABD ordusunun
girdiği savaşlarda işlerin yolunda gitmemesi durumunda bu terime atıf yapılacaktır.

12.2. Doğu ve Batı Blokunda Blok İçi Gerginlikler
12.2.1. “Doğu Bloku” İçindeki Sorunlar
Dışarıdan bakıldığında SSCB’nin tam denetimi altındaki Doğu Avrupa ülkelerinden
oluştuğu sanılan Varşova Paktı’nda da 1960’lardan başlayarak derin çatlaklar ortaya çıkmaya
başladı. Henüz Varşova Paktı kurulmamışken 1948’de Yugoslavya’nın Kominform’dan
çıkartılması Doğu Bloku açısından tatsız bir gelişme olmuştu. Stalin’in tam hâkimiyetini
kabul etmeyen Yugoslavya başkanı Mareşal Tito, bağımsız sosyalizmi benimsemişti.
Yugoslavya’nın SSCB ile yolunu ayırmış olması ABD tarafından memnuniyetle
karşılanmıştı. Hatta iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan, ABD’nin teşvikiyle
Ağustos 1954’te Yugoslavya ile ittifak antlaşması yaptılar. Bled kentinde imzalanan
“Karşılıklı Yardım Paktı”, taraflardan birine yapılacak saldırının tüm imzacı üyelere yapılmış
sayılacağı ifade edilmekteydi. Kruşçev, Yugoslavya’nın tamamen Batı’nın güdümüne
girmemesi için bu ülkeyle yakınlaşma politikası takip etti ama Tito her iki bloka da eşit
mesafede kalarak Bağlantısızlar Hareketi’nin önderlerinden biri olmayı tercih etti.
1955’te kurulan Varşova Paktı içindeki ilk büyük gerginlik bir yıl sonra Macaristan
ayaklanmasıyla yaşandı. 24 Ekim 1956’da Macaristan Komünist Partisi’ni iktidardan
uzaklaştıran ayaklanmacılar İmre Nagy’nin başbakanlığında bir hükûmet kurdular.
Nagy 1 Kasım’da Macaristan’ın Varşova Paktı’ndan çekildiğini açıkladı. Fakat
Budapeşte’ye giren Sovyet tankları ayaklanmayı bastırdı. SSCB ve Varşova Paktı yanlıları
tekrar iktidara getirildi. Nagy ise yargılanarak 1958’de idam edildi.
1961’de bu kez Arnavutluk’un Pakt’tan desteğini çekmesiyle yeni bir kriz yaşandı.
Yukarıda anlatılan SSCB-ÇHC anlaşmazlığı sırasında Mao’nun yanında yer almayı tercih
eden Arnavutluk lideri Enver Hoca, SSCB ile ilişkilerini dondurdu.
Arnavutluk 1968’de Varşova Paktı’ndan resmen çekildi. Aynı yıl Çekoslovakya’nın
Varşova Paktı’yla ilişkileri de gerildi. Ocak 1968’de Çekoslovakya Komünist Partisi birinci
sekreteri olan Alexander Dubçek ekonomik ve siyasal hayatta “Prag Baharı” adı verilen
reformlar yapmaya başladı. Bireysel özgürlükleri ve basın özgürlüğünü genişletti. Ademi
merkeziyetçi bir yönetim anlayışı benimseyerek ülkenin Çek ve Slovak cumhuriyetleri olarak
iki idari birime ayrılması için adım attı. Dubçek’in bu girişimleri SSCB lideri Brejnev
tarafından sert tepkiyle karşılandı. Dubçek geri adım atmayınca, Romanya dışındaki Varşova
Paktı ülkeleri SSCB önderliğinde Çekoslovakya’ya askeri müdahalede bulundular. Ülke işgal
edildi. Bir süre daha görevine devam etmesine izin verilen Dubçek Nisan 1969’da istifaya
zorlandı. “Prag Baharı”nın bastırılması sırasında takip edilen yöntem Brejnev Doktrini
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olarak isimlendirildi. Buna göre SSCB herhangi bir ülkenin Varşova Paktı’ndan
ayrılma girişimine gerekirse güç kullanarak engel olacaktı. Böylece Varşova Paktı
ülkelerinin egemenliklerinin SSCB tarafından sınırlandırıldığı tescil edilmiş oldu.

12.2.2. Batı Bloku İçindeki Sorunlar: Amerika-Fransa Gerginliği
NATO müttefikleri arasında stratejik konulardaki ilk ciddi görüş ayrılığı 1956’daki
Süveyş Krizi sırasında çıkmıştı. ABD’nin baskısıyla Mısır’dan çıkmak zorunda kalan iki
NATO ülkesinden İngiltere askeri politikalarını daha fazla ABD eksenine oturturken Fransa
ise giderek ABD’den ayrışmaya başladı. Fransa Devlet Başkanı Charles de Gaulle 1959’da
ABD Başkanı Eisenhower ve İngiltere Başbakanı Macmillan’a birer mektup yazarak NATO
içinde bu iki ülkenin rollerini eleştirdi. Fransa, NATO’nun yönetiminde bu iki ülkeyle
gerçekten eşit statüde olacağı Üçlü Konsey kurulmasını öneriyordu. ABD bu öneriyi geri
çevirince Fransa 1959’da Akdeniz’deki NATO Deniz Gücü’ndeki gemilerini geri çekti.
1962’deki Küba Krizi sırasında da ABD’nin, NATO müttefiklerini yeterince
bilgilendirmeden SSCB ile pazarlık yapması, başta Fransa olmak üzere bazı müttefiklerce
tepkiyle karşılandı. Fransa Atlantik’teki donanmasını NATO komutasından çıkarttı. Fransa
1950’lerin sonlarında kendi nükleer silahlarına ve bunları fırlatma kapasitelerine sahipti. De
Gaulle, SSCB’den gelebilecek saldırıya, NATO’nun yardımı olmadan da karşı koyabilecek
bir Fransız nükleer gücü geliştirmekteydi. Küba Krizi sırasında, SSCB ile bir termonükleer
çatışmanın kendileri için de felaket getireceğini gören ABD yönetimi, İngiltere ve Fransa’nın
nükleer programlarını NATO çatısı altında tek elden kontrol etmek istedi. İngiltere bu plana
onay verirken Fransa şiddetle karşı çıktı. Gerilim Fransa’nın 1966’da NATO’nun askeri
kanadından çıkmasıyla sonuçlandı.
De Gaulle’ün ABD ile anlaşmazlığı nükleer silahlardan ibaret değildi. Fransa, ABD ile
arasındaki çok yakın ilişkileri bahane ederek İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na
(AET) üyeliğini de iki kez (1963 ve 1967) veto etti. De Gaulle’e göre İngiltere, “ABD’nin
Avrupa içine sokmaya çalıştığı Truva Atı”ydı. 1968 olaylarının getirdiği siyasal istikrarsızlık
havasında 1970’de görevinden ayrılan De Gaulle’nin yerine Fransa devlet başkanı olan
Georges Pompidou, İngiltere önündeki vetoyu kaldırdı ama NATO’nun askeri kanadına
dönmeme politikasını da sürdürdü.

12.3. Dekolonizasyon Süreci
12.3.1. Bağlantısızlar Hareketi’nin Ortaya Çıkışı
İkinci Dünya Savaşı’ndan zayıflayarak çıkan Batı Avrupa ülkelerinin bazı
sömürgelerine bağımsızlık vermeyi tercih ederken, bazı halklar da sömürgeci devletlere karşı
ayaklanarak kendi bağımsızlıklarını kanlı savaşlar sonucunda elde ettiler.
Dekolonizasyon (sömürgeden kurtuluş) süreci yaşayan devletlerin çok büyük bir
bölümü Afrika ve Asya kıtalarında yer almaktaydı. Soğuk Savaş Dönemi’nin ideolojik
çekişmelerinden farklı olarak bu devletlerin çoğunun kıtlık, kuraklık, salgın hastalıklar,
cehalet, geri kalmışlık gibi temel sorunları bulunmaktaydı. Batılı ülkelerin “Birinci Dünya”,
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Doğu Bloku’nun “İkinci Dünya” olarak isimlendirildiği Soğuk Savaş yıllarında sömürgeden
kurtulan ülkelere “Üçüncü Dünya” ismi verildi.
İdeolojik taraflardan hiçbirine dahil olmadıkları ve Doğu ve Batı Bloklarının
önceliklerinden çok farklı gündemlere sahip oldukları için “Üçüncü Dünya” olarak
adlandırılan bu ülkeler 1950’lerin başından itibaren birbirleriyle daha yakın bir dayanışma ve
iş birliği içine girdiler.
Nehru liderliğindeki Hindistan nüfusu ve coğrafi konumu sebebiyle “üçüncü
dünya”nın doğal liderlerinden biriydi. Birlikte bağımsızlık kazandığı Pakistan’ın aksine Batı
Bloku’yla çok yakın askeri ilişkiler içine girmeyen Hindistan, uluslararası alanda aktif bir
tarafsızlık politikası gütmekteydi. Nehru ülkesini uluslararası sistemin tamamen dışına
çıkartmıyor ama bloklara da sokmuyordu. En büyük endişesi ise Doğu ve Batı bloklarının
Asya’da kurmaya çalıştıkları karşılıklı ittifak yapılarının ülkesinin toprak bütünlüğüne ve
egemenliğine zarar vermesiydi. ÇHC’nin baskısını da hissetmekteydi. Aynı kaygıyı hisseden
Burma, Endonezya, Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka 1954’te Colombo’da toplanarak aynı
önceliklere sahip Asya ve Afrika ülkelerinin büyük bir toplantıda bir araya getirilmesine karar
verdiler.
18-24 Nisan 1955 tarihlerinde Endonezya’nın Bandung kentinde toplanan 29 Asya ve
Afrika devleti uluslararası sistemi ve ortak sorunlarını tartıştılar. Bandung’ta bu devletler
arasında tam bir mutabakat oluşmasa da “Barış içinde bir arada yaşama” anlayışı ve
bağımsızlık vurgusu içeren ortak bir bildirge üzerinde anlaşabildiler. Konferans Nehru’nun
yanı sıra, Mısır lideri Nasır, Yugoslavya lideri Tito ve Endonezya lideri Sukarno’nun öne
çıkmasına sahne oldu.
1961’de Belgrad’ta bir araya gelen 25 Asya ve Afrika devleti faaliyetlerine kurumsal
bir nitelik kazandırarak Bağlantısızlar Hareketi adını aldılar. Aynı zamanda Kahire’de
yapılacak Bağlantısızlar Hareketi konferansına katılacak ülkelerin şu ilkelere uygun hareket
etmiş olmaları gerektiği belirlendi:
a)
Konferansa katılacak her devlet, farklı toplumsal ve siyasal yapılara sahip
ulusların barış içinde bir arada yaşamalarına dayanan bağımsız politika izlemiş olmalıdır;
b)
Ulusal kurtuluş ve bağımsızlık mücadelelerini desteklemiş olmalıdır;
c)
Askeri paktlara ve Doğu ile Batı arasındaki Soğuk Savaş çatışma ve
düzenlerine katılmamış olmalıdır;
d)
Soğuk Savaş’a taraf olan herhangi bir devletin yararına olacak askeri üslere
topraklarında yer vermemiş olmalıdır.
Bu isimle ve ilkelerle blok politikalarının dışında ve bu politikalara karşı olduklarını
ortaya koymaktaydılar. Bağlantısızlar Hareketi başlangıcından itibaren Asya ve Afrika
ülkelerinin ağırlıkta olduğu, evrenselleşemeyen bir girişim olarak kaldı. Kıbrıs Cumhuriyeti,
Yugoslavya ve Küba dışındaki tüm üyeler Asya ve Afrika ülkelerinden oluşmaktaydı.
Bununla birlikte, 1960’larda sömürgeden kurtuluşun hızlanması ve bağımsızlığını kazanan
ülkelerin büyük çoğunluğunun yine bu iki kıtadan olması Bağlantısızlar’ın uluslararası
alandaki etkisini artırdı.
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12.3.2. Afrika ve Asya’da Dekolonizasyon
Cezayir hariç diğer Kuzey Afrika ülkeleri bağımsızlıklarını 1950’lerde kazanmışlardı.
Cezayir’in Fransız yönetimine karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin kazanılması 1960’lara
sarktı. Aynı şekilde 1950’lerden itibaren bağımsızlıklarını kazanmaya başlayan Orta Afrika
ülkelerinin sömürgeden kurtuluş süreçleri 1960’larda da devam etti. Madagaskar, Nijerya,
Gana, Kenya, Zambia, Tanzanya, Moritanya, Nijer, Çad, Kamerun, Ruanda, Burundi, Fildişi
Sahili, Yukarı Volta (Burkina Faso),Güney Rodezya, Zimbabwe, Somali, Uganda, Angola
gibi çok sayıda Afrika ülkesi bu dönemde bağımsızlıklarını kazandılar. 1948’den itibaren
beyazlar ile siyahlar arasındaki ırk ayrımına dayanan ve beyazların yönetici konumunda
oldukları apartheid rejimiyle yönetilen Güney Afrika’da siyahların yönetime gelebilmesi için
1990’ları beklemek gerekecektir.
Afrika ülkelerinin siyasal açıdan bağımsızlıklarını ilan etmeleri bu ülkelere bir istikrar
getirmedi. Demokrasi gelenekleri zayıf olan bu ülkelerin çoğunda askeri darbelerle tek partili
sisteme geçildi. Ayrıca siyasal bağımsızlığın sağlanmış olması söz konusu ülkelerin
ekonomik açıdan da bağımsız oldukları anlamına gelmiyordu. Bu ekonomik bağımlılığı sona
erdirmek ve yeni bir ekonomik kalkınma hamlesi gerçekleştirmek için, sınıfsız Afrika
toplumuna yabancı olmayan ve toprakta özel mülkiyete karşı olan “Afrika Sosyalizmi”
kavramı geliştirildi.
Ancak, 1970’lerde devam eden ekonomik sorunlar ve Afrika devletleri arasındaki
uyumsuzluk bu politikanın tüm kıtada etkin olmasını engelledi. Buna rağmen, Afrika
ülkelerinin bir kısmında sömürgeciliğin de mirasıyla SSCB’dekine benzer yönetimler iktidara
geldi. Diğer yandan, Güney Afrika’daki rejim kıtayı derinden etkiledi. Yabancı yönetimlere
karşı mücadele, beyaz insanlarla eşit kabul edilme gibi temel talepler, “Afrika
milliyetçiliği”nin gelişmesine zemin hazırladı.
Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmaları Bağlantısızlar Hareketi için de
önemliydi. Afrika ülkelerinin peşi sıra bağımsızlıklarını kazanmış olmaları, BM Genel
Kurulu’nda sayıca üstünlüğü ele geçirmelerine neden olmuştur. Dekolonizasyon sürecine
1940’larda ve 1950’lerde giren Asya ülkelerinin bir kısmının bağımsızlık mücadelesi
1960’larda devam etti. Endonezya ve Singapur bu dönemde bağımsız oldular. 1971 yılında
Pakistan’a bağlı Bengal de, kanlı bir iç savaşın ardından Bangladeş adını alarak bağımsızlık
kazandı.
Asya’da bağımsızlık mücadelesi açısından en kanlı süreç, Fransız sömürgesi olan
Hindiçini’nde yaşanmıştı. Soğuk Savaş boyunca Vietnam’da Fransızlara ve sonrasında
ABD’ye karşı verilen mücadele de Hindiçini’deki geleneksel düşmanlıkları keskinleştirdi.
Basra Körfezi’nde İngiltere’nin sömürgesi durumunda olan bölgelerde 1960-1971
döneminde Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri adlarıyla yeni devletler
kuruldu. Bu mikro petrol ülkeleri, Batı ile iyi ilişkiler geliştirdiler. Diğer yandan Yemen ve
Umman da bu dönemde bağımsız oldular.
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12.4. Avrupa’da Bütünleşme
12.4.1. AKÇT’den Roma Antlaşması’na
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Avrupa merkezli olarak başlayan Soğuk Savaş’ın
neden olduğu önemli gelişmelerden biri de Avrupa’da bütünleşmeye yönelik girişimlerin
artmasıydı. Avrupa bütünleşmesi, başlıca üç amaç doğrultusunda gündeme getirilmişti:
Geleneksel Alman-Fransız düşmanlığına son vermek, iş birliği ortamı yaratarak kıtanın
ekonomik koşullarını iyileştirmek ve SSCB karşısında istikrarlı bir Batı Avrupa yaratabilmek.
Söz konusu amaçlar doğrultusunda atılan ilk adım, Fransa ve Federal Almanya’nın
öncülüğünde Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve İtalya’nın katılımıyla 1951’de imzalanan
Paris Antlaşması’yla kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’ydu (AKÇT).
Kömür-çelik sektöründe uluslar üstü nitelikli bir örgütlenme, bütünleşme için bir
başlangıç olarak görüldü ve kısa zamanda siyasi alanı da kapsayacak bir birlik kurma
girişimlerine geçildi. Siyasi alanda bütünleşmenin önündeki engelleri gören Avrupalı devlet
adamları, kömür-çelik örneğindeki sektörel uygulamanın kapsamını genişletecek fakat her
şekilde ekonomi temelli bir örgütlenmeye gidilmesi fikrini desteklemeye başladılar. Bu
amaçla, 1955’te Sicilya’daki Messina’da toplanan altı ülkenin temsilcileri, üyeler arasında bir
ortak pazar kurmak üzere neler yapılması gerektiğini tartıştılar. Belçika Dışişleri Bakanı PaulHenri Spaak tarafından hazırlanan rapordaki öneriler doğrultusunda, 25 Mart 1957’de
imzalanan Roma Antlaşması’yla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom
Enerjisi Topluluğu (AAET) kuruldu.
Avrupa’da demokrasiyle yönetilen tüm ülkelerin bu örgütlere üye olabileceğinin
belirtildiği Roma Antlaşması’nda mal, hizmet, sermaye ve kişilerin serbest dolaşımı ve bir
gümrük birliğine dayanan bir ortak pazar kurulması öngörüldü. Aslında bu dönem Avrupa’nın
geleceğinin hangi yöne ilerleyeceği konusunda İngiltere ile Fransa arasındaki görüş
farklılıklarının da netleştiği bir süreç oldu. Altılar Avrupası’nın Roma Antlaşması’yla daha
kapsamlı bir ekonomik bütünleşmeye gittiği bu yıllarda, İngiltere liderliğinde olup
Avrupa’nın genellikle dış sınırlarındaki ülkelerin katıldıkları başka bir örgüt de kuruldu.
1960’ta Avusturya, Danimarka, İsveç, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre ve İngiltere tarafından,
dış ticaret hedefleriyle sınırlı olmak üzere Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) oluşturuldu

12.4.2. De Gaulle ve Avrupa Bütünleşmesi
1956 Süveyş Bunalımı sırasındaki hezimetin üzerine Cezayir nedeniyle başlayan
olaylar da eklenince Fransa’nın siyasi yapısı altüst oldu. 1958’de başbakan olan de Gaulle,
tarafından hazırlanan ve “yarı başkanlık” sistemi öngören yeni Fransa Anayasası Eylül
1958’de yürürlüğe girdi. De Gaulle 21 Aralık 1958’de Beşinci Cumhuriyet’in ilk
Cumhurbaşkanı seçildi. De Gaulle’ün başkanlık dönemi, Avrupa bütünleşmesinin
gelişmesini önemli ölçüde etkiledi. De Gaulle’ün ilk etkisi, Avrupa Toplulukları’nın (AT)
genişlemesi konusunda görüldü. İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç 1961’de AT’ye
üyelik için başvurmuşlardı. Buradaki asıl aktör İngiltere’ydi ve De Gaulle İngiltere’nin
üyeliğine karşıydı. İngiltere, AT’deki yüksek büyüme hızından yararlanmak ve De Gaulle
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Fransa’sının buradaki hâkimiyetini zayıflatmak istiyordu. De Gaulle, 1963’te yaptığı
açıklamayla İngiltere’nin üyelik için hazır olmadığını söyleyerek bu genişlemeye karşı durdu.
De Gaulle, devletler arası nitelikli olması kaydıyla “Avrupalı bir Avrupa” anlayışından
hareketle, iktisaden güçlü, siyaseten iddialı ve askeri açıdan da bağımsız bir Avrupa’nın
peşindeydi. ABD’yle stratejik bağları bulunan İngiltere’nin AT’nin siyasi gelişimini
engelleyeceğini düşünüyordu. Nitekim İngiltere’nin 10 Mayıs 1967’deki ikinci başvurusu da
hemen 4 gün sonra Fransa tarafından reddedildi. Böylece, AT’nin genişleme süreci sekteye
uğramış oldu. De Gaulle’ün AT üzerindeki etkisi sadece genişlemeye verdiği tepkiyle sınırlı
kalmadı. AT’nin kurumsal yapısıyla ilgili değişiklikler gündeme geldiğinde, örgütün kendi
perspektifi dışında bir yöne, yani uluslar üstü bir yapıya kaymaması için De Gaulle büyük bir
direnç gösterdi. Bunun en önemli örneği, AET içindeki başlıca gündem maddelerinden birisi
olan Ortak Tarım Politikası konusundaki tavrıdır. 1962’de yürürlüğe giren Ortak Tarım
Politikası’yla ilgili olarak Hallstein yönetimindeki AT Komisyonu bir reform önerisi
getirmişti. Bu önerinin en önemli noktası, Ortak Tarım Politikası üzerinde üye devletlerin
etkisini kısıtlayan, bunun yerine AT Komisyonu ile parlamentosunun yetkilerini artıran bir
yapının getirilmesi ve bu çerçevede oybirliği yerine oyçokluğu esasıyla karar alınmasının
kabulüydü. De Gaulle bu öneriye şiddetle karşı çıktı. AT tarihinin en önemli krizlerinden
birisi olarak gösterilen Boş Koltuk Krizi de bu vesileyle patlak verdi. Komisyon’un
önerilerine direnen Fransa, uzlaşmaya yanaşmadı. Fransa, 1965’te AT Konseyi’ndeki
temsilcisini çekti ve diğer üyeler oyçokluğu ilkesinde ısrar ettikleri sürece geri
göndermeyeceğini açıkladı. Bu kriz, asıl olarak, Aralık 1965’teki başkanlık seçimlerinde
Avrupa yanlısı François Mitterand karşısında De Gaulle’ün zor bir galibiyet alarak
yumuşaması sayesinde çözüldü. Bu süreçte, Ocak 1966’da Lüksemburg’da varılan uzlaşıyla
Fransa’nın istekleri büyük ölçüde kabul edildi. Oyçokluğu ilkesi korunmakla birlikte, çok
önemli konularda oybirliğinin aranacağı esası kabul edilerek kriz aşıldı.
AT 1970’li yıllara son derece umutlu bir başlangıç yaptı. Bunun en önemli
nedenlerinden biri, 1950’lerin başından beri istikrarlı bir biçimde devam eden ve “altın yıllar”
olarak tanımlanan ekonomik kalkınma süreciydi. İkincisi Soğuk Savaş’ta belirgin bir
“yumuşama” sürecine girilmişti. Üçüncüsü, AT’nin gelişimi önünde başlıca engel durumuna
gelen De Gaulle, tüm dünyada olduğu gibi Fransa’da da yaşanan 1968 hareketleri sonrasında
görevinden ayrılmak zorunda kalmış, yerine Avrupa Topluluğu’na yaklaşımı daha esnek olan
George Pompidou gelmişti. Pompidou, AT ile ilgili özel bir zirve yapılmasını önerdi. Aralık
1969’da Lahey’de yapılan bu zirvede derinleşme ve genişleme yolunda ilke olarak ilk
çalışmalar başlatıldı. Örneğin, Zirve kararları uyarınca dışişleri bakanlarınca hazırlanan bir
rapor 1970’te kabul edildi. Raporda üyeler arasında dış politikanın koordinasyonu için bir
Avrupa Siyasi İşbirliği mekanizması kurulması önerilmekteydi. Bu mekanizma, danışma ve
forum işlevi görmek üzere gayri resmi ve hükûmetler arası nitelikte öngörülmüştü. Bu yoldaki
en önemli gelişme, üye ülkelerin devlet ve hükûmet başkanları düzeyinde bir Avrupa
Konseyi’nin oluşturulması kararıdır.
İkinci bir rapor da ekonomik ve parasal birlik konusunda hazırlanmıştı. Ekim
1972’deki Paris Zirvesi’nde, üyeler 1970’ler bitmeden bir “Avrupa Birliği” oluşturmak
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konusunda görüş birliği beyan ettiler. Fakat 1973 Arap-İsrail Savaşı sonrasında patlak veren
petrol şoku ve ekonomik kriz, üye ülkeleri zor durumda bıraktı ve hedeflenen derinleşme
sürecini duraksattı. 1970’lerde başlayan bir diğer önemli gelişme, 1973 Arap-İsrail Savaşı
dolayısıyla AT için ortak bir dış politika geliştirmeye yönelik çabaların artması oldu. Aslında
dış politikada ortak bir tavır belirlenmesi ihtiyacı 1967’deki Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra
başlamıştı. Nitekim 1969 Lahey Zirvesi’nde gündeme gelen Avrupa Siyasi İşbirliği böyle bir
ihtiyacın karşılanmasına yönelik bir adımdı.
1973 Savaşı’nda bazı AT üyelerinin İsrail yanlısı tutum sergilemeleri neticesinde
petrol üreticisi Arap ülkelerinin İsrail’i destekleyen ülkelere yönelik olarak gündeme getirdiği
petrol ambargosu, Orta Doğu petrollerine bağımlı olan AT için büyük bir tehditti. AT
Konseyi, Kasım 1973’te, ilk defa 1973 Savaşı münasebetiyle bir bildiri yayımlayarak Orta
Doğu’da kalıcı barışın tesisi için ortak bir tavır sergiledi. Bu bildiri ortak dış politika
konusunda bir kilometre taşı oldu. 1970’lerde, kurumsal gelişmelerin yanı sıra AT’nin ilk
genişlemesi gerçekleşti. 1973’te, İngiltere, Danimarka ve İrlanda AT üyesi oldular.
Üyelik için başvuran Norveç ise üyeliğe kabul edilmiş olmasına karşın, anayasası gereği
yaptığı referandumda hayır sonucu çıkması nedeniyle AT’ye katılmadı. Böylece dokuz üyeye
ulaşan AT, daha güçlü bir ekonomik blok hâline geldi. 1975’te Yunanistan da AT üyeliğine
başvuracak, Türkiye ise davet edildiği hâlde, ekonomisinin AT üyeliğini kaldıramayacağı
gerekçesiyle başvuru yapmamayı tercih edecektir.

12.5. Orta Doğu Gelişmeleri
12.5.1. Arap Milliyetçiliğinin Gelişimi
1950’lerin ikinci yarısından itibaren Orta Doğu’ya Mısır devlet başkanı Cemal Abdül
Nasır liderliğindeki Arap milliyetçiliği damgasını vurmaya başlamıştı. 1958’de Mısır’la
Suriye’nin birleşmesiyle oluşan Birleşik Arap Cumhuriyeti 1961 yılında çöktüyse de Nasır’ın
temsil ettiği liderlik, 1960’lar boyunca bölge ülkelerini etkilemeye devam etti. Devlet eliyle
kalkınmaya dayanan, toprak reformuna öncelik veren bir ekonomi politikası ile harmanlanmış
Nasırcı model, Suriye ve Irak gibi ülkelere de ilham vermişti. Nasırcılığın bir diğer önemli
ögesi Arap birliği fikriydi. Nasırcılık ve Soğuk Savaş koşullarının bileşimi bölgede farklı bir
bölünmeye yol açtı. İlk olarak iki süper güç arasındaki çatışma bölgeyi etkiliyordu. Özellikle
ABD tarafından desteklenen İsrail’e karşı, SSCB de Mısır ve Suriye gibi ülkelere silah
yardımında bulunuyordu. İkincisi, Nasırcı çizgiyi takip eden ve hızlı bir dönüşümden yana
olan devletlerle siyasal ve toplumsal dönüşüm konusunda daha ihtiyatlı olan hanedanların
yönettiği devletlerin arasında bir ayrışma yaşanıyordu.
1958’de Suriye’de kurulan subaylar hükûmeti 1963’te Baasçılığa ve Nasırcılığa yakın
subaylar tarafından devrilmişti. Cezayir’in Fransa’dan bağımsızlığını kazanmasının ardından
1965’te Huari Bumedyen’in başkanlığında sosyalizme ve tarafsızlığa dayalı bir hükûmet
kuruldu. Öteki tarafta ise Fas, Libya, Ürdün ve Suudi Arabistan monarşileri yer alıyordu. Bu
devletler, ileride görüleceği gibi bölgede İsrail’in varlığından dolayı diğer Arap devletleriyle
hareket edebiliyorlar ancak Mısır etkisine kapalı kalıyorlardı.
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Bölgede Arap milliyetçiliğini besleyen en önemli olay ise İsrail’in varlığıydı. İsrail’in
kurulmasının ardından çeşitli Arap ülkelerine dağılan Filistinli mülteciler de sorun
oluşturmaktaydı. Ayrıca Filistinliler 1948’den beri kendi kaderlerini belirlemede bağımsız bir
rol oynayamamışlardı Arap devletleriyle İsrail arasındaki anlaşmazlık, 1960’ların ikinci
yarısından itibaren iki Arap-İsrail Savaşı’na daha yol açtığı gibi Filistinli mülteciler sorunu
Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerde iç savaşların patlak vermesine de neden oldu.

12.5.2. 1967 Arap-İsrail Savaşı
1960’ların ikinci yarısından itibaren Filistinli silahlı gruplar İsrail’de eylem yapmaya
başladılar. Buna karşılık İsrail de Filistinlileri destekleyen Ürdün’e karşı misillemeler
yapıyordu. İsrail’in Arap ülkeleri üzerindeki tehdidi artınca 1967’de Nasır, BM’den 1956
Savaşı’ndan sonra Mısır-İsrail sınırına yerleştirilmiş olan silahlı güçlerin çekilmesini istedi.
Bu istek yerine gelir gelmez Mısır, Mayıs 1967’de Batılı devletlerin 1956 Savaşı’ndan sonra
serbest geçiş ilkesini garanti altına aldıkları Tiran Boğazı’nı İsrail gemilerine kapattı.
Mısır öncülüğünde İsrail’e yapılacak bir Arap saldırısının son hazırlıkları
tamamlanmak üzereydi. İsrail Arapların saldırısını beklemek yerine ön alıcı bir saldırı yapma
kararı aldı. 5 Haziran 1967’de İsrail hava kuvvetleri Kahire’deki ve Mısır’ın güneyindeki
hava üslerine saldırılarda bulundular. İsrail hava üstünlüğünü ele geçirdikten sonra Sina’daki
Mısır kuvvetlerini de kolayca alt edebildi. 9 Haziran’da Suriye egemenliğindeki Golan
Tepeleri’ne gerçekleştirdikleri saldırılar da başarıya ulaştı ve İsrail bu bölgeye egemen oldu.
Aynı zamanda İsrail kurulurken Ürdün egemenliğine bırakılmış olan Batı Şeria ve Gazze
Şeridi’nde de Ürdün kuvvetleri yenilgiye uğratıldı. 11 Haziran’da savaş İsrail’in galibiyetiyle
sonuçlandığı için bu üçüncü Arap-İsrail Savaşı’na Altı Gün Savaşı da denilmektedir. Bu savaş
sonunda İsrail, Sina Yarımadası’nı, Golan Tepeleri’ni, Batı Şeria’yı ve dolayısıyla Kudüs’ü,
Gazze Şeridi’ni ele geçirmiş bulunmaktaydı.
BM Güvenlik Konseyi 22 Kasım 1967 tarihinde Filistin-İsrail uzlaşmazlığında daha
sonra da çok önemli bir yere sahip olacak 242 sayılı kararı aldı. Bu karar İsrail’in işgal ettiği
topraklardan çekilmesi gerektiğini vurgularken bölgedeki Arap devletlerinin de 1947’den beri
sergiledikleri İsrail’in varlığını tanımamalarına ilişkin tutumlarını eleştirerek İsrail’in bölgede
güvenli ve kabul edilmiş sınırlar içerisinde yaşama hakkına sahip olduğunun altını çiziyordu.
İsrail’le savaş hâlindeki Arap devletleri 242 sayılı kararı tanımaya yanaşmıyorlardı. Arap
devletleri bu yenilgiyle büyük bir darbe yemişlerdi. 1950’lerin ortasından itibaren Arap
milliyetçiliğinin lideri hâline gelmiş olan Nasır yönetimindeki Mısır yenilmiş, bu savaşla
birlikte Arap milliyetçiliği ideolojisinde bir düşüş yaşanmaya başlamıştı. Nasır savaşın
ardından istifa ettiğini açıkladıysa da Mısırlıların sokağa dökülmesiyle devlet başkanlığı
görevini sürdürmeye karar verdi. 1970 yılındaki ölümüne değin de bu görevi sürdürdü.
Bölgede Arap birliğini gerçekleştirmeyi amaçlayan bu ideolojinin yerini ise zamanla ülke
milliyetçilikleri ve onun ardından da İslamcılık almaya başlayacaktır. Buna paralel olarak
Arap devletleri için Filistin sorunu en temel mesele olmaktan çıkacak söz konusu devletler
İsrail tarafından işgal edilen kendi topraklarını geri almayı birinci öncelik hâline
getireceklerdir.
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Bu savaşın ABD açısından sonucu, İsrail’i desteklemesi yüzünden Arap devletlerinin
çoğunun ABD ile diplomatik ilişkilerini kesmesiyle bölgede uğradığı prestij kaybı olmuştur.
SSCB ise savaş sırasında söz konusu devletlere büyük bir silah sevkiyatı gerçekleştirmişti.
Dolayısıyla, Arap devletleri SSCB’nin desteğini arkalarında hissediyorlardı.

12.5.3. 1973 Arap-İsrail Savaşı ve Mısır-İsrail Barışı
Müslümanların kutsal ayı Ramazan’a ve Yahudilerin kutsal günü Yom Kippur’a denk
gelen Ekim 1973’te İsrail işgalinde bulunan topraklarını geri almak için Mısır ve Suriye
İsrail’e “sürpriz” bir saldırı başlattılar. Sina’da ve Golan Tepeleri’nde İsrail birlikleri geri
çekilmeye zorlandı. İlk defa İsrail’in yenilmezliği miti ortadan kalkıyor, Arap devletlerinin
kendilerine olan güvenleri artıyordu. Bu arada diğer Arap devletleri de savaşa katılmaya
başladılar. ABD İsrail’e, SSCB de Arap devletlerine silah yardımında bulunmaya giriştiler.
Ancak İsrail iki hafta sonra Sina’da ve Golan’da başarı kazanarak Suriye ve Mısır ordusunu
geri çevirdi. Savaş, büyük güçlerin dayattığı bir ateşkesle sona erdi. 22 Ekim 1973 tarihli ve
338 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı, tarafları derhal ateşkese çağırıyor, 1967 yılında
alınmış olan 242 sayılı kararı uygulamaya davet ediyordu. 338 sayılı karar, 242 sayılı kararın
tekrarı niteliğindeydi. ABD ve SSCB savaşın kendilerini de içine çekecek bir hâl almasını
istememişti. 1960’ların ve 1970’lerin Orta Doğu’suna savaşlar damgasını vurduğu gibi, bu
dönemin en önemli gelişmelerinden bir diğeri, Mısır ile İsrail arasındaki savaş durumunun
sona ermesiydi. 1970’te ölen Nâsır’ın yerine devlet başkanlığına gelen Enver Sedat’la
birlikte Mısır, ekonomik alanda bir açılım (infitah) politikası başlattığı gibi SSCB’yle olan
ilişkilerini de revize etmiş, ülkede bulunan Sovyet uzmanlarını ülkelerine göndermişti. 1973
Arap-İsrail Savaşı’nda da temelde Sina’yı geri almak için savaşmış olan Mısır, elden çıkmış
topraklarına savaşla kavuşamayacağını anlamıştı. Bu nedenle, toprak kazanımını İsrail’le
barış masasına oturarak sağlama yoluna gitti. Mısır’ın bu uğurda attığı en önemli adımlardan
birisi, tarihte ilk defa bir Arap devletinin başkanının İsrail’i ziyaret etmesi oldu.
1977’de Enver Sedat’ın İsrail ziyareti sırasında İsrail Parlamentosu’nda (Knesset)
“Toprağınız İsrail, Fırat’tan Nil’e kadar” yazılı tabelanın altında yaptığı konuşma, Mısır-İsrail
ilişkilerinde bir dönüm noktası oluşturdu. Bunu 1979’da ABD’deki Camp David’de
imzalanan Mısır İsrail barış antlaşmaları izledi. Mart 1979’da imzalanan ve Camp David
Antlaşmaları olarak bilinen belgelerden ilki Mısır-İsrail barış antlaşmasıdır. Bununla,
1948’den beri devam eden iki ülke arasındaki savaş durumuna son verildi; İsrail’in Sina’dan
çekilmesi ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması kararlaştırıldı. Camp David’te
imzalanan ikinci belge ise Orta Doğu Barış Çerçevesi’dir. Bölgede meydana gelecek
gelişmeler, Orta Doğu Barış Süreci konusunun 1990’ların başına kadar ertelenmesine yol
açacaktır. Bu süreçte, Mısır, İsrail ve ABD liderleri Batı Şeria ve Gazze’de yaşayan
Filistinlilere özerklik sağlanmasına yönelik görüşmelerde bulundularsa da İsrail’in bu yöndeki
isteksizliğiyle bu görüşmelerden bir sonuç elde edilemedi. Nisan 1979’da İsrail Başbakanı
Menahem Begin, Mısır’ı ziyaret eden ilk İsrail başbakanı oldu. 1979’un Eylül ayına
gelindiğinde İsrail, Sina’daki işgalini sonlandırmış bulunmaktaydı.
Mısır ile İsrail arasındaki antlaşmayla Mısır Sina’yı geri almıştı. Ama Suriye’ye ait
Golan Tepeleri hâlâ İsrail işgali altındaydı. Mısır’ın İsrail’le tek başına uzlaşması Arap
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devletleri arasında tepki yarattı. Mart 1979’da Mısır konusunu ele almak için Bağdat’ta bir
araya gelen Arap Birliği devletleri, Mısır’la diplomatik ilişkilerin kesilmesi, merkezi
Kahire’de bulunan Arap Birliği’nin geçici olarak Tunus’a taşınması, Mısır’ın Bağlantısızlar
Hareketi, İslam Konferansı ve Arap Birliği örgütlerindeki üyeliklerinin askıya alınması ve
Mısır’a Arap devletleri tarafından yapılan yardımların durdurulması kararlarını aldılar.
Böylece Mısır, Filistin davasına ihanet etmekle suçlanarak Arap dünyasında yalnızlığa itilmiş
oldu. Buna karşılık Mısır, bu barış antlaşmasıyla savaşın ağır ekonomik yükünden kurtulmuş
ve ABD’den ekonomik yardım almaya başlamıştır. Zamanla Mısır, ABD’nin bölgedeki en
önemli müttefiklerinden biri hâline gelecekti.

12.5.4. Petrol Krizi
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde yetmişine
sahip olan Orta Doğu coğrafyasının önemi giderek arttı. Özellikle ABD ve Batı’nın Orta
Doğu ülkeleriyle ilişkilerinin temel parametresini petrol oluşturmaya başladı. Venezuella’nın
çağrısıyla, Suudi Arabistan, Irak, İran ve Kuveyt gibi rezerv sahibi ülkeler, petrol fiyatlarını
belirlemek ve kendilerini ilgilendiren sorunlarda ortak hareket edebilmek için 1960 yılında bir
araya gelerek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nü (OPEC) kurdular. 1967’deki Arap-İsrail
Savaşı’nda Arap ülkeleri ilk defa petrolü bir siyasal silah olarak kullanmaya başladılar.
Herhangi bir Arap ülkesine saldıran ya da İsrail’e yardım eden devletlere petrol ambargosu
uygulayacaklarını bildiren petrol üreten Arap devletleri, 6 Haziran’da ABD’ye ve İngiltere’ye
petrol sevkiyatını durdurmuşlardı. Ancak savaş kısa sürdüğü için ambargo da kısa sürede sona
ermişti. Yine de bu durum, petrol ihraç eden Arap ülkelerini bir araya getirerek 1968 yılında
Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü’nün (OAPEC) kurulmasına zemin hazırladı. 1970’li
yıllara gelindiğinde teknolojinin ve sanayinin gelişimine paralel olarak Batı’nın petrole olan
bağımlılığı daha da artmaya başlamıştı. 1973 Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra petrol
rezervlerine sahip olan Arap devletlerinin daha etkili bir biçimde siyasal bir silah olarak petrol
ambargosu uygulamaya başlamalarıyla birlikte ilk petrol krizi ortaya çıktı. OAPEC’in petrol
üretimini kısması ve İsrail’le iş birliği içindeki ülkelere petrol ambargosu uygulaması,
dünyada petrol talebinin arttığı bir döneme rastladı. Bütün dünyada petrol fiyatları muazzam
bir artış gösterdi. Ancak bu ambargo uzun süreli olamadı. 1974’te toplanan OAPEC ülkeleri
ABD’ye uyguladıkları petrol ambargosunu kaldırma kararı aldılar.
1979-1980 yıllarında İran’da İslam Devrimi’nin ertesinde Ayetullah Humeyni’nin
Batı’yla olan ilişkilerini kesmesi ve İran petrolünün Batı’ya sevkiyatını durdurmasıyla ikinci
petrol krizi patlak verdi. Kısa sürede petrol fiyatlarında yine büyük bir artış yaşanmasının
ardından, 1984 yılına gelindiğinde üretici ülkeler aleyhine bir kriz yaşanmaya başladı. Çünkü
1982’den itibaren dünya petrol piyasasındaki talep düşmeye başlamış, süre giden İran-Irak
Savaşı’nda her iki devlet de paraya ihtiyaç duyduklarından petrol üretimlerini artırmışlardı.
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Uygulamalar
1)

Oliver Stone’un yönettiği “ABD’nin Gizli Tarihi” belgeselinin 7. bölümünü

izleyin.
2)

Stanley Kubrick’in yönettiği “Full Metal Jacket” filmini izleyin.
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Uygulama Soruları
1)

“ABD’nin Gizli Tarihi” belgeselinin 7. Bölümünde Başkan Johnson ve Başkan

Nixon dönemlerinde ABD’nin Vietnam Savaşı’na ve dekolonizasyona süreçlerine bakışı nasıl
şekillenmiştir?
2)

“Full Metal Jacket” filminde Vietnam Savaşı’nın ABD toplumuna etkisi nasıl

tartışılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Soğuk Savaş’ın en uzun süren sıcak çatışması olan Vietnam Savaşı
sürecini ve sonuçlarını inceledik. Soğuk Savaş’ın iki karşıt kutbunu temsil eden Doğu ve Batı
Bloklarının kendi içlerinde yaşadıkları gerilimlere bakıp, Avrupa’nın bütünleşme sürecine
girişinin nedenlerini öğrendik. Ayrıca dekolonizasyon süreci, Orta Doğu’daki gelişmeler,
petrol krizinin neden ve sonuçlarına odaklandık.
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Bölüm Soruları
1.
Fransız sömürgesi olan Vietnam’da, Fransa’nın çekilmesinden sonra ABD
sürece neden dahil olmuştur?
2.
ABD’nin Vietnam’da uyguladığı stratejinin sonucunda Vietnam Savaşı hangi
noktaya gelmiştir?
3.
Doğu Bloku içinde Macaristan ve Çekoslavakya’nın Sovyetler Birliği ile
yaşadığı sorunlar nelerdi ve nasıl sonuçlandı?
4.
Avrupa Topluluğu’na yönelik olarak Fransa-İngiltere gerginliğinin arka
planında hangi farklı siyasal yaklaşımlar vardı?
5.
Bağlantısızlar Hareketi’nin ortaya çıkışına neden olan süreçler nasıl
gelişmiştir?
6.
Bağlantısızlar Hareketi’nin temel ilkeleri nelerdir?
7.
Avrupa Topluluğu’nun temelini oluşturan Roma Antlaşması’nın temel içeriği
nedir?
8.
1973 yılında Orta Doğu ülkelerinin Batı’ya yönelik uyguladığı petrol
amborgasunun nedeni neydi?
9.
Arap-İsrail anlaşmazlığı Mısır ile girilen barış sürecine kadar hangi
aşamalardan geçmiştir?
10.
1974 petrol krizi neden çıkmıştır?
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13. İKİNCİ SOĞUK SAVAŞ’TAN SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN
ÇÖKÜŞÜNE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Soğuk Savaş’ın 70’li yılların sonundaki son dönemini inceleyeceğiz.
İran’da yaşanan İslam Devrimi Orta Doğu’daki bütün dengeleri değiştirdi. Aynı dönemde
Afganistan’a müdahale eden SSCB’de bir anlamda sonun başlangıcına gelmişti. İkinci Soğuk
Savaş dönemi olarak adlandırılan bu dönemin sonunda Sovyetler Birliği’nde Gorbacov
iktidara geldi ve onun uyguladığı politikalar SSCB’nin çöküşünün ve Soğuk Savaş’ın bitişinin
habercisi oldu.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İki Blok arasında “yumuşama” yaşanırken ikinci Soğuk Savaş olarak adlandırılan
gerilim dönemi neden başlamıştır?
2)
SSCB’nin Afganistan’ı işgalinin sonuçları ne olmuştur?
3)
Gorbacov iktidara gelince hangi politikalarla SSCB’yi ayakta tutmaya çalışmıştır?
4)
Doğu Avrupa’daki Halk Cumhuriyetlerinde rejimler nasıl değişti?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

SSCB’nin Afganistan’ı
işgali ve sonrasında başlayan
İkinci Soğuk Savaş
döneminin neden ve
sonuçları. Gorbacov’un
iktidara gelişi Doğu
Bloku’nun dağılması ve
SSCB’nin çöküşü.

SSCB’nin Afganistan’ı
işgali ve İkinci Soğuk
Savaş’ın nedenleri
bilinecektir. SSCB’de
Gorbacov’un ikitadara
gelmesiyle uyguladığı
politikalar ve bunların
sonuçları öğrrenilecektir.

Metinler, haritalar, görsel
malzemeler ve okuma
önerileriyle konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

İran İslam Devrimi

•

İkinci Soğuk Savaş

•

Afganistan’ın İşgali

•

Glasnost (açıklık)

•

Perestroyka (yeniden yapılanma)

•

Almanya’nın birleşmesi
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Giriş
1980’li yıllar iki önemli gelişmeyle başladı. İlki ABD’nin Orta Doğu’daki önemli
müttefiki İran’da Ayetullah Humeyni liderliğindeki İslami hareketin başarıya ulaşıp, İslami
bir rejim kurmasıydı. İkincisi ise Afganistan’da iktidara gelen Sovyet yanlısı iktidara karşı
başlayan İslami ağırlıklı “mücahitlerin” başlattığı savaşa karşı Sovyetler Birliği ordusunun
Afganistan’ı işgaliydi.
Her iki olayda ABD siyasal yöneticilerinin Sovyetler Birliğine yönelik politikalarının
sertleşmesini beraberinde getirdi. Yumuşama sürecinin ardından “İkinci Soğuk Savaş” diye
adlandırılan dönemin Reagan yönetimiyle başladı. Özellikle üçüncü dünya diye adlandırılan
ve Orta Doğu’daki petrol bölgelerine yakın ülkelerde Sovyet yanlısı iktidarların ortaya
çıkması bu süreci tetikleyen en önemli nedendi.
Sovyetler Birliği’nde Gorbacov’un iktidara gelmesi tarihin akışını önemli ölçüde
değiştirdi. Gorbacov’un iktidara gelmesinin ardından başlattığı “Glasnost” ve “Perestroyka”
politikaları beklenmedik bir biçimde Sovyetler Birliği’nin tarih sahnesinden çekilmesiyle
sonuçlanacaktı. Önce Doğu Avrupa ülkeleri birbiri ardına bağımsızlıklarını ilan ederken,
ardından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni oluşturan cumhuriyetler de bağımsızlık
talepleriyle ortaya çıkacak ve süreç Sovyetler Birliği’nin yerini Bağımsız Devletler
Topluluğu’na bırakmasıyla sonuçlanacaktı.
Batı Avrupa’da ise Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) süreç içerisinde
bütünleşmesini genişletti ve derinleştirdi. Doğu Avrupa ülkeleri tek tek bağımsızlıklarını ilan
ederken ve Sovyetler Birliği tarih sahnesindeki yerini Bağımsız Devletler Topluluğu’na
bırakırken Batı Avrupa’nın bütünleşmesinin çok daha derinleştiği bir dönem açılıyordu.
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13.1. Petrol Krizinin Sonuçları
1973 yılında OPEC ülkelerinin Batılı ülkelere karşı uygulamaya koydukları petrol
ambargosuyla başlayan ve petrol fiyatlarında muazzam artışla küresel bir ekonomik bunalıma
dönüşen gelişme dünya ekonomik sisteminin yeniden inşasına neden olan çok önemli bir
dönemin habercisiydi. Bu gelişme, Batı’nın ekonomik hegemonyasına önemli bir darbe
vurması bağlamında uluslararası sistem içinde bloklar dışı ülkelerin özerklik alanlarını
genişletme dinamiğini besler görünse de paradoksal bir biçimde orta vadede bu ülkelerin
Batı’ya ekonomik ve siyasal bağımlılıklarını arttırdı. Bunun birkaç nedeni bulunmaktadır:
Öncelikle, petrol fiyatlarındaki artış, petrol üreticisi ülkelerin gelirlerinde muazzam oranlarda
artışa neden olsa da petrol üreticisi olmayan ülkelerin büyük ekonomik sıkıntılarla karşı
karşıya gelmelerine neden olmuştu. Söz konusu ülkelerin 20. yüzyıl boyunca artan sanayi
üretimi ve genişleyen iç pazar talebinin neden olduğu petrole bağımlılık bu ülkelerin petrol
alımı için ödedikleri bedelin artmasına neden oldu. Ayrıca, az gelişmiş ülkeler hammadde,
yatırım malları ve ara mallarında, petrol fiyatlarının tetikleyicisi olduğu dünya
ekonomisindeki enflasyonist eğilim nedeniyle artan maliyetleri karşılamada çok ciddi
sıkıntılar içine girdiler. Ekonomik sıkıntıların artışı bu ülkelerin ekonomik ve siyasal kargaşa
içine girerek süper güçlere yakınlaşmak zorunda kalmalarına dolayısıyla iki kutuplu sistem
içinde artan özerkliklerinin azalmasına neden oldu.
Petrol fiyatlarındaki artış 3. dünya hareketinin birlikteliğini yitirmesinin de önemli
nedenlerinden birini oluşturdu. Petrol üreticisi olmayan ülkelerle, kriz nedeniyle gelirlerinde
çok büyük artışlar sağlayan diğer 3. dünya ülkeleri arasında ciddi sorunlar ortaya çıktı. Petrol
fiyatlarındaki artıştan nemalanan ülkeler ile bunun bedelini ödemek zorunda kalan ülkeler
arasında beliren çıkar farklılaşması, 3. dünya hareketinde ciddi bir ayrışmaya neden oldu. Bu
da 3. dünyanın bloklar karşısındaki özellikle Batı Bloku karşısındaki özerklik alanının
daralmasının temel nedenlerinden birini oluşturdu. Son olarak, uluslararası ekonomik sistemin
yeniden merkezileşmesinin doğal sonucu olan “denetim” ve “yönetim” dinamiklerinin
bağımlı ekonomilere uygulanmasıyla ortaya çıkan çevresel ülkelerin bağımlılıklarının artışı,
gerek uluslararası ekonomik gerekse siyasal sistem açısından önemli etkilerde bulundu.
Bu dönemde batıda egemen olan “yeni sağ ideoloji” ve “neo-liberalizm” çerçevesinde
dünya ekonomisinin yeniden düzenlenmesine girişildi. Özellikle o dönemde bundan daha
önemlisi, dış borca ihtiyaçları ekonomik bağımsızlıklarını koruma güdülerinin önüne geçen
ulusal kalkınmacı ülkelere yeni bir ekonomik modelin yani ihracata yönelik dışa açık modelin
dayatılmasıydı. Borç sarmalına giren devletler dış borçlarını erteletmek ya da taze para
bulmak amacıyla IMF ve Dünya Bankası ile anlaşarak bu iki uluslararası kuruluşun yapısal
uyum ve stabilizasyon programlarını benimsemek zorunda kaldılar. Kamu harcamalarının
azaltılması, gerçekçi kur politikalarının benimsenmesi, iç talebin kısılarak kaynakların
ihracata yönelmesi gibi temellere oturan bu programlar, bir anlamda ekonomilerin zorla dışarı
açılması anlamına geliyordu.
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13.2. İkinci Soğuk Savaş’a Doğru
13.2.1. İran İslam Devrimi
İran’da 1950’lerden itibaren yönetimi elinde tutan Şah Muhammed Rıza Pehlevi,
ülkenin modernleştirilmesi yönünde bir politika izlemekteydi. Bunu yaparken de dayandığı
temel unsur, özellikle 1973 Petrol Krizi’nden sonra birkaç artan muazzam petrol gelirleriydi.
Ülkenin artan refahına rağmen, gelirlerin paylaşımında çok büyük bir adaletsizlik mevcuttu.
Saray ve çevresindeki küçük egemen sınıf, ülkedeki siyasal yapıyı olduğu kadar ekonomik
yapıyı da kontrol etmekteydi. Özellikle işçi ve köylülerden oluşan alt sınıflar adaletsiz
düzenden hiç memnun değildi. İran toplumsal yapısında çok önemli bir yere sahip olan
esnafların oluşturduğu çarşı (bazaar) da şah yönetimine karşı yavaş yavaş muhalif bir çizgiye
kaymaktaydı. Çarşı’nın geleneksel müttefiki Şii din adamları arasında da şah yönetimine karşı
tepki büyüdü. Şii din adamları sınıfı zaten şah tarafından uygulanan modernleşme
politikalarından derin bir rahatsızlık duymaktaydı. Şah’ın İran’daki İslami değerlerin yerine
milliyetçi modern değerleri hakim kılma yönündeki politikası muhalefetin içindeki İslami
unsurları hızla güçlendirmişti. Ayetullah Humeyni gibi önde gelen bazı din adamları yıllar
önce ülkeyi terk etmek zorunda kalmış, şah ve rejim karşıtı muhalefetlerini yurt dışından
sürdürmeye başlamışlardı.
Şah yönetimi 1950’lerden itibaren ABD ile yakın ilişkiler kurmuş, İran’ı bölgede
Türkiye ve İsrail’le birlikte en önemli Batı yanlısı ülkelerden biri hâline getirmişti. Petrol
gelirlerindeki artış özellikle Amerikan silahlarıyla teçhiz edilmiş büyük bir ordunun
yaratılması içinde kullanılmıştı. Şah, İran’ı bölgesel bir güç hâline getirmeye çalışmaktaydı.
Bu durum, bölgedeki devletlerde endişe yaratmaktaydı. Şah rejiminin en önemli
özelliklerinden biri de anti-demokratik baskıcı niteliğiydi. Toplumsal muhalefet kanallarının
oluşmasına hiçbir şekilde izin verilmemekte, polis ve istihbarat servisi her türlü muhalefeti
acımasızca bastırma yoluna gitmekteydi. Bu çerçevede, 1977’den sonra büyüyen ve sokağa
inmeye başlayan toplumsal muhalefet de çok sert yöntemlerle bastırılmaya çalışıldı. Bu baskı
muhalefeti azaltacağına daha da güçlendiren bir etki yarattı. Kontrolü kaybetmekte olduğunu
anlayan şah, 1978 sonlarından itibaren muhalefeti tatmin etmek için bazı adımlar attıysa da
istediği sonucu alamadı. İşçilerin genel greve gitmesi ülkedeki düzeni tamamen sarstı.
ABD’den ve Batılı müttefiklerinden beklediği desteği alamayan şah, ordunun da kendisine
karşı tavır alması üzerine 1979 Ocak’ında ailesiyle yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Şubat
başında Şii hiyerarşisinin en üstünde bulunan Humeyni, Paris’teki sürgünden geri döndü.
Humeyni’yi milyonlarca İranlı karşıladı. Ülkeye dönen Humeyni hemen devrimin liderliğini
ele geçirdi ve ülkenin bir İslam Cumhuriyeti şeklinde yeniden yapılandırılması yönündeki
görüşlerini uygulamaya soktu.
Devrimin İslami bir nitelik kazanmaya başlaması, şah rejimine karşı iş birliği yapan
çeşitli komünist, liberal, milliyetçi grupları rahatsız etti. İktidarı ele geçiren İslamcılar diğer
bütün muhalif grupları hızla tasfiye ettiler. Yeraltına çekilen ya da ülke dışına kaçan
muhalifler yeni rejime karşı muhalefeti sürdürmeye devam etseler de başarılı olamadılar.
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Devrim sonucunda İran İslami bir rejim çerçevesinde yeniden örgütlenirken, dış
politikası da tamamen değişti. Batı’nın sadık müttefiki İran, bölgedeki en radikal ABD ve
Batı karşıtı ülkelerden biri hâline geldi. Humeyni ABD’yi “büyük şeytan” olarak
nitelendirmekteydi. Ülkedeki siyasal, askeri ve ekonomik Amerikan varlığı hızla tasfiye
edildi. Hatta 1979 Sonbahar’ında üniversite öğrencileri Tahran’daki ABD elçiliğini basarak
50 Amerikalı’yı 15 ay boyunca rehin tuttular. ABD’nin 1980’de düzenlediği rehine kurtarma
operasyonu ise büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı.
Carter yönetiminin prestijine büyük bir gölge düşüren bu durum, 1980 sonunda
yapılan başkanlık seçimlerinde Carter’ın kaybetmesinde de hayli etkili oldu. İran-ABD
ilişkilerindeki bu değişim ABD’nin küresel politikalarının değişiminde çok önemli bir etken
olacak ve II. Soğuk Savaş’ın başlamasında asli bir rol oynayacaktır. Dolayısıyla, bölgesel bir
değişim, küresel bir değişimin temel dinamiklerinden birini oluşturacaktı.
İran İslam Devrimi’nin en önemli etkilerinden biri de bölgede İslamcı dalgalanmayı
hızlandırması oldu. İran İslam Devrimi’nin başarısı bölgedeki İslamcı grupları hem
cesaretlendirdi hem de destek alabilecekleri büyük bir devletin ortaya çıkmasını sağladı.
Bunun da özelinde, Orta Doğu’daki geniş Şii nüfusun yeni İran rejiminden etkileneceği ve bir
“Şii eksen”in ortaya çıkabileceği yönünde bir endişe belirdi. Özellikle Şii nüfusun bulunduğu
ve çoğunlukta olduğu Sünni yönetimlere sahip bölge devletlerinde bu endişe daha da fazlaydı.
Aşağıda ele alınacak İran-Irak Savaşı’nın ortaya çıkışında ve bölge ülkelerinin taraflara
yönelik politikalarında bu mezhepsel boyut hayli etkili olacaktı.

13.2.2. SSCB’nin Afganistan’ı İşgali
II. Soğuk Savaş’ın başlamasındaki en önemli kilometre taşlarından birini
Afganistan’ın SSCB tarafından işgali oluşturdu. Afganistan’daki monarşik rejim 1973’te sona
ermiş ve cumhuriyet ilan edilmişti. 1978 yılında yapılan bir darbeyle sosyalist bir rejim
kuruldu. Başbakanlığa getirilen Nur Muhammed Taraki SSCB ile ilişkilerin geliştirilmesine
özel bir önem vermekteydi.
Moskova, Afganistan’a ekonomik ve askeri yardım yapmaya başladı ve askeri
danışmanlar gönderildi. Bunu 1978 Aralık’ında Afganistan ve SSCB arasında imzalanan bir
dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği antlaşması izledi. Afganistan artık açık biçimde Sovyet etki
alanına girmekteydi. Bu durum başta ABD ve Çin olmak üzere Sovyet karşıtlarını rahatsız
etti.
Taraki yönetimine karşı oluşan İslamcı muhalefet silahlı mücadele yöntemini
benimsedi ve Sovyet silahlarıyla donatılmış hükûmet güçleriyle “mücahitler” arasında
çatışmalar başladı. Bu çatışmalar sürerken Taraki bir iç darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı ve
yerine Hafızullah Amin getirildi. Amin yönetimi de uzun sürmeyecek ve Sovyet desteğini
alan Babrak Karmal lider olacaktır. Aralık 1979’da Karmal’ın iktidara gelmesine paralel
olarak, Sovyet Birlikleri de Afganistan’a girmeye başladı. Kısa sürede sayısı 100 bine
yaklaşan Sovyet askeri ülkenin bütün önemli noktalarını kontrol etmeye başladı.
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Sovyet işgali, özellikle Batı kamuoyunda büyük bir tepki yarattı. Moskova yönetimi
Sovyet ordusunun Afgan Hükûmetinin isteğiyle ülkeye girdiğini ileri sürerek, eleştirilere
cevap vermeye çalıştı. Sovyet işgalinin temelinde yeni Afgan yönetimine karşı savaşan
mücahitlere karşı harekete geçme düşüncesi yatmaktaydı. Sovyet yönetimi kendi nüfuz
alanına girmiş bir ülkede İslami bir yapılanmaya izin vermek istememekteydi. İran’daki İslam
devriminin bölgede yarattığı İslami dalgalanmanın, kendi topraklarında da milyonlarca
Müslüman’ın yaşadığı SSCB’yi de etkileyebileceği endişesi Moskova’yı böyle bir adım
atmaya yönlendirdi. Bu endişenin çok da yersiz olmadığı, Carter Dönemi’nde ilan edilen ve
bölgedeki İslami unsurların SSCB ile sosyalist rejimlere karşı kullanılmasına dayanan Yeşil
Kuşak politikaları dikkate alındığında daha iyi anlaşılacaktır.
Afganistan’ın işgalinden sonra özellikle ABD desteğiyle hızla silahlanan mücahitler
Sovyet Birliklerine yönelik saldırılarını arttırarak sürdürdüler. SSCB yaklaşık 10 yıl süren ve
hiçbir sonuç alınamayan bir batağa sürüklenmiş oldu. İşgalin SSCB’ye getirdiği ağır siyasal,
ekonomik ve askeri yük, Gorbaçov yönetiminin 1989’da Sovyet birliklerini Afganistan’dan
çekmesinde hayli etkili oldu. Bu durum, Doğu Avrupa’dan bile askeri varlığını çekme kararı
alan Sovyet politikasıyla da uyumluydu. Sovyet işgalinin bitiminden sonra yönetime karşı
savaşan değişik etnik ve mezhepsel gruplar arasında anlaşmazlıklar çıktı ve ülke daha büyük
bir iç savaşın pençesine düştü. Afganistan’da günümüze kadar süren bir istikrarsızlık dönemi
başladı.

13.3. İkinci Soğuk Savaş ve “Büyük Güçler”
13.3.1. Carter’dan Bush Yönetimine ABD ve “İkinci Soğuk Savaş”
ABD’de 1976’da yapılan seçimleri kazanan Carter yönetimi, temelde Başkan Richard
Nixon ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ikilisi tarafından 1969’da oluşturulan ve bloklar
arası ilişkilerde yumuşamayı ön gören yeni stratejisine özellikle iktidarının ilk iki yılında
büyük oranda sadık kalmıştı. Ancak Nixon-Kissinger stratejisinin özellikle 3. dünya üzerinde
başarısızlığa uğradığının düşünülmesi, Carter yönetimini eski stratejinin temel ilkelerini
değiştirmeden yeni stratejik açılımlara yöneltti.
Nixon-Kissinger stratejisinin başarısızlığı, 3. dünyada meydana gelen Amerikan
karşıtı, Sovyet yanlısı iktidar değişimlerinde kendini göstermişti. 1975 yılından itibaren geçen
4 yılda Asya ve Afrika’da 7 Sovyet yanlısı hareket askeri güçle iktidara geldi. Kısa sürede,
Sovyet yanlısı olmayan İslami bir rejim kurulsa da İran’ı da kapsayacak şekilde genişleyen,
Kamboçya’dan Etiyopya’ya uzanan ve Amerikan yönetimi ve basını tarafından “kriz yayı”
olarak adlandırılan bir coğrafyada gerçekleşen bu değişim, ABD’de büyük endişe yarattı.
ABD’nin endişelerinin birkaç kaynağı vardı. Her şeyden önce, bu kadar çok sayıda
ülkenin ardı ardına Sovyet etkinlik alanına girmesi ABD yönetiminde ve kamuoyunda
domino teorisi çağrışımını uyandırdı. İkinci olarak, 1973 Petrol Krizi ile o dönemde belki de
dünyanın jeopolitik olarak en önemli yeri hâline gelen Körfez bölgesi çevresinde Sovyet
etkinliğinin artışı, SSCB’nin bölgeyi kontrol altına alma stratejisinin bir parçası olarak
görülüyordu. Üçüncü olarak, bu gelişme Nixon-Kissinger stratejisinin en temel boyutlarından
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biri olan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ile iş birliği yaparak SSCB’yi çevreleme politikasının
çöküşüne neden olabilirdi. Çünkü özellikle Kamboçya, Güney Vietnam ve Afganistan gibi
ülkelerin Sovyet etkinlik alanı altına girmesi ÇHC’nin “çevreleyen ama çevrelenen” bir
ülke konumuna gelmesine ve ABD-ÇHC iş birliğinin darbe yemesine yol açtı. Ancak,
küresel sistem açısından en önemlisi, SSCB etkinliğindeki bu artış, ABD kamuoyunda ve
politikacıları arasında “Yumuşama” nın (detant) Sovyet yayılmacılığını sağlayan ve
ABD’nin küresel hegemonyasını sarsan bir olgu olarak görülmesi oldu.
Nitekim 1980 yılında yapılan seçimleri kazanan Reagan ve temsil ettiği Amerikan sağı
seçim kampanyası sırasında bu söylemi sıklıkla kullandı. Carter yönetiminin SSCB’ye, Doğu
Bloku’na ve 3. dünyadaki Amerikan karşıtı unsurlara karşı geliştirdiği stratejinin bir başka
boyutunu insan hakları konusu oluşturdu. 1975 yılında imzalanan Helsinki Nihai Senedi’nin
üçüncü sepetinde yer alan insan hakları konusu Carter döneminde dış politikada sıklıkla
kullanılan bir araç hâline geldi. Ancak bu politika ABD ekseninde hareket eden İran, Fas ve
Zaire gibi ülkeler söz konusu olduğu zaman kolaylıkla geri plana atılabilmekteydi.
Carter yönetiminin SSCB’ye ve yumuşamaya bakışı Nixon ve Ford yönetimlerinden
Reagan kadar olmasa da önemli bir kopuşu ihtiva etmekteydi. Carter yönetimine göre
yumuşama SSCB’ye karşı askeri ve siyasal güç mücadelesinin arka plana atılması anlamına
gelmemekteydi. Bu dönemde SSCB’nin yukarıda belirtilen 3.dünyada etkinlik genişlemesi
olgusu ile tetiklenen bu bakış açısı, gerek ABD’nin gerekse NATO’nun askeri ve siyasal
açıdan “güçlendirilmesi” ve “etkinleştirilmesi” politikalarının benimsenmesine yol açtı. Bu
politikanın önemli bir boyutunu da üçüncü dünyada Amerikan askeri varlığının
güçlendirilmesi ve ABD’nin bu bölgelerde ortaya çıkabilecek bunalımlara askeri müdahale
etmesi oluşturmaktaydı. 1969 yılında ilan edilen Nixon Doktrini’nin terki anlamına gelen bu
politika değişikliği Reagan yönetimi döneminde oldukça keskinleştirildi.
Carter yönetiminin iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra belirginleşen bu değişimin
bir kopuşa dönüşmesi 1979 yılı başında İran’da İslami rejimin iktidara gelmesi ve özellikle
SSCB’nin 1979 yılında Afganistan’ı işgal etmesi ile gerçekleşti. Bunda Amerikan sağının
büyük oranda etkisi altına giren Amerikan kamuoyunda yarattığı tepkilerin de büyük rolü
oldu. İran’da devrim sonrası ortaya çıkan rehineler krizinde Amerikan operasyonunun
başarısızlığı, 1979’da ikinci defa ortaya çıkan petrol fiyatlarındaki artışın Amerikan
kamuoyunda yarattığı tepkisellikle birleşince İkinci Soğuk Savaş’ın kamuoyundaki desteği
sağlandı ve bu bağlamda ABD hükûmetlerinin Vietnam sonrasında önemli oranda
kaybettikleri meşruiyetleri yeniden sağlandı.
Üçüncü dünyadaki Sovyet yanlısı devrimlerle paralel biçimde Afganistan’ın ve İran’ın
kaybedilmesi, ABD’nin Soğuk Savaş’ın başlangıcından itibaren izlediği ve 1970’lerin başında
ÇHC boyutunu da kattığı SSCB’yi çevreleme politikasının çöküşü anlamına gelmekteydi. Bir
başka ifadeyle SSCB’nin yayılmasını önleyecek bariyerler bir bir ortadan kalkmaktaydı.
Ayrıca bölgede ABD’nin en sadık müttefiklerinden olan İran’daki askeri üsler ve dinleme
istasyonlarının kaybı ABD’nin SSCB’yi denetleme ve baskı altına alma kabiliyetine
indirilmiş büyük bir darbe niteliğindeydi. Bu gelişme, ayrıca bölgede Amerikan karşıtı
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İslamcı akımların güç kazanmasına ve ABD yanlısı geleneksel monarşilerin istikrarsızlığa
sürüklenerek yıkılmasına da neden olabilirdi. Ayrıca, bölgede Sovyet yanlısı güçlerin iktidarı
ele geçirmesine yol açabileceği gibi petrol kaynaklarının Batı’ya karşı bir silah olarak
kullanılmasını da sağlayabilirdi. SSCB, İran ve Irak arasında beliren gerginlikte olabileceği
gibi bölgede artan gerginlikleri etkinliğini genişletme amacıyla kullanabilirdi.
Bu gelişmeler ABD politikasında yukarı belirtilen politika değişikliğinin
belirginleşmesine yol açtı. Carter yönetiminin bu gelişmeler karşısında uygulamaya soktuğu
stratejinin birkaç boyutu bulunmaktaydı.
Carter yönetimi 1980 Ocağı’nda İkinci Soğuk Savaşı resmen başlatan yeni
doktrinini açıkladı. “Carter Doktrini” olarak adlandırılan bu doktrin, Orta Doğu’da
Amerikan çıkarlarına karşı girişilebilecek bir harekete, ABD’nin gerekirse askeri güç
kullanarak doğrudan müdahale etmesini içermekteydi. Nixon Doktrini’nin terki ve
Eisenhower Doktrini’nin yenilenmesi anlamına gelen bu değişiklik, ABD’nin yeniden güç ve
çatışma politikalarına döndüğünü göstermekteydi.
Bu politika değişikliği ABD’nin bölgede askeri güç bulundurma ihtiyacı içine
girmesine neden oldu. Bu ise yine başkan Carter Dönemi’nde 1977 yılında oluşturulmaya
başlanan Çevik Kuvvet’in (Rapid Deployment Force) güçlendirilmesi ve bölgede
konuşlandırılması ihtiyacını doğurdu. Artık ABD dış politikasının doğrultusu belirgin bir
biçimde Orta Doğu’ya çevrilmiş oldu. İkinci olarak, Carter yönetiminin etkin isimlerinden
olan ulusal güvenlik danışmanı Brzezinski tarafından geliştirilen bir başka politika Carter
doktrinin taktik yanını oluşturdu. “Yeşil Kuşak doktrini” olarak da adlandırılan bu
doktrine göre, Orta Doğu’da İslami hareketler komünizme ve SSCB’ye karşı
kullanılabilirdi. Bunun yolu ise bölgede Amerikan politikalarıyla uyumlu ülkelerde İslami
gelişimi kontrol ederek, uyumsuz ülkelerde ise kışkırtarak, bu bölgelere SSCB etkisinin
girmesini önlemek ve SSCB’yi ‘yeşil kuşak’ ile çevrelemekti.
Üçüncü olarak, Carter yönetimi, Kongre’ye egemen olan sağcı güçlerin de büyük
etkisiyle ABD ve SSCB arasında yumuşamanın ürünleri olan silahsızlanma, ticaret gibi
konularda ilişkileri dondurma yolunu seçti. 1979 yılı başında imzalanan nükleer silah
indirimine yönelik SALT-II Antlaşması’nın geri çekilmesi, SSCB’ye yapılan ihracata sınırlar
konulması ve 1980 Moskova Olimpiyatlarını boykot gibi eylemler içeren bu politika, iki blok
arasındaki ilişkilerde ciddi bir soğumaya neden oldu.
Dördüncü olarak, Carter yönetimi askeri harcamalarda önemli artışlar yaparak
konvansiyonel ve nükleer silahlanma yarışını yeniden başlattı. ABD’nin dünya çapındaki
artan yükümlülüklerine paralel biçimde Amerikan askeri harcamaları önemli artışlar gösterdi.
Carter’ın bu silahlanma politikası NATO’nun Avrupalı müttefiklerinin de askeri
harcamalarda artışa gitmelerini içeriyordu. NATO’nun askeri ve siyasal açıdan
güçlendirilerek bir anlamda 1960’ların ortalarından itibaren gerileyen NATO “birlikteliğinin”
yeniden tesisini hedefleyen bu politika blok politikasının eski “sıkılığını” yeniden
kazanmasını ve NATO üyeleri arasında eş güdümün sağlanarak özerk hareketlerin
engellenmesini amaçlamaktaydı.
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Son olarak, Carter yönetimi ilk döneminden beri uyguladığı, dış politikada insan
hakları söylemini kullanma stratejisini çok daha belirgin bir biçimde ortaya çıkardı. Bu
politikanın birincil hedefi, o dönemde Polonya’da beliren huzursuzluğun gösterdiği gibi
Amerikan karşıtı ülkelerde, yönetimler ve halk arasındaki gerginliği arttırmak ve bu antidemokratik yönetimlerin meşruiyetine doğrudan bir darbe vurmaktı. Özellikle Polonya ve
Macaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerinde izlenen bu strateji halk gözünde meşruiyetini
yitirmiş hükûmetlerin Sovyet müdahalesi ile ayakta kalabilecekleri gerçeği göz önüne
alındığında, Sovyet imajına da indirilebilecek çok önemli bir darbe niteliği kazanacaktı. Bu da
girişilen küresel mücadelede Sovyet gücünün zayıflaması ve dikkatini daha çok blok içi
meselelere çevirmesine neden olacaktı. Carter Dönemi, Nixon-Ford dönemlerinin yumuşama
politikalarıyla, Reagan Dönemi’nin sertlik politikaları arasında geçişlerin yaşandığı bir dönem
oldu.
1981 başında iktidara gelen Reagan, dış politikada Nixon ve Ford politikalarının
tamamen reddini ve Carter dönemi politikalarının “çekingenliği” eleştirisini seçim
kampanyası sırasında sıklıkla kullanmıştı. ABD’de 1970’lerde yükselen “yeni sağ” akımın
sözcüsü olan Reagan, geldiği ilk günden itibaren uygulamaya başladığı politikalarla II. Soğuk
Savaşı keskinleştirdi. Reagan yönetiminin dış politikasının temel özelliği, Carter Dönemi’nde
İkinci Soğuk Savaş’ın başlangıcında belirlenen stratejileri ortadan kaldırmak değil, bunları
topyekun bir savaş için yeniden kurgulaması ve şiddetle uygulamasıydı. Nitekim yukarıda
belirtilen Carter Dönemi’nde belirlenen tüm stratejik açılımlar Reagan Dönemi’nde çok daha
yoğun bir şekilde uygulandı. Bu stratejiye getirilen açılım, başkanın kendi adıyla anılan yeni
bir doktrini uygulamasıyla ortaya çıktı. Bu doktrin uyarınca ABD, üçüncü dünyada Sovyet
yanlısı hükûmetlere karşı savaşan sağcı gerilla kuvvetlerine ve solcu gerillalara karşı savaşan
Amerikan yanlısı hükûmetlere askeri, ekonomik ve siyasal destek verdi.
Bu bağlamda Reagan yönetimi ABD dış politika stratejisinde etkili olan çevreleme
politikasını aşarak, doğrudan doğruya Doğu Bloku ve Amerikan karşıtı ülkelere çeşitli
araçlarla müdahale etmeyi hedefledi. Bir anlamda, Brejnev Doktrini’nin çökertilmesi hedefini
içeren bu strateji, İkinci Soğuk Savaş’ın çok daha komplike bir nitelik kazanmasına neden
oldu.
Bu bağlamda Reagan yönetimi ABD dış politika stratejisinde etkili olan çevreleme
politikasını aşarak, doğrudan doğruya Doğu Bloku ve Amerikan karşıtı ülkelere çeşitli
araçlarla müdahale etmeyi hedefledi. Bir anlamda, Brejnev Doktrini’nin çökertilmesi hedefini
içeren bu strateji, İkinci Soğuk Savaş’ın çok daha komplike bir nitelik kazanmasına neden
oldu. Özellikle Reagan yönetiminin 1981-1985 yılları arasındaki ilk döneminde hararetle
uygulanan bu politika, 1986’dan sonra eski hızını kaybetti. Bunun da temel nedeni, SSCB’de
Gorbaçov’un işbaşına gelmesiyle yeni bir dönemin başlaması ve bu çerçevede bloklar arası
ilişkilerde yeniden barış rüzgârlarının esmesiydi.
Reagan söz konusu dönemde kendisinden umulmayacak bir biçimde yeniden
yumuşamayı destekleyecek ve iki ülke arasındaki silahsızlanma görüşmelerinde simgeleştiği
gibi SSCB ile iş birliği yapmaktan kaçınmayacaktı. Reagan yönetimi SSCB’deki değişim
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sürecini de yoğun bir şekilde destekledi ve Gorbaçov’un içteki reform sürecini daha rahat bir
biçimde sürdürmesini sağlayacak dış ortamı büyük oranda sağladı.
Reagan’ın görev süresinin bitmesinin ardından 1988 seçimlerini kazanarak 1989
başında iktidara gelen George Bush yönetimi de Reagan’ın özellikle ikinci döneminde
izlediği politikaları devam ettirdi. Zaten Bush, Reagan’ın başkan yardımcısı olarak görev
yapmaktaydı ve izlenen politikayı belirleyen ekip içinde yer almaktaydı. Bush dönemi,
bloklar arası ilişkilerin iyiden iyiye ısındığı bir konjonktüre denk gelmişti. Bu yüzden, ABD
yönetimi açısından sorun artık bloklar arası ilişkilerde ABD üstünlüğünü tesis etmek ya da
yakınlaşma çabalarını daha da geliştirmek değildi. Sorun SSCB’nin ve Doğu Bloku’nun 1989
yılından itibaren içine girdiği dağılma sürecinde ortaya çıkabilecek krizleri yönetebilmekti.
Aşağıda inceleneceği gibi, Doğu Bloku’nun ve SSCB’nin yıkılma sürecinin şaşırtıcı biçimde
“çabuk ve kansız” olması, Bush yönetiminin şansı olacaktı. Bush yönetiminin bu dönemdeki
en önemli dış politika gündem maddesi ise 1990 yılında Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesiyle
başlayan Körfez Krizi oluşturacaktı.

13.3.2. Brejnev’den Gorbacov’a Sovyetler Birliği ve SSCB’nin
Çöküşü
Sovyetler Birliği 1970’lerin başlarında küresel mücadelede ABD karşısında siyasal ve
askeri olarak dengeyi sağlamış olsa da ekonomik ve teknolojik olarak hızla geriye düşmeye
başlamıştı. Artan silahlanma harcamaları, dünya üzerinde Sovyet etkisini genişletmek
amacıyla üçüncü dünya ülkelerine verilen yardımlar, ekonomide verimliliğin sağlanamaması,
merkezi planlamanın yetersizliği, teknolojik olarak geride kalma gibi sorunlar Sovyet
ekonomisine çok büyük bir yük getirmekteydi.
Sovyetler Birliği’nde kurulan sistem halkın artan taleplerini karşılama konusunda
yetersiz kaldıkça ve Doğu Avrupa halkları, Batı Avrupa halklarının refah düzeyi hakkında
daha fazla bilgi sahibi olup taleplerini arttırdıkça ekonomik dinamik çöküş sürecinde çok
belirleyici bir role sahip oldu. Bu durum yukarıda açıklanan uluslararası ekonomik
dönüşümün de doğal bir sonucuydu.
Komünist Partinin mutlak egemenliği, ülkede Kruşçev Dönemi’nde başlayan
liberalleşmeyle birlikte toplum tarafından daha fazla sorgulanır hâle gelmişti. Komünizme
olan inanç sarsılmaya başlamıştı. İnsan Hakları yönündeki talepler özellikle 1975 Helsinki
Bildirgesi’nin imzalanmasından sonraki süreçte Batı’nın da etkisiyle artmaktaydı. İnsan
Hakları taleplerine paralel olarak, SSCB’de ulusal sorunlar da daha fazla dile getirilmeye
başlamıştı. SSCB’de yaşayan halklar ulusal hatta milliyetçi taleplerini çok daha fazla dile
getirmeye başlamışlardı. 1980’lerde hız kazanan bu süreç, Sovyet yönetiminin onlarca yıldır
çözmeye çalıştığı ulusal sorunların yeniden hortlamasına yol açmıştı. Doğu Bloku’nda da
yükselmeye başlayan milliyetçilik, SSCB’de de kendini göstermekte, Moskova hem ülke
içinde hem de blok içinde çifte milliyetçiliğin kıskacı altına girmekteydi. Milliyetçilik ve
ulusal sorun hem SSCB’nin hem de Doğu Avrupa’nın yıkılmasına sebebiyet verecek
dinamiklerden ikincisini oluşturmaktaydı.
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Tam bu süreç devam ederken, İkinci Soğuk Savaş’ın başlaması bu dinamikleri daha da
güçlendirici bir etki yarattı. ABD’nin ekonomik politikaları SSCB’ye karşı bir dış politika
aracı olarak kullanması, SSCB’nin içinde bulunduğu ekonomik şartları daha da ağırlaştırdı.
Özellikle ABD’nin nükleer ve konvansiyonel silahlarda büyük bir silahlanma yarışı
başlatması SSCB ekonomisinin daha zorlanmasına yol açtı. SSCB’nin 1960’lardaki
silahlanma yükünün getirdiği faturayı bile ödemek de zorlandığı bir dönemde yeni bir
silahlanma yarışına girmesi mümkün değildi. Ekonomik zorluklar toplumsal muhalefeti
beslemekte, bu da ulusal sorunları gündeme getirerek SSCB ve Doğu Avrupa’nın
bütünlüğünü sarsmaktaydı.
1985’de SBKP Genel Sekreterliğine getirilen Gorbaçov dönemine kadar, Sovyet
siyasal eliti büyümekte olan tehlikenin farkında olmasına rağmen, çözüm yönünde önemli bir
adım atamadı. 1982’de ölen Brejnev, görünürde 1968’de Çekoslovakya örneğinde olduğu gibi
blok içi bütünlüğün korunması için gerekirse askeri güç kullanılmasını da içeren geleneksel
Sovyet dış politikasının sürdürülmesinden yanaydı. Fakat Brejnev yönetimi yumuşama
sürecini desteklemiş ve sınırlı bir liberalleşme politikası da uygulamıştı. Brejnev yönetiminin
1980’de Polonya’da başlayan muhalif harekete karşı, doğrudan askeri müdahale yolu
izlememesi de dikkat çekiciydi. Brejnev ve sonrasında çok kısa süren Çernenko ve Andropov
dönemlerinde de yeni ve radikal bir politika değişikliği yapılamadı.
SSCB açısından radikal bir değişikliğin olması için Michael Gorbaçov’un ve ekibinin
iktidara gelmesi gerekecekti. Aslında Gorbaçov göreve ilk geldiğinde kendinden önceki
SSCB liderlerinden çok da farklı bir çizgide olmayacağı izlenimini vermişti. Ancak bunun
yanıltıcı olduğu çok kısa bir sürede anlaşıldı. Gorbaçov, hızla yeni bir siyasal üslup
benimseyerek, sosyalizmin yeniden yorumlanması gerekliliği üzerinde durmaya başladı. Bu
çerçevede özellikle “açıklık” (glasnost) ve “yeniden yapılanma” (perestroyka) kavramlarını
kullanmaya başladı.
Açıklık, Sovyet yönetimindeki aksaklıkların giderilmesi, yönetim kadrolarında
gençleştirilmeye gidilmesi, basın ve ifade özgürlüğünün genişletilmesi, rejim karşıtlarının
salıverilmesi, insan hakları ihlallerinin önlenmesi gibi Sovyet halkının siyasal temsil
kanallarının açılmasına dayanmaktaydı. Gorbaçov, bu politikayı uygulamaya sokarak
girişeceği reformlar için halk desteğini almayı ve bu desteği Komünist Parti içindeki
muhafazakâr kanada karşı da kullanmayı amaçlamaktaydı. Yeniden yapılanma ise
Gorbaçov’un Sovyet sisteminde yapacağı radikal değişikliği yani komünist ekonominin
yeniden yapılandırılmasını ifade etmekteydi. Sovyet ekonomisi hızla modernleştirilmeli ve
böylece ekonomik durum hızla düzeltilmeliydi.
Gorbaçov’a göre, Sovyet ekonomisi düzeltilmeden ülke, ne askeri gücünü koruyabilir
ne de müttefiklere yönelik taahhütler yerine getirilebilirdi. SSCB’nin bir süper güç olarak
kalması mümkün olmazdı. Ekonomik gelişme ve halkın refah seviyesinin yükseltilebilmesi
için de yeniden yapılanma, olmazsa olmaz bir gereklilikti.
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1986’da yapılan Komünist Parti Kongresi’nde reformlar için destek alan Gorbaçov,
reform sürecini başlattı. Bu çerçevede, basın özgürlüğü yavaş yavaş genişletildi, hukuksal
düzenlemeler yapıldı.
Gorbaçov, içteki reformlara paralel olarak dışta da yeni bir politika açılımı yaptı.
Zaten, SSCB’nin savunma harcamalarının azaltılmasını girişilecek reform sürecinin en önemli
ayaklarından biri olarak gören Gorbaçov açısından bu çok ivedi bir eylemdi. SSCB’nin
nükleer silahların azaltılması yönündeki önerileri ABD yönetimi tarafından da olumlu
karşılanacak ve tarihte ilk defa nükleer silahların azaltılması yönünde bir antlaşma
imzalanacaktı. Orta menzilli nükleer füzelerin sınırlandırılmasına yönelik bu (INF)
antlaşmayı, 1991’de Moskova’da imzalanan ve nükleer savaş başlığı sayısında yaklaşık
%30’luk bir indirim sağlayan START-I izleyecekti.
ABD ve SSCB arasındaki silah indirimi görüşmeleri daha da genel bir nitelik kazandı
ve sadece iki ülke arasında değil, bloklar arasında yapılan ve sadece nükleer silahları değil,
konvansiyonel silahları da kapsayan bir çerçeveye oturdu. Böylece, 1990’da imzalanan
Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması ile tarihin en kapsamlı silahsızlanma antlaşması
ortaya çıktı.
Gorbaçov yönetimi, sadece ABD ile değil, diğer Batı ülkeleriyle de ilişkilerini
geliştirmeye çalıştı. Gorbaçov, SSCB’nin bir Avrupa ülkesi olduğunu belirterek, Avrupa’da
barış ve iş birliğinin geliştirilmesi yönünde özellikle Fransa, İngiltere ve Batı Almanya’ya
sıcak mesajlar yolladı. İlişkilerin 1960’ların başından beri çok soğuk olduğu, komünist aile
içindeki düşman kardeş Çin’le de ilişkilerin düzeltilmesi için diplomatik temaslara hız verildi.
Bu çabalar sonuçsuz kalmadı ve Avrupa ülkeleriyle ilişkiler güçlendirildi, Çin’le yeni bir
barış süreci başlatıldı.
Sovyet yönetiminin dış politikada izlediği yeni çizginin en önemli göstergelerinden
birini de Afganistan işgalinin sona erdirilmesi oluşturdu. Bu geri çekiliş, SSCB’nin dünya
üzerindeki stratejik geri çekilişinin başladığını göstermekteydi. SSCB üçüncü dünyadaki
askeri ve siyasi varlığını hızla azaltma yolunu seçti. Az gelişmiş ülkelere verilen bonkör
yardımlar azaltıldı.
Ancak, Gorbaçov yönetiminin Sovyet ekonomisinin liberalleştirilmesi yönünde attığı
adımlar ülkede hedeflenenin aksine ekonomik şartların daha da bozulmasına yol açtı. Bu
durum, Gorbaçov’a verilen desteğin özellikle 1988’den sonra hızla azalmasına neden oldu.
Bu durum, 1989’da başlayan büyük madenci grevinin temel sebebiydi.
Sovyet ekonomisi 1990’da II. Dünya Savaşı’ndan sonraki en kötü yılını yaşadı.
Ekonomik şartlardaki kötüleşme, toplumsal barışın bozulmasına ve muhalefetin büyümesine,
bu da muhalefetin kendini siyasal yolları kullanarak daha etkili biçimde ifade etmesine neden
olmaktaydı. Üstelik siyasal liberalleşme bunun yolunu daha fazla açmıştı. Sovyet toplumu
gittikçe daha açık bir toplum hâlini almaktaydı. Ekonomik açılımın, siyasal açılımı
destekleyen değil, tam aksine köstekleyen bir nitelik aldığı bir ülke söz konusuydu artık.
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Ekonomik bozulma, siyasal istikrarsızlığı arttırması ve toplumsal barışı bozmasının
yanı sıra, SSCB’nin “ulusal sorunları”nı da beslemekteydi. Doğu Avrupa’daki milliyetçi ve
liberal dalgadan da etkilenen Sovyet halkları arasında milliyetçi eğilimler ve buna karşı
Moskova’ya karşı merkezkaç eğilimler kendini göstermeye başladı. Moskova’nın 1989
sonbaharında açık bir biçimde uygulamaya soktuğu ve daha sonra “Sinatra Doktrini”
olarak adlandırılan politika çerçevesinde Doğu Avrupa halkları kendi yollarını çizmeye
başlamışlardı. Benzer bir talebin Sovyet halkları tarafından da dile getirilmesi kaçınılmazdı.
Üstelik liberalleşen Sovyet siyasetinde bu çok daha meşru ve kolay olacaktı.
Milliyetçi dinamiğin kendisini ilk gösterdiği yer Kafkasya oldu. Fakat buradaki
milliyetçi hareketlenme Moskova’ya karşı bir ulusal uyanıştan çok, Sovyet halkları arasındaki
etnik çatışmalar şeklinde kendini gösterecekti. Karabağ sorunu yüzünden 1988’de başlayan
Azeri-Ermeni çatışması iki Sovyet Cumhuriyeti’ni bir savaşın eşiğine getirdi. Moskova
yönetimi 1990 başlarında Bakü’ye bir askeri müdahale gerçekleştirdiyse de sorun çözülemedi
ve daha da büyüdü.
SSCB’yi çökertecek milliyetçi dinamik ise Baltık ülkelerinde kendini gösterecekti. II.
Dünya Savaşı sırasında SSCB’ye bağlanan Baltık ülkeleri, Doğu Avrupa’daki dönüşüm
sürecinden hemen etkilenerek bağımsızlık yönündeki taleplerini dile getirmeye başladılar.
Mart 1990’da Litvanya Parlamentosu 1939’daki ilhak kararını geçersiz sayarak ülkenin
bağımsızlığını ilan etti. Moskova’nın askeri güç kullanmaması diğer Baltık ülkeleri Estonya
ve Letonya’nın da bağımsızlık ilanına yol açtı. Gorbaçov yönetimi, 1990 sonlarından itibaren
politikasını değiştirmeye başladı. Reform yanlıları yerine muhafazakârlar getirilirken Ocak
1991’de Litvanya’da göstericilere karşı askeri güçler devreye sokuldu. Fakat ne Baltık
Cumhuriyetlerindeki ne de diğer Sovyet Cumhuriyetlerindeki bağımsızlıkçı hareketlerin önü
kesilemedi.
Reformcuların tasfiyesi ve değişen politikalar Gorbaçov’a verilen desteğin iyice
azalmasına neden oldu. Bu sırada Gorbaçov’a yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Boris
Yeltsin reformcu muhalefetin en önemli isimlerinden biri hâline geldi. 1990 Haziran’ında
yapılan seçimleri kazanarak Rusya Federasyonu başkanlığına gelen Yeltsin’in yıldızı hızla
parlamaktaydı. Yeltsin çok açık bir biçimde Baltık ülkelerinin bağımsızlıklarının tanınmasını
ve tüm Sovyet Cumhuriyetlerine kendi kendilerini yönetme hakkı verilmesini istemeye
başladı.
Gorbaçov, sorunu sertlik kullanarak çözemeyeceğini görerek tüm Sovyet Cumhuriyeti
başkanlarıyla daha gevşek bir SSCB yapısı kurmak için görüşmeler yaptı. Fakat Baltık
ülkeleri tam bağımsızlık dışında hiçbir seçeneği kabul etmeyeceklerini belirterek görüşmelere
katılmayı reddettiler. Benzer bir tavır Gürcistan tarafından da sergilendi. Zaten, birlik
ülkelerinin çoğu, kendi bağımsız ordusunu kurmaktan, anadilini resmileştirmeye kadar varan
bağımsızlık ya da özerklik politikalarını uygulamaya sokmuştu. SSCB’nin varlığını
sürdürebilmesi için belki de son şans, Ağustos 1991’de Rusya Federasyonu ve 8 Sovyet
Cumhuriyeti’nin yeni bir birlik antlaşması konusunda anlaşmaları oldu. Ancak, Komünist
Parti içindeki muhafazakâr kanat harekete geçerek 19 Ağustos’ta bir askeri darbeyle yönetime
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el koydu. Darbe toplumsal muhalefetin ve reformcuların çabalarıyla sadece 3 gün içinde
bastırıldı. Özellikle darbeye karşı toplumsal muhalefetin liderliğine soyunan Yeltsin’in prestiji
ve gücü hızla arttı.
Yeltsin, darbe sonrasında Rusya Federasyonu’ndaki tüm Sovyet kurumlarının
kontrolünü ele geçirdi. Artık Yeltsin, Rus siyasetinin en önemli ismi hâline gelmişti.
Yeltsin’in gücü artarken Gorbaçov ve Komünist Partinin gücü ise buna paralel olarak
dramatik bir biçimde azaldı. Hatta darbe sonrasında Komünist Parti SSCB parlamentosundan
bile çıkarıldı. 1917 Devrimi’nin öncü partisi, Sovyet tarihinin tek egemeni olan Komünist
Partinin durumu SSCB’nin fiilen bitişini göstermekteydi.
SSCB’nin resmen dağılması için ise birkaç ay daha beklemek gerekecekti. Yeltsin’in
önderliğinde 8 Aralık 1991’de bir araya gelen Rusya, Ukrayna ve Belarus liderleri
SSCB’nin resmen sona erdiğini ve yerine Bağımsız Devletler Topluluğu’nun
kurulduğunu açıkladılar. Gürcistan ve Baltık ülkeleri dışındaki 11 Sovyet Cumhuriyeti de
bunu 21 Aralık 1991’de Alma Ata’da yapılan bir toplantıyla onayladılar. 25 Aralık’ta
Gorbaçov’un SSCB başkanlığından istifa ettiğini açıklamasından bir gün sonra da Yüksek
Sovyet’in kendini feshettiğini açıklamasıyla SSCB tarihe karıştı.

13.4. İkinci Soğuk Savaş Sırasında ve Sonrasında Blokların Durumu
13.4.1. Doğu Avrupa Ülkelerinin Bağımsızlıklarını Kazanması
1980’lere girerken Doğu Avrupa ülkeleri hâlâ büyük oranda SSCB tarafından
dayatılan kalıplar içinde donmuş bir görüntü vermekteydiler. SSCB hâlâ güçlü bir kutup lideri
olarak varlığını sürdürmekteydi ve Brejnev Doktrini hâlâ yürürlükteydi. Blok ülkelerinde
güçlü bir Sovyet askeri varlığı bulunmaktaydı. İlk bakışta bu ülkelerin büyük bir kaos
dönemine gireceği ve yaklaşık 10 yıl içinde komünist rejimlerin çökeceğine yönelik hiçbir
işaret görünmemekteydi.
1970’lerin ikinci yarısından itibaren uluslararası ekonominin yeniden yapılanmasına
paralel biçimde şartlar daha da ağırlaştı. Başta Polonya olmak üzere birçok Doğu Bloku ülkesi
yetersiz kaynakları finanse etmek için borçlanma sarmalına girmiş, kısa vadede atlatılan
sorunlar orta vadede şartları daha da ağırlaştırmıştı. Artan memnuniyetsizlik, toplumsal
muhalefeti her geçen gün daha da büyütmekteydi. 1985 sonrasında yumuşamanın bloklar
içinde yarattığı özerkliğin artışı dinamiğiyle uyumlu bir biçimde Doğu Bloku ülkeleri içinde
daha serbest bir düşünce ortamı oluşmuştu. Batı Avrupa’yla olan siyasal ve ekonomik
çelişkiler, Doğu Avrupa ülkeleri içindeki ekonomistler, bazı yetkililer ve hatta bazı komünist
parti üyelerinin bile merkezi planlamaya karşı kuşkularını arttırdı. Piyasa mekanizmalarının
da devreye sokulması yönündeki görüşler açık bir biçimde dile getirilmeye başlandı.
En azından uygulanan biçimiyle komünizme olan inanç kaybolmaya başlamıştı. Buna
paralel olarak, Doğu Avrupa’daki milliyetçi uyanış da kendini yeniden göstermeye başladı.
Doğu Avrupa’daki milliyetçiliğin temelinde Moskova’ya ve Doğu Bloku’na karşı bağımsız ya
da en azından özerk politikalar izleme isteği yatmaktaydı.
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Aslında bu yeni bir istek de değildi. En son 1968 Çekoslovakya olaylarında görüldüğü
gibi Polonya, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde Moskova ve uydusu olan yönetimlere
karşı halk hareketleri olmuştu. SSCB’ye karşı milliyetçi muhalefet içten içe devam
etmekteydi. 1970’lerdeki süreçte bu muhalefet çok açık bir biçimde su yüzüne çıkmasa da
kendini göstermekte gecikmeyecekti.
SSCB’nin de uluslararası konjonktürün de etkisiyle blok ülkelerine daha az müdahale
etme yönünde politikalar izlemesi, muhalefetin umutlarını ve imkânlarını arttırmaktaydı.
1975’de imzalanan Helsinki Nihai Senedi’nin özellikle Batılı güçler tarafından önerilen insan
haklarıyla ilgili 3. Sepeti’nin etkisi, hiç umulmadık biçimde çok kısa bir sürede kendini
göstermişti. Batılı devletler Doğu Bloku’ndaki insan hakları ihlallerini çok daha fazla
gündeme getirmekteydiler. Batılı ülkelerin bu yöndeki politikalarının da etkisiyle Doğu
Avrupa’daki aydınlar arasında da liberal talepler dile getirilmeye başlanmıştı. Batı
Avrupa’daki son diktatörlükler olan İspanya ve Portekiz’in de 1980’lere demokratik
rejimlerle girmesiyle Doğu Avrupa’daki liberal talepler örnek gösterecekleri bir değişimi de
söylemlerine yerleştirmiş oldular.
1980’lere girilirken ekonomik sıkıntılar, siyasal ve ekonomik liberalleşme istekleri,
ulusal talepler, Moskova’nın daha ılımlı bir politika izlemesi ve uluslararası siyasal ve
ekonomik dinamiklerin birbirini etkilediği yepyeni bir süreç doğmuştu. Bu konjonktür, Doğu
Avrupa’daki değişim sürecini çok kısa bir sürede başlatacaktı.
Bu değişimin ilk sinyallerini veren ülke ise Polonya oldu. Polonya’nın Doğu
Avrupa’daki rejim karşıtı hareketlerin ilk ortaya çıktığı yer olması tesadüf değildi. Polonya
tarihsel olarak Rusya’ya hep kuşkuyla bakmış bir ülkeydi. Polonya, 18. yüzyıldan itibaren
Rus etki alanına girmiş ve Rusya’nın ön ayak olmasıyla iki defa da parçalanarak
bağımsızlığını yitirmişti. Bu husus Polonyalılardaki Rus karşıtlığının temelini
oluşturmaktaydı. Rus karşıtlığı da milliyetçi dinamiği beslemekteydi. Buna paralel olarak
nüfusunun tamamına yakını Katolik olan ülkede dini duygular hâlâ güçlüydü ve kilise önemli
bir kurum olarak varlığını sürdürmekteydi. Üstelik 1978’de bir Polonyalı olan II. Jean Paul’ün
Papa seçilmesiyle kilisenin toplum üzerindeki etkisi daha da artmıştı.
Dini inançlar milliyetçiliği besleyen önemli bir dinamik hâlini aldı. İkinci olarak,
ekonomik koşulların en çok bozulduğu Doğu Avrupa ülkelerinden biri de Polonya’ydı.
Özellikle dış borçlanmanın çok büyük miktara ulaşması, Polonya ekonomisinin ekonomik
dalgalanmalardan çok daha fazla etkilenmesine sebebiyet verdi ve huzursuzluklar arttı.
Böylece çözülmeyi sağlayan ekonomik dinamik de kendini iyiden iyiye gösterdi.
Artan huzursuzluk gıda fiyatlarının artmasıyla sokağa yansımaya başladı. 1980’de
Gdansk tersanesinde başlayan grev kısa sürede diğer sektörlere de yayıldı. Gdansk tersanesi
işçileri tarafından kurulan “Dayanışma” adlı sendika konfederasyonu diğer sektörlerde çalışan
işçiler tarafından da desteklendi. “Dayanışma Hareketi” kısa bir süre içinde güçlendi ve
yönetimden bağımsız sendikalar kurulmasını talep etti.Lech Walesa önderliğindeki
Dayanışma Hareketi’nin kazandığı güç, Polonya Hükûmeti’ni bu hareketi tanımak zorunda
bıraktı. Fakat huzursuzluk ekonomik koşulların daha da zorlaşmasının sonucunda yatışmadı.
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Kışa girilirken ülkedeki kriz atmosferi daha da arttı. SSCB’nin askeri müdahalesinden bile
söz edilir olmuştu. Fakat SSCB doğrudan bir müdahale yapmak yerine, Polonya’da askeri bir
yönetim kurulmasını destekledi. Sovyet desteğini arkasına alan yeni yönetim sıkıyönetim ilan
ederek muhalefete karşı yoğun bir baskı politikası başlattı. Dayanışma Hareketi’nin yeraltına
inmesiyle kanlı bir iç savaş yaşanmadı ve kriz sona erdi. Yeni yönetim birkaç ay içinde
sıkıyönetimi kaldırsa da ekonomik durumun daha da kötüleşmesi muhalefeti ve onun en
örgütlü hâli olan Dayanışma Hareketi’ni güçlendirmeye devam etti. Polonya halkı rejimden
gün geçtikçe daha da soğuyordu.
Polonya’daki rejim karşıtı muhalefet hızla güçlenirken Doğu Avrupa’nın geri
kalanında da yeni dinamikler kendini göstermeye başladı. Doğu Avrupa ülkeleri farklı biçim
ve derecelerde de olsa yeni dinamiklerden etkilenmeye başladı. Özellikle 1986’dan sonra
Gorbaçov’un uygulamaya soktuğu glasnost ve perestroyka politikaları Doğu Avrupa’da
hemen olumlu akisler yarattı. İletişim olanaklarının iyileşmesi ve rejimlerin temel hak ve
özgürlükleri sınırlı da olsa genişletmeleri; Batı’dan Doğu’ya yönelik etkinin artmasına,
halklarda değişim yönündeki isteğin güçlenmesine neden oldu. Üstelik giderek kendi iç
sorunlarına yönelen SSCB’nin Varşova Paktı üyesi ülkelerdeki yönetimleri desteklemeyeceği
ya da destekleyemeyeceği yönündeki sinyalleri hızla kuvvetlenmekteydi. Polonya’nın
değişim yönündeki öncü rolü 1988’de Macaristan tarafından izlendi.
32 yıldır süren Kadar yönetimden uzaklaştırıldı ve yerine reformcu komünistler geldi.
Macar Komünist Partisi değişimin öncülüğünü kendisi yapma niyetindeydi. Ülke hızla
demokratikleştirilmeye çalışıldı ve Komünist Partinin tek parti yönetiminin yerine çok partili
demokratik seçimler yapılması kararı alındı. Macar Hükûmeti 1989 Eylül’ünde sınırlarını
tamamen açarak Doğu Bloku sınırlarında ilk defa çok büyük gedik açtı. Sınırların açılması
aşağıda incelenecek olan iki Almanya’nın birleşmesinde de çok önemli bir rol oynayacaktı.
1989 yılına girildiğinde Polonya’daki rejim açısından da sona gelinmişti. 1981’de
SSCB desteğinde yapılan darbeyle iktidara gelen Jaruzelski yönetimi, 1989 baharında serbest
seçimlere gitme kararı aldı. Seçimlere Dayanışma Hareketi de katılabilecekti.
Haziran’da yapılan seçimlerde büyük bir başarı kazanan Walesa önderliğindeki
Dayanışma, Komünistlerin azınlıkta olduğu yeni bir hükûmet kurdu. Yeni hükûmet hızla
liberalleşme politikası uygulamaya başladı ve Polonya’da komünist dönem sona erdirildi.
Polonya ve Macaristan örneklerini izleyen Çekoslovakya’da da 1989 sonbaharında toplumsal
muhalefet harekete geçecek, yüz binlerce insan reform isteğiyle sokaklara çıkacaktır. Artan
gösteriler karşısında hükûmet rejim muhaliflerini tutuklamak yolunda adım attıysa da bu
tepkileri daha da arttırdı. Kasım sonunda 350 bin kişinin katılımıyla Prag’da yapılan
gösteriden sonra hükûmet ve Komünist Parti liderleri istifa etmek zorunda kaldılar. İstifa
sonrasında kurulan yeni hükûmet eski rejimin bütün uygulamalarını ve kurumlarını tasfiye
etme kararı aldı. Ünlü rejim muhalifi Vaclav Havel önderliğinde kurulan yeni hükûmette
komünistler azınlıktaydılar. Çekoslovakya’da yeni bir dönem başlamıştı artık.
Doğu Bloku içinde SSCB’ye en yakın duran ülke olan Bulgaristan’da ise değişim
Komünist Parti içinde reformcuların muhafazakârları tasfiyesiyle çok hızlı bir biçimde oldu.
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Sofya’da başlayan geniş katılımlı gösterilerin de etkisiyle 35 yıldır iktidarda bulunan Todor
Jivkov, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ertesi günü 10 Kasım 1989’da iktidardan indirildi ve
yerine Komünist Partinin reformcu kanadından Mledanov getirildi. Bu tarihten sonra siyasal
ve ekonomik sistem hızla liberalleştirilmeye başlandı.
Doğu Avrupa’daki büyük dönüşümde en şiddetlisi ise Romanya olacaktı. Nikolai
Çavuşesku tarafından 1965 yılından baskıcı bir diktatörlükle yönetilen Romanya’da değişim
süreci diğer ülkelerin aksine çok daha kanlı olacaktı. Çavuşesku 1980’li yıllarda Doğu
Bloku’nda ortaya çıkan reform girişimlerine hiç sıcak bakmamış, ülkenin geleneksel Stalinist
çizgisinde kalacağını açıklamıştı. Örgütlenmeye çalışan muhalefet ise polis ve istihbarat
örgütleri kullanılarak vahşi bir biçimde ezilmeye çalışılmıştı. Rejimin yıkılmasına neden
olacak olaylar, ülkenin kuzeyinde yaşayan ve anavatandaki liberalleşme sürecinden etkilenen
Macar azınlığa karşı şiddet kullanılmasıyla 1989 Aralık’ında başladı. Bunu Bükreş’te yaygın
ve geniş katılımlı halk hareketleri izledi. Olayların hızla büyümesi üzerine Çavuşesku eşiyle
birlikte devlet başkanlığı sarayından kaçmak zorunda kaldı. İlk aşamada ordu Çavuşesku’yu
desteklese de bir iki gün içinde muhalif saflara katıldı ve Çavuşesku’nun özel güvenlik
kuvvetlerine karşı harekete geçti. Çavuşesku ve eşi muhalifler tarafından yakalandı ve kısa bir
yargılamadan sonra kurşuna dizilerek öldürüldü.
Muhaliflerce oluşturulan “Ulusal Kurtuluş Cephesi” ordunun da desteğini alarak
iktidarı ele geçirdi. Komünist Parti içinden İliescu devlet başkanlığına getirildi. Özel güvenlik
kuvvetlerinin savaşı bırakarak teslim olmalarıyla Romanya’da çok kısa ama kanlı bir süreçle
rejim değiştirilmiş oldu.

13.4.2. Soğuk Savaş’ın Bitişini Simgesi: İki Almanya’nın Birleşmesi
Soğuk Savaş’ın en önemli simgelerinden biri hiç kuşkusuz Almanya’nın ikiye
ayrılması oluşturuyordu. Almanya’nın 1871’de siyasal birliğinin Avrupa’daki ve tüm
dünyadaki dengeleri nasıl değiştirdiyse bölünmesiyle de yepyeni jeopolitik dengeler
kurulmuştu. Yeni dinamiklerin ortaya çıktığı bir dönemde eski düzenin yukarıda belirtildiği
gibi hem en önemli ögelerinden ve simgelerinden biri olan Almanya’nın bölünmüşlüğü
olgusunun aynı biçimde kalması beklenemezdi. Nitekim daha yumuşamanın ortaya çıkışıyla
birlikte iki Almanya arasında bir yakınlaşma süreci başlayacak ve 1970’lerden itibaren ülkeler
arasında ekonomik ve siyasal ilişkiler hızla geliştirilecektir. Bu durum 1961’de Doğu
Almanya’da iktidara gelen ve hayli otoriter bir yönetim kuran Erich Honecker tarafından bile
desteklenecektir.
Yakınlaşmaya rağmen iki devletin tekrar birleşmesi, birleşmeden sadece aylar önce
bile hayli iyimser bulunan bir görüş olarak nitelendirilecekti. Doğu Bloku’nun içine girdiği
durumun Doğu Alman halkında da bir hareketlenme yaratmaması beklenemezdi.
Gorbaçov’un yeni politikaları ve Polonya ile Macaristan’daki gelişmeler Doğu Almanya
tarafından da yakından izlenmekteydi.
1989 sonbaharında Macaristan’ın sınır kapılarını açması bir anda büyük bir
hareketliliğin yaşanmasına neden olacaktı. Yakınlaşmaya rağmen Honecker yönetimi seyahat
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özgürlüğünü büyük oranda kısıtladığından Doğu Alman halkı Batı’ya geçiş için Macaristan
yolunu kullanmaya başladı. Batı Almanya’da iktidar bulunan Helmut Kohl başkanlığındaki
Hristiyan Demokratlar göçü desteklemekteydi. Birkaç ay içinde Batı Almanya’ya göç öyle bir
hâl aldı ki 1989 sonunda 350 bin Doğu Alman yurttaşı batıya geçiş yapmıştı. O tarihte Doğu
Almanya’nın nüfusunun 17 milyon olduğu dikkate alındığında göçün boyutu daha da iyi
anlaşılabilecektir.
Bu gelişmeye paralel olarak, Doğu Almanya’da hız kazanan komünist rejim karşıtı
gösterilere karşı Honecker yönetimi sert tedbirler alamadı. Hatta Gorbaçov, Doğu
Almanya’da bulunan Sovyet kuvvetlerinin asla müdahil olmayacaklarını belirtti ve
Honecker’e askeri tedbirler almaması yönünde uyarıda bulundu. Leipzig’de başlayan büyük
bir gösteri sonucunda Doğu Alman Komünist Partisi Honecker’i istifa etmeye zorladı.
Honecker’den sonra iktidara gelen yeni yönetim serbest seçimler yapılması kararı aldı ve
seyahat özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını sağladı. 9 Kasım 1989’da özelde
Almanya’nın genelde ise Avrupa’nın bölünmüşlüğünün sembolü olan Berlin Duvarı’nın
yıkılmasıyla, iki Almanya’nın birleşmesi yönünde yepyeni bir aşamaya girildi.
Doğu Almanya’daki rejim karşıtı muhalefet ise demokratikleşme çabalarını yetersiz
bulmaktaydı. Muhalefet Honecker başta olmak üzere komünist yönetici elitin yolsuzluklarının
ortaya çıkarılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istemekteydi. Muhalefetin artan
baskısı Komünist Partinin dağılma sürecine girmesine neden oldu. Politbüro ve Merkez
Komite istifa etmek zorunda kaldı. Honecker ve eski yönetici elitin önemli isimleri tutuklandı.
Komünist Partinin reformcu unsurları ile liberal muhalefet temsilcileri ülkeyi yeni bir
anayasa yapılana kadar geçiş sürecinde birlikte yönetmek konusunda iş birliği yaptılar.
Doğu Almanya, 1990 başlarında önemli bir değişim sürecine girerken gündeme yavaş
yavaş iki Almanya’nın birleşmesi konusu gelmeye başladı. Özellikle Batı Alman Başbakanı
Kohl, birleşme konusunda çok istekliydi ve bu yönde girişimlere başladı. Doğu Almanya’da
Mart 1990’da yapılan ilk demokratik seçimleri de Hristiyan Demokratların kazanmasıyla
Almanya’nın hem doğusunda hem batısında birlik düşüncesi hakim olmuştu. Şimdi sorun,
büyük güçlerin birleşme konusunda ikna edilmesinden geçmekteydi.
Beklentilerin aksine Kohl hükûmetinin izlediği başarılı diplomasi sayesinde büyük
güçlerin birleşme konusunda ikna edilmeleri hayli çabuk ve kolay oldu. Nisan 1990’da
başlayan ve “4+2 Görüşmeleri” olarak adlandırılan iki Almanya ve II. Dünya Savaşı’nın
galipleri olan ABD, SSCB, İngiltere ve Fransa arasındaki görüşmelerde taraflar arasında
anlaşma yolunda önemli adımlar atıldı. Bu çerçevede, Mayıs ve Haziran’da atılan adımlarla
iki Almanya arasında parasal ve sosyal birlik kuruldu. Sonuçta, 4+2 görüşmelerinin olumlu
bir biçimde sonuçlandırılmasıyla imzalanan antlaşmayla iki Almanya’nın birleşmesi
yolundaki son engel de kalkmış oldu. Sonuçta 2 Ekim gecesi birleşik Almanya doğmuş
oldu.
Birleşik Almanya konusunda büyük güçlerin ikna edilmesinde, Alman Hükûmeti’nin
başarılı diplomasisinin yanında, Almanya’nın özellikle doğu sınırlarının değişmezliği
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hususunda verdiği garantinin de etkisi büyük oldu. Bu sayede Polonya ve özellikle SSCB’nin
endişeleri giderilmekte ve II. Dünya Savaşı sonrası sınırların değişmezliği teyit edilmekteydi.
Tabi, Almanya’nın SSCB’ye milyarlarca dolarlık hibe ve kredi vermeyi kabul etmesi de
süreci daha da kolaylaştıracaktı. Gorbaçov yönetimi Doğu Avrupa’daki Sovyet askeri
varlığını ortadan kaldırma ve Doğu Avrupa ülkelerinin kendi geleceklerini belirleme hakkına
dayalı politikasını 1989 sonunda belirginleştirmişti. Almanya’nın birleştirilmesi de bu
politikanın doğal sonucuydu. Doğu Avrupa’daki çözülme sürecini destekleyen Batılı güçlerin
Almanya’nın birleşmesine karşı tavır almaları zaten izledikleri politikayla ters düşmeleri
anlamına gelecekti. Bu yüzden, Alman birliğini engelleyici bir tutum almadılar. Birleşme
sürecinde Alman Hükûmeti’nin “aşırı milliyetçi” olarak anlaşılamayacak bir politika izlemesi
de bunu kolaylaştırıcı bir etkide bulundu. II. Dünya Savaşı’ndan ağır bir yenilgiyle çıkan ve
işgal altında tutulan Batı Almanya’nın çok kısa bir sürede kendisini toparlaması ve
Avrupa’nın siyasal olmasa da ekonomik olarak en büyük gücü hâline gelmesi de Bonn
hükûmetinin elini güçlendirmişti.
Almanya’nın birleşmesi sonucunda ortaya çıkan 80 milyonluk büyük devlet, Avrupa
siyasetinde tedrici bir biçimde ağırlığını arttıracaktır. Almanya sürekli büyüyen ekonomisiyle
1990’larda hız kazanan Avrupa bütünleşmesinin de temel eksenlerinden biri hâline gelecektir.

13.4.3. Batı Avrupa: Avrupa Bütünleşmesinin Derinleşmesi
Genel olarak bakıldığında İkinci Soğuk Savaş, Batı Avrupa’nın ABD politikalarına
çok daha doğrudan eklemlenmesine neden oldu. Yumuşama sürecinde Avrupalı güçlerin
Doğu Bloku ve SSCB ile geliştirdikleri siyasal ve ekonomik iş birliğinin büyük etkisi
olmuştu. Avrupa’nın özerklik alanını genişleten bu olgu, ilk darbeyi 1968 yılında SSCB’nin
Çekoslovakya’yı işgali ile yemişti. Buna rağmen 1970’lerde ortaya çıkan iki Almanya’nın
yakınlaşması sürecinin de gösterdiği gibi Avrupa’nın her iki yanında da iş birliği ve
yakınlaşma 1945’den sonra hiç görülmediği ölçüde artmıştı.
Bu durum, 1970’lerin sonundan itibaren değişen koşullar nedeniyle kısa bir süre
olumsuz yönde değişecek ve Batı Avrupalı güçler blok lideri olan ABD’ye daha fazla
yaklaşmak zorunda kalacaklardı. Özellikle, 1979 yılında SSCB’nin Afganistan’ı işgali ve
sonrasında Doğu Avrupa’ya, Batı Avrupa’yı hedefleyen SS-20 füzeleri yerleştirmesi Avrupalı
güçlerin SSCB ile ilişkilerini gözden geçirmelerine ve ABD’nin yeni çatışmacı politikalarını
en azından doğrudan karşı çıkmadan benimsemelerine neden oldu. II. Soğuk Savaş’ın bir
tarafı yalnızca ABD değil, aynı zamanda NATO ve Avrupalı üyeleriydi. Bunun doğal sonucu
ittifak bağlarının güçlendirilmesi, blok içi sorunların en azından ertelenmesi ya da bir şekilde
dozajının düşürülmesiydi. Bu dönemde Batı Avrupa kendi içindeki bağları güçlendirmeye
çaba gösterdi. Özellikle bu dönemde Fransa’da iktidarda bulunan François Mitterand ve Batı
Almanya’da iktidarda bulunan Helmut Kohl bu politikanın önderleri oldular. Batı Avrupa
ülkeleri arasındaki bağların sağlamlaştırılması çabalarının kendini en çok gösterdiği alan ise
ekonomi ve bunun için kurulmuş AET olacaktı.
Avrupa’nın bütünleşmesi 3 temel alan üzerinden yürümüştü. Bunlar, ekonomik
bütünleşme, uluslar üstü bütünleşme ve hukuki bütünleşmeydi. Derinleşme ise bir yandan,
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bütünleşmenin yetki ve faaliyet alanlarındaki artışı, diğer yandan da mevcut kurumsal yapı
içindeki değişiklikleri ifade etmektedir. Derinleşme, üye ülkelerin mevcut ya da yeni yetki
alanlarını Avrupa bütünleşmesine devri biçiminde ortaya çıktı, bunun iki nedeni vardı: Üye
sayısının ve yetki alanlarının artışına bağlı olarak kurumsal yapıda duyulan reform ihtiyacı ve
Avrupa bütünleşmesinin dinamik niteliği.
Bu çerçevede, Avrupa’da söz konusu dönemde hem bütünleşme hem de derinleşme
yönünde önemli adımlar atıldı. 1980’li yıllarda AET ikinci ve üçüncü genişleme dalgalarını
yaşadı. 1981’de Yunanistan, 1986’da ise İspanya ve Portekiz’in topluluğa katılımlarıyla üye
sayısı 12’ye yükseldi. Avrupa Parlamentosu seçimleri ilk kez 1979 yılında yapılmıştır. Bu
seçimler ile Avrupa halkları ilk kez Avrupa Parlamentosu milletvekillerini doğrudan seçtiler.
1985’de imzalanan Schengen Antlaşması ile topluluğa üye devletlerin çoğu arasında pasaport
olmaksızın seyahat imkânı sağlandı.
1960’lı ve 70’li yıllarda Avrupa bütünleşmesi süreci önemli sorunlarla karşı karşıya
kalmıştı. Genişlemeyle birlikte bu sorunlar daha da artmış, 1973 Petrol Krizi’ni takiben
yaşanan ekonomik durgunluk ve daralma üye ülkeleri zor durumda bırakmıştı. Gümrük
Birliği, 1968’de tamamlanmış olmasına rağmen, henüz Ortak Pazar aşamasına bu sorunlar
nedeniyle geçilememişti. Bu sorunları aşmak için 1983’te yılında Avrupa Parlamentosu üyesi
Spinelli, Avrupa Birliği’nin kurulmasına ilişkin bir antlaşma taslağı sundu. “Spinelli Taslağı”
14 Şubat 1984’te, Avrupa Parlamentosu’nda, büyük çoğunlukla kabul edildi ve “Tek Avrupa
Senedi” nin temelini oluşturdu.
Avrupa Komisyonu da 1985’te bir dizi öneri sıraladığı Beyaz Kitap’ı yayımladı.
Böylece, Roma Antlaşması’nın 236. maddesine dayanılarak kurucu antlaşmada değişikliklere
gidildi ve bu çerçevede imzalanan Avrupa Tek Senedi, 1 Temmuz 1987’de yürürlüğe girdi.
Avrupa Bütünleşmesi ve derinleşmenin en önemli noktalarından biri Avrupa Tek Senedi’dir.
Avrupa Tek Senedi ile kurumsal anlamda birtakım değişikliklere gidildi. Oy birliğinden,
nitelikli oy çokluğuna geçilmiştir. Karar alma süreçlerinde reforma gidilmesi, iş birliği
sürecinin öngörülmesi ve parlamentonun etkin kullanımı amaçlanmıştır. Avrupa
Parlamentosu yeni üye kabulü ve ortaklık antlaşmalarının onaylanması konusunda
yetkilendirilmiş ve ilk derece mahkemesinin kurulması kabul edilmiştir. Değişiklikler sadece
kurumsal alanda da kalmamıştır. Avrupa Tek Senedi ile siyasi birtakım değişikler de
gündeme gelmiştir. En geç 1992 sonunda Avrupa Tek Pazarı’nın kurulması kararlaştırıldı.
Sosyal politikalar, sosyal ve ekonomik uyum, teknolojik AR-GE faaliyetleri ve çevre gibi
yeni politika alanları topluluk yetkisine verildi ve Avrupa siyasi birliğinin oluşturulması
karara bağlandı.
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Uygulamalar
1)

Oliver Stone’un yönettiği “ABD’nin Gizli Tarihi” belgeselinin 9. bölümünü

izleyin.
2)

Wolfgang Becker tarafından yönetilen “Elveda Lenin” filmini izleyin.
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Uygulama Soruları
1)

“ABD’nin Gizli Tarihi” belgeselinin 9. bölümünde Sovyetler Birliği’nin

çözülüşü ve dönemin ABD politikaları nasıl tasvir edilmektedir?
2) “Elveda Lenin” filminde Doğu Avrupa ülkelerinde sosyalizm sonrası dönem ve
halktaki etkileri nasıl anlatılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgalinin ardından başlayan İkinci
Soğuk Savaş dönemi incelenmiştir. Bu dönemin sonlarında Sovyetler Birliği’nde iktidara
gelen Gorbacov uyguladığı politikalarla önce Doğu Bloku ülkelerinin ardından Sovyetler
Birliği’nin tarih sahnesinden çekilmesine neden olan gelişmelerin önünü açtı. Bölümün
sonunda Gorbacov’un uyguladığı politikaların sonuçları incelendi.
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Bölüm Soruları
1.
Petrol krizinin uluslarası sisteme etkileri neler olmuştur?
2.
İran İslam Devrimi sonrası İran’ın dış politikası hangi yönde değişmiştir?
3.
Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgalinin nedenleri nelerdir?
4.
“Carter Doktrini’nin” içeriği nedir?
5.
Reagan iktidara geldikten sonra ABD’nin dış poltikalarında hangi değişimler
gerçekleşmiştir?
6.
Gorbacov’un iktidarı sonrası Sovyetler Birliği’nde hangi gelişmeler olmuştur?
7.
Doğu Bloku içinde çözülme hangi ülkede başlayıp nasıl devam etmiştir?
8.
İki Almanya’nın birleşme süreci hangi aşamalardan geçmiştir?
9.
Avrupa bütünleşmesi ikinci Soğuk Savaş ve sonrasında hangi aşamalardan
geçmiştir?
10.
Avrupa Tek Senedi’nin içeriği nedir?
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14. SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÜNYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Sovyetler Birliği’nin tarih sahnesinden çekilmesinden ve Soğuk Savaş’ın
sona ermesinden sonraki gelişmeleri inceleyeceğiz. Sovyetler Birliği’nin çözülmesinden sonra
“Yeni Dünya Düzeni” olarak dönemin ekonomik ve siyasi temellerini göreceğiz. “Yeni
Dünya Düzeni” olarak tanımlanan dönemin Orta Doğu ve Balkanlarda yarattığı krizleri
inceledikten sonra 11 Eylül saldırıları ve bu saldırıların uluslararası ilişkilere etkisini
tartışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sovyetler Birliği’nin çözülmesinin ardından ifade edilen “Yeni Dünya Düzeni”nin
ekonomik ve siyasal zeminini neler oluşturuyordu?
2)
Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesinin ve ardından yaşanan Körfez Krizi’nin uluslararası
sisteme ne tür etkileri olmuştur?
3)
Yugoslavya’nın dağılmasının sonuçları ne olmuştur?
4)
“11 Eylül saldırıları” uluslararası sistemde ne gibi değişikliklere neden olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sovyetler Birliği’nin
çözülmesinin ardından
Soğuk Savaş bitti ve “Yeni
Dünya Düzeni” olarak
adlandırılan dönem açıldı.
Bu dönemde Orta Doğu ve
Balkanlarda krizler devam
etti. Ancak “11 Eylül
saldırıları” ile yeni bir
dönem açıldı.

SSCB sonrası dünyanın
temel dinamikleri
öğrenilecek. Orta Doğu ve
Balkanlarda yeni dönemin
krizleri incelenecek. “11
Eylül saldırıları”nın
uluslarararası aktörleri nasıl
etkilediği bilinecek.

Metinler, haritalar, görsel
malzemeler ve okuma
önerileriyle konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Yeni Dünya Düzeni

•

İran-Irak Savaşı

•

Körfez krizi

•

Bush Doktrini

•

11 Eylül saldırıları

•

Önalıcı müdahale

277

Giriş
Sovyetler Birliği’nin tarih sahnesinden çekilmesi sadece “Soğuk Savaş”ın bitmesi
anlamını taşımıyordu, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzenin ve
dengelerin de sona ermesi anlamını taşıyordu.
Bu dönemde özellikle ABD’nin siyasal elitleri tarafından yaygınlaştırılan “Yeni
Dünya Düzeni” söylemi, kurulacak uluslararası düzenin ne tür niteliklere sahip olması
gerektiğini vurguluyordu. “Serbest piyasa ekonomisi”, “liberal demokrasi” ve “insan hakları”
yeni dönemin en çok kullanılan kavramlarıydı.
Sovyetler Birliği sonrasında dünyanın belli başlı aktörlerinin iç ve dış politikalarında
da önemli değişimler yaşandı. Sovyetler Birliği’nin mirasını devralan Rusya Federasyonu kısa
süren bir kriz anından sonra yeniden toparlanarak ABD’nin ardından en güçlü küresel aktör
olarak uluslararası sisteme damgasını vurdu. AB ise bağımsızlığını yeni kazanan ülkelerle
birlikte genişleyerek ve kurumsal yapısında yeni düzenlemeler yapıp derinleşerek önemli bir
küresel aktör hâline gelmeye çalışacaktı.
Sovyetler Birliği sonrası dönemde uluslararası sitemde istikrar sağlamak kolay olmadı.
Yugoslavya’nın çatışmalı bir şekilde dağılması Balkanları bir istikrarsızlık odağı hâline
getirirken. 1980’li yıllarda başlayan, İran-Irak savaşı, savaşın ardından Irak’ın Kuveyt’i işgal
etmesi, Orta Doğu’da istikrarın kolay sağlanamayacağının bir göstergesiydi.
Bu dönemin hiç kuşkusuz en önemli olayı ABD’ye yönelik 11 Eylül saldırılarıydı. Bu
saldırılardan sonra ABD yönetimi tek taraflı ve çok daha sert askeri yaptırımlar uygulamayı
kararlaştırdı.
Bu doğrultuda gerçekleşen Afganistan’ın işgali ve Irak’ın işgali kısa vadeli sonuçlar
açısından başarılı gibi görünse de günümüze kadar gelecek uluslararası sorun alanlarının da
ortaya çıkmasına neden olacaktı.

278

14.1. Sovyetler Birliği Sonrası “Yeni Dünya Düzeni”
Aralık 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Soğuk Savaş’ın resmen
bitmesi, 20. yüzyıl tarihinde üçüncü kez “Yeni Dünya Düzeni” olarak tanımlanan bir dönemi
başlattı. Daha önce 1918 ve 1945’te de Yeni Dünya Düzeni kavramı kullanılmıştı. Soğuk
Savaş sonunda, ilk kez ABD Başkanı George Bush’un Körfez Savaşı sırasında yeniden
tedavüle soktuğu kavram, bir yandan serbest piyasa ekonomisini, diğer yandan da insan
haklarına dayalı bir demokrasi anlayışını ifade ediyordu. Fakat en temelde, ABD ile Sovyetler
Birliği arasında yapılan Soğuk Savaş’ta ABD’nin mutlak galip gelmesinden hareketle
ideolojik mücadelenin ve hatta tarihin sonunun geldiği anlayışına dayanmaktaydı. Buna göre,
ABD’nin temsil ettiği liberal kapitalizm galip gelmiş ve kendisine alternatif bir ideoloji
kalmamıştı.
ABD liderliğindeki tek kutupluluğa dayanan Yeni Dünya Düzeni, Batı’nın bu türden
bir kendine güvenle tüm dünyaya sunduğu ekonomik ve siyasal modeli ifade etmekteydi. Öte
yandan, Yeni Dünya Düzeni mutlak ve işleyen bir düzen ve istikrar getirmedi. 1990’lardan
itibaren, Soğuk Savaş döneminden farklı bazı sorunları gündeme geldi. Soğuk Savaş, tehlikeli
bir süreç olmakla birlikte, yerleşik bir düzen ortaya çıkarmıştı ve bu dönemde belli bir istikrar
söz konusuydu. Soğuk Savaş sonrası dünya ise görüntüde daha az tehlikeli ama çok daha
istikrarsız bir yapı niteliği taşır. Bu yeni dönemde, devlet dışı aktörlerin siyaset ve ekonomide
etkinlik kazanmaları, devletler tarafından öngörülmesi ve denetlenmesi güç gelişmelerin
ortaya çıkmasına yol açtı. Terör, çevre kirliliği, kitle imha silahlarının yayılması, gelir
adaletsizlikleri vb. sorunlar gündemde öne çıktı. Soğuk Savaş Dönemi’nin Doğu-Batı
kutuplaşmasının yerini, zengin-yoksul ayrımına referansla Kuzey-Güney kutuplaşmasından
söz edilmeye başladı. Belki de hepsinden önemlisi, Soğuk Savaş’ın ideolojik ayrımlarının
yerine medeniyetler arasındaki farklılıklardan kaynaklanan mücadelenin geldiği iddia
edilmeye başladı.
İlk kez 1993’te Amerikalı siyaset bilimci Samuel Huntington tarafından “medeniyetler
çatışması” olarak ifade edilen bu iddiaya göre yeni dönemde dünya, başta Batı olmak üzere,
İslam, Ortodoks Hristiyan, Çin, Hint, Japon gibi medeniyetler arasındaki mücadeleye sahne
olacaktır. Burada özellikle Batı ile İslam medeniyeti arasındaki çatışma vurgulanmaktadır.
1990’larda Orta Doğu’da artan Batı ve özellikle ABD etkinliği karşısında İslam
toplumlarının giderek artan tepkiselliği ve bölgede yaşanan savaşlar, medeniyetler çatışması
tezinin geniş yankı bulmasına yol açtı.

14.1.1. “Yeni Dünya Düzeni”nin Ekonomik ve Siyasi Temelleri
Yeni Dünya Düzeni’nin ekonomik modeli serbest piyasa ekonomisi olarak ilan
edildi. Küreselleşmenin getirdiği teknolojik imkânların da yardımıyla eskisine göre çok daha
hızla hareket etme imkânına kavuşan uluslararası sermayenin bu imkânı kullanabilmesi için
siyasal engellerin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Böylece kurulan liberal kapitalist düzende
sermaye en fazla kâr yapabileceği alanlara rahat ve hızlı bir biçimde girebilecekti.
Dolayısıyla, Yeni Dünya Düzeni, söz konusu ekonomik sistemin yürüyebilmesi için devlet
yapılarında ekonomik olduğu kadar siyasal bir dönüşümü de zorunlu kılıyordu. Sermayenin
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kavuştuğu bu hareket özgürlüğü, ulusal ekonomileri yapısal olarak dönüşmeye zorladı. Artık
dünyadan kopuk ve ulusal veri ve ihtiyaçlara dayanan bir ekonomi yönetimi imkânı ortadan
kalktığı gibi ülkeler arasında giderek artan bir “karşılıklı bağımlılık” süreci ortaya çıktı. Öyle
ki dünyanın bir bölgesinde başlayan ekonomik kriz, kısa zamanda dünyanın diğer kısımlarına
da sıçrayarak birçok devletin ekonomisini sarsacak duruma geldi. Bu süreçte, âdeta
uluslararası ekonominin barometresi işlevini gören dünyanın çeşitli yerlerindeki borsalar ve
bu borsalardaki hisse fiyatları, gündemin en önemli konularından biri hâline geldi.
Yeni Dünya Düzeni’nin siyasal temelini ise liberal demokrasi ve insan hakları
oluşturdu. 1945 sonrasında geniş bir coğrafyada uygulanan sosyalist demokrasi alternatifinin
Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte gündemden düşmesi, Batı tipi liberal demokrasinin
rakipsiz olduğu fikrini yaygınlaştırdı. 1980’lerden itibaren geliştirilen ve “Demokratik Barış
Teorisi” olarak bilinen yaklaşım, demokratik ülkelerin birbirleriyle çatışmayacaklarını
varsayıyordu. Dolayısıyla dünyada demokrasi rejiminin yaygınlaştırılarak güçlendirilmesinin
dünya barışı ve istikrar için önemli olduğu kabul edildi. Bu çerçevede çok-partili siyasal
yaşam, şeffaf ve denetlenebilir devlet yapısı Yeni Dünya Düzeni’ndeki ana siyasal model
olarak sunuldu. 1970’lerin ortalarından beri, Sovyetler Birliği’ni yıpratacak bir Soğuk Savaş
stratejisi çerçevesinde kullanılan insan hakları söylemi, 1990’larla birlikte daha ileri bir
noktaya ulaştı. İnsan haklarının, devletlerin münhasır yetki alanına giren bir konu
olmadığı tezi büyük güç kazandı. Öyle ki koşullar gerektirdiğinde ve uygun olduğunda bir
ülkedeki insan hakları ihlallerine bağlı olarak ortaya çıkan krizi sona erdirmek amacıyla dış
müdahalenin yapılması ve BM’nin temel ilkelerinden olan içişlerine karışmama esasının bu
konuda geçerli olmaması gerektiği anlayışı yaygınlaştı. Nitekim dönemin önemli krizlerinde
soruna müdahale eden ABD ve destekçisi ülkelerin en önemli meşruiyet dayanağı bu nokta
oldu. Dahası, bu çerçevede gerçekleştirilen doğrudan ve dolaylı müdahaleler sonrasında ele
geçirilen devlet görevlilerini, “insanlığa karşı suçlar” olarak tanımlanan kategori temelinde
yargılamak için 1998’de bir Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu.
Öte yandan, gerek demokrasi gerek insan hakları gerekçesine dayandırılan
müdahaleler sadece belli ülkelere karşı ve çifte standart suçlamalarını gündeme getirecek
şekilde uygulandı.

14.2. Yeni Dünya Düzeni’nde “Büyük Güçler”
14.2.1. ABD’nin Küresel Hegemonyası
ABD’nin Soğuk Savaş’tan galibiyetle çıkması, Yeni Dünya Düzeni’nin tek kutuplu bir
sistem olacağı şeklinde yorumlandı. Gerçekten de ABD, gerek askeri kapasite gerekse
ekonomik büyüklük bakımından rakiplerinin çok ilerisindeydi. Öte yandan, enerjisini önemli
ölçüde Soğuk Savaş’ın kazanılmasına harcayan ABD’de, dünya konjonktürüne de bağlı
olarak ekonomik bir durgunluk yaşanıyordu. Bunun da etkisiyle, 1992’de yapılan başkanlık
seçimlerinde, Soğuk Savaş’ı kazanan ve Körfez Savaşı’nda da başarılı olan Cumhuriyetçi
Parti adayı Bush, Demokratların adayı Bill Clinton karşısında yenildi.
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Clinton döneminde, ABD hegemonyasının sağlam temellere oturtularak
güçlendirilmesi için önemli adımlar atıldı. BM gibi örgütlere ve çok taraflı yapılara atıf
yapılarak ABD’nin dünyada barış ve istikrar için müttefiklerinin de ikna edilmesi yoluyla
etkin politikalar yürütmesi anlayışı benimsendi. Clinton yönetiminin ekonomiye verdiği
büyük önem çerçevesinde, serbest piyasa anlayışının geliştirilerek uluslararası pazarların
genişletilmesi, enerji kaynaklarına ulaşımın güvenceye alınması ve Amerikan ekonomisinin
büyümesi hedefleri gözetildi. Askeri açıdan da ABD ordusu ve NATO’nun yeniden
yapılandırılması gündeme alındı. 1990’lı yıllarda hazırlanan ulusal strateji belgelerinde, ABD
gücünün caydırıcılık niteliğini korumak ve orduyu aynı anda iki bölgesel savaşı yürütüp
kazanabilecek kapasiteye getirmek hedefi benimsendi. Söz konusu belgelerde, sadece
Rusya’nın ABD’yi zorlayabilecek bir askeri varlığı bulunduğu kabul edilmekle birlikte İran
gibi bölgesel güçlerden algılanan tehdit de dikkate alındı.
ABD’nin ekonomik ve askeri stratejisinin yanında yer alan siyasal hedefleri ise Yeni
Dünya Düzeni’nin temel özelliklerini yansıtıyordu. Buna göre, dünyada demokratik rejimlerin
yaygınlaştırılması ve insan haklarının geliştirilmesi, ABD bakımından daha güvenli ve
istikrarlı bir dünya yaratılması için gerekli sayıldı. Bu esaslara uymayan ya da uyma
kapasitesinden yoksun devletler için “haydut devlet” (rogue states) kavramı geliştirildi.
Uluslararası ve bölgesel barış ve istikrarın yeniden tesisi için bu ülkelere gerektiğinde askeri
müdahalede bulunulabileceği kabul edildi. Nitekim 1990’larda ABD, BM Güvenlik
Konseyi’ni de olabildiğince devreye sokarak dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok askeri
müdahale gerçekleştirdi. Clinton yönetiminin, çok-taraflılık, demokrasi, küreselleşme benzeri
kavramlara atıf yapması, başta müttefik ülkeler olmak üzere dünya genelinde ABD
üstünlüğüne yönelik bir genel kabul oluşturmak ve tüm tarafları memnun edecek bir sistem
yaratma amacına yönelikti. Böylece, Amerikan hegemonyası sağlam temeller üzerine inşa
edilerek ABD’nin uluslararası alandaki pozisyonu korunacaktı. Nitekim Clinton döneminde
ABD imajı dünya kamuoyu nezdinde çok olumlu seyretti.
2000 yılındaki tartışmalı seçimlerde başkanlığı kıl payı kazanan George W. Bush
döneminde ise ABD neredeyse tam tersi bir sürece girdi. Özellikle, 11 Eylül olayından
sonraki süreçte ABD, tek-taraflı, diğer devletlerin rızasını eskisi kadar önemsemeyen daha
sert bir dış politikaya yöneldi. ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargılama yetkisini
reddetti, Kyoto Protokolü’nden ve Anti-Balistik Füze Anlaşması’ndan çekildi. Bu değişim,
ABD’nin 1990’lar boyunca uluslararası kamuoyunda iyileşen imajını önemli ölçüde zedeledi.
Yeni-muhafazakârlar olarak adlandırılan grubun etkin olduğu Bush Yönetimi, teröre karşı
savaş, şer ekseni vb. kavramlar çerçevesinde daha saldırgan bir dış politikaya yöneldi.

14.2.2. Avrupa Birliği’nde Yeni Dönem
Soğuk Savaş’ın sonu Avrupa Birliği (AB) için yeni bir dönemin başlangıcı oldu.
Soğuk Savaş koşullarında, özellikle Sovyetler Birliği karşısında Batı Avrupa’yı güçlendirmek
üzere başlatılan çalışmaların bir sonucu olan AB, Sovyet tehdidinin kalmadığı bir durumda
kendisini yenilemek durumunda kaldı. Avrupa’da, eskiden Doğu Bloku’na bağlı olup artık
bağımsız hâle gelen ülkeler, yönlerini Batı’ya yani Avrupa Birliği’ne döndüler. AB bu
nedenle, bölgesinde doğan güç boşluğunu doldurma ve böylece Avrupa’da yaklaşık 50 yıldır
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devam eden bölünmüşlüğe kendisi için avantaj sağlayacak şekilde son verebilme fırsatını
yakaladı.
Yeni üyelerin katılımı AB için büyük bir gelişme sağlayacak olmakla birlikte bu süreci
iyi yönetebilmek için hazırlık yapılması gerekiyordu. İşte Şubat 1992’de imzalanan
Maastricht Antlaşması, bu sürecin bir gereği olarak hazırlandı. Yeni üye alımı, yani örgütün
genişlemesi, kurumsal değişiklikleri ve yenilikleri, yani derinleşmeyi de zorunlu kıldı. Ayrıca,
Soğuk Savaş’ın bittiği bir dönemde, İkinci Dünya Savaşı sonundan beri çeşitli çevrelerce ileri
sürülen Avrupa’nın federasyon temelinde bir siyasal birlik hâline getirilmesi talepleri yeniden
öne çıktı. Maastricht Antlaşması, bu çerçevede de önemli bir aşamayı temsil etti. Örgütün adı
bu antlaşmadan sonra resmen Avrupa Birliği olarak kullanılmaya başladı. Hepsinden
önemlisi, AB, uluslarüstü mekanizmalara sahip bir örgüt niteliği kazandı. Antlaşma, dış
politika, savunma, adalet ve iç işleri gibi alanlarda AB çapında ve uluslarüstü nitelikli bir
karar alma sürecinin temellerini attı.
Genişleme öncesinde kendi kurumsal yapısını gözden geçiren AB, üye olmak isteyen
ülkeler için de ön koşul olarak belirli standartlar saptadı. 1993 tarihli ve Kopenhag Kriterleri
olarak adlandırılan söz konusu standartlar, işleyen bir piyasa ekonomisi ile demokrasi ve
insan haklarına dayanan bir rejime sahip olmayı öngörüyordu. AB, üyeleri arasında
oluşabilecek sistem farklılığını engelleyerek kıta boyunca geçerli tek bir değerler sistemi
oluşturulmasını sağlamaya yöneldi. Böylece, yeni dönemde Avrupa kimliğinin ne olacağı
sorusu da bir ölçüde yanıtlanmış oluyordu. Çünkü salt bir ekonomik birlikten siyasal birliğe
doğru evrilen AB içinde, bu soru yaygın bir tartışma başlatmıştı. Avrupa’nın sınırlarının
nereye kadar uzanacağı, kimin Avrupalı sayılacağı, hangi değerlerin esas alınacağı önemli bir
sorundu.
İdeolojik mücadelenin ortadan kalktığı bir ortamda kültür ve medeniyet farklarının
yeni bölünme kriteri olarak sunulması gündemdeydi. İddia edilen bölünme hatlarının hemen
yakınında bulunan AB için bu konuda bir yön tayin edilmesi gerekiyordu. Bazı AB
ülkelerindeki sağ ve Hristiyan Demokrat iktidarların zaman zaman kültür ve medeniyet farkı
tezlerine dayanan iddiaları dile getirmelerine karşın, en azından resmi olarak Kopenhag
Kriterileri, AB üyeliği için temel şart olarak varlığını sürdürdü. Bu çerçevede, kendisine
yönelik talebe olumlu yanıt veren AB, sağladığı fonlarla, eski Doğu Bloku ülkelerinin adaylık
sürecine hazırlanmalarını kolaylaştırdı. Bu ülkeler, 1998’den itibaren adaylık sürecine resmen
girdiler.
1990’lardaki genişleme dalgası ise Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’nin
varlığı nedeniyle Batılı örgütler içinde yer almamayı tercih eden İsveç, Finlandiya ve
Avusturya’nın 1995’te AB’ye katılmasıyla gerçekleşti.
AB için gelişme ve genişleme yılları olan 1991-2003 döneminde, örgütle ilgili olarak
belirtilmesi gereken en önemli olumsuz durum ise dış politika alanındaki uyumsuzluktu.
Maastricht’te öngörülmesine karşın Yugoslavya’nın parçalanması, Kosova müdahalesi, Irak
Savaşı gibi önemli konularda, örgütün başlıca üyeleri arasında belirgin bir tavır farklılığı
olduğu görüldü. Özellikle İngiltere ile Fransa ve Almanya arasında görülen bu farklılık,
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AB’nin karar alma süreçlerini etkiledi. Savunma alanında ise Avrupa Güvenlik ve Savunma
Kimliği adı altında yürütülen çalışmalara karşın NATO’nun Avrupa savunması için merkezi
konumu devam etti.

14.2.3. Sovyetler Birliği Sonrası Rusya Federasyonu
Rusya Federasyonu için 1990’lı yıllar, büyük bir yeniden yapılanma süreci olarak
geçti. Aralık 1991’de devlet başkanı seçilen Boris Yeltsin, ülkenin ekonomik sistemini hızlı
bir biçimde liberalleştirmeye girişti. Bu çerçevede, IMF’nin öngördüğü, şok terapi adı verilen
kapsamlı reform hareketleri başlattı. Söz konusu reformların ekonomiyi altüst etmesi ve
özelleştirilen önemli kuruluşların çoğunun eski bürokratlar ile mafyatik özelliklere sahip
kimselerin eline geçmesi, bir yandan yeni bir zengin kesimin ortaya çıkmasını sağlarken geniş
toplum kesimlerinin gelirlerinin ve yaşam standartlarının büyük ölçüde kötüleşmesine yol
açtı. Rusya iç siyasetinde radikal partilerin yükselmesine yol açan bu kötü gidiş, Aralık
1999’da istifa eden Yeltsin’in yerine devlet başkanı olan Vladimir Putin döneminde
durmuştur.
Ekonomi bakımından sıkıntılı günler geçiren Rusya, 1990’larda dış politika
bakımından da zorlu bir dönem geçirdi. Daha Sovyetler Birliği resmen sona ermeden, Aralık
1991’de, Ukrayna ve Belarus’la birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu’nu kuran ve kısa
zamanda eski Sovyet cumhuriyetlerinin neredeyse tamamının bu yapıya katılmasını sağlayan
Rusya, Sovyetler Birliği’nin devamı olduğunu dünyaya kabul ettirdi. Rusya aynı zamanda
Sovyetler Birliği’nin borçlarını ve aynı zamanda nükleer başlıklı füzeleri ile BM Güvenlik
Konseyi’ndeki daimi üyelik koltuğunu da devraldı.
Bu süreçte Rusya, özellikle Sovyetlere ait nükleer silahların denetiminin daha kolay
sağlanabileceği tezi çerçevesinde ABD ve Batı tarafından destek ve kabul gördü. Öte yandan,
stratejik nükleer füzelerin azaltılmasına ilişkin olarak 1993’te ABD ile Rusya arasında
imzalanan START II adlı antlaşma, ABD’nin özellikle NATO’nun genişlemesi ve Kosova
Operasyonu gibi konularda izlediği politikaya karşı olan Rusya tarafından 2000’e kadar
onaylanmadı. Rusya, ABD’nin Anti-Balistik Füze Antlaşması’ndan Haziran 2002’de
çekilmesini protesto ederek START II’den çekildi. Dolayısıyla Soğuk Savaş’ın sona ermesi,
nükleer füze konusundaki rekabeti sona erdirmedi. Dış politikadaki bir diğer önemli gelişme,
ayrıntıları aşağıda incelenecek olan Çeçenistan Savaşı’nın 1994’te patlak vermesiydi. Rusya,
eski Sovyet coğrafyasına ait “arka bahçe” olarak adlandırdığı bölgede etkinliğini artırmak
isterken Çeçenistan’da Rusya’nın istediğini alamaması önemli bir sorun yarattı. NATO’nun,
Barış İçin Ortaklık gibi projeler başta olmak üzere, “arka bahçe” ülkelerinde kısa zamanda
etkin konuma gelmesinin yanı sıra Çeçenistan Savaşı’ndaki başarısızlık, NATO’nun
Kosova’ya müdahalesinin engellenememesi gibi konular Yeltsin’i zor durumda bıraktı.
Ekonomik sorunların yanı sıra Rusya’nın uluslararası alanda içine düştüğü bu zor durum, eski
KGB görevlisi Putin’in, otoriter söylemine karşın halk desteğini kazanarak 2000’lerde
iktidarını sağlamlaştırmasının en önemli nedeni oldu.
Nitekim Putin döneminde Rusya, hem ekonomik açıdan toparlanarak ülke içindeki
toplumsal dengeyi yeniden kurdu hem de dış politikada daha etkin bir konuma yükseldi.
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14.2.4. “Post Komünist Dönemde” Eski Doğu Bloku Ülkeleri
1945’ten beri ya doğrudan bir Sovyet cumhuriyeti ya da bir “uydu devlet” olarak var
olan eski Doğu Bloku üyesi ülkeler, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile resmen biten Soğuk
Savaş sonrasında yeni bir sürece girdiler. Bu süreç, söz konusu ülkelerin coğrafi konumlarına
göre farklı şekillerde ilerledi. Eski Doğu Bloku üyelerinden, Ukrayna, Belarus ve Moldova
hariç olmak üzere, Avrupa coğrafyasında bulunanlar, AB ve NATO gibi kuruluşlara üye
olarak Batılı ülkeler arasında yer alma hedefine yöneldi. Söz konusu hedefe ulaşmak ise
Batı’nın şartlarını yerine getirmeyi, yani bir yandan ülke ekonomisinin serbest piyasa
anlayışıyla yeniden örgütlenmesi, diğer yandan da Batılı demokrasi normlarına uygun bir
siyasal sistemin kabul edilmesini gerektiriyordu. Dolayısıyla bu ülkeler öncelikle,
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) öngördüğü ve “şok tedavi” olarak tanımlanan yapısal
değişim programlarını uygulayarak sancılı bir geçiş sürecine girdiler.
Kendi örgütsel hedef ve ihtiyaçları çerçevesinde sağladığı fonlarla AB’nin de
desteklediği bu ülkeler kısa sürede uluslararası ekonomik sistem ile bütünleştiler. Benzer
şekilde, 1990’ların başından itibaren uygulamaya giren çok-partili sistem yerleşti ve liberal,
Batı yanlısı partiler iktidara geldi. Bu ülkeler 1990’ların ortalarından itibaren AB’ye üyelik
başvurusunda bulundular ve AB tarafından üyelik için hazırlandılar. AB üzerinden Batı
dünyasına katılan eski Doğu Bloku ülkeleri, 2000’lerin ilk yarısında AB gibi NATO’ya da
üye olacaklardır.

14.3. Yeni Dünya Düzeni’nde Yeni Krizler
14.3.1. İran-Irak Savaşı
İran-Irak Savaşı’nın çıkış nedenlerini, Saddam’ın, İran’daki rejim hazır sıkıntıya
girmişken İran’la olan sınır sorunlarını çözmek, İran’ın rejim ihracını engellemek, kolay bir
zafer kazanmak ve Arap dünyasında bir lider olarak belirmek isteği olarak özetleyebiliriz.
Irak’ın İran’la ilişkilerinin gerginleşmesine neden olan olaylar zincirinin en önemlisi,
1980’de devrimin yıldönümünde Irak yönetiminin önemli isimlerinden Tarık Aziz’e yönelik
suikast girişimiydi. Bu olayı takiben Iraklı Şiilerin lideri Ayetullah Muhammad Bekir el-Sadr
ve kızının idam edilmesi ilişkileri daha da gerginleştirdi.
İran-Irak Savaşı’nın görünürdeki nedeni ise Şatt-ül Arap suyolu üzerindeki egemenlik
sorunuydu. 1975 yılında yapılan Cezayir Antlaşması ile geçici de olsa çözüme kavuşturulan
bu sorun, Saddam’ın İran’daki yeni rejimi tanımadığını açıklamasının ardından, 18 Eylül
1980’de antlaşmadan çekilmesiyle yeniden gündeme geldi ve iki ülke arasındaki ilişkiler
koptu. Nitekim Irak’ın 22 Eylül 1980’de baskın şeklinde saldırıya geçmesiyle birlikte sekiz
yıl sürecek savaş başlamış oldu. Irak, bu baskın sonucu birkaç gün içerisinde ciddi bir
direnişle karşılaşmadan önemli merkezleri işgal etmeyi başardı. İran ise savaşın ilk haftası
bittiğinde dengeyi sağladılar. 1981 Eylül’ünde düzenlenen başarılı İran operasyonlarıyla
Irak’ın işgal ettiği stratejik bölgeler geri alındı.
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1982 yılına gelindiğinde Irak, İran karşısında zor duruma düşmüştü. Böylece savaş, bir
dış destek olmaksızın Irak açısından katlanılması zor bir noktaya gelmişti. Irak’a destek de
özellikle Körfez ülkelerinden gelecek, savaşın maliyetinin bir bölümü bu ülkeler tarafından
karşılanmaya başlanacaktı. İlerleyen süreçte Körfez ülkeleri ve ABD, savaşa daha fazla
müdahil olmaya başladılar. 1985 yılında Reagan yönetiminin İran’a gizlice silah sattığının
ortaya çıkmasıyla (Irangate) tüm dünya kamuoyunun dikkati İran-Irak Savaşı’na yönelmişti.
20 Temmuz 1987’de barışı sağlamak amacıyla bölgeye ABD ve birçok Avrupa
ülkesinden kuvvet kaydırılması kararını içeren 598 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı kabul
edildi. Karar, Irak tarafından kabul edilirken İran tarafından reddedilmişti.
1988 yılına gelindiğinde Irak, bir yandan Sovyetler Birliği’nden aldığı füzelerle İran
şehirlerini bombalarken bir yandan da Fransa ve İngiltere’den aldığı kimyasal silahlarla
Halepçe’de 5000 sivilin ölümüne neden olan bir saldırı gerçekleştirdi. Bu olay tarihe
“Halepçe Katliamı” olarak geçti. 1988 yılının ortalarına doğru İran artık bir yandan teknik
yetersizlikler, diğer taraftan ABD destekli Irak saldırıları karşısında zor durumda
bulunuyordu. Nihayet, durumu değerlendiren Humeyni, BM’nin 598 sayılı Karar’ını kabul
etmek durumunda kaldı.
18 Temmuz 1988 yılında sekiz yıl süren savaş sona erdi. Taraflar arasında 25 Ağustos
1988 tarihinde Cenevre’de ateşkes antlaşması imzalandı. İran topraklarından tüm Irak
askerlerinin çekilmesini isterken Irak Şatt-ül Arap suyolu üzerinde ortak denetim
kurulmasında ısrar etti. İki ülke arasındaki barış, ancak Kuveyt’in 1990 Ağustos’unda işgali
sonrasında, Irak’ın eline geçirdiği toprakları tek taraflı olarak geri vermesiyle
gerçekleşecektir.

14.3.2. Irak’ın Kuveyt’i İşgali ve Körfez Krizi
2 Ağustos 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi, Orta Doğu’da meydana gelecek
birçok olayın başlangıcı oldu. 1980-88 arasında İran’la yaptığı savaş nedeniyle büyük ölçüde
yıpranan Saddam Hüseyin yönetimi, bu savaşın sona ermesinden itibaren, hem uğradığı
ekonomik zararı karşılamak hem içeride yıpranan siyasal konumunu güçlendirmek hem de
Arap devletleri üzerinde etki sahibi olmak hedefleri doğrultusunda Kuveyt’e baskı yapmaya
başlamıştı. ABD ve Batılı güçlerin Araplar arasında çıkacak bir ihtilafa karışmayacakları
varsayımından hareket eden Irak, Kuveyt’in zengin petrol yataklarını ele geçirmek hedefiyle,
özellikle Rumaila petrol alanından Kuveyt’in haksız biçimde petrol edindiği iddiasına
dayanarak bu ülkeyi işgal etti. İki günde tamamlanan işgalin ardından Irak, Kuveyt’i ilhak
ettiğini duyurdu.
Kuveyt’i ele geçirerek dünya petrolünün % 20’sini de kontrolü altına alan Irak,
bölgedeki petrolü hayati çıkarları arasında gören ABD ve Batılı devletler bakımından büyük
bir tehdit hâline geldi. İşgalin başlamasından hemen sonra BM Güvenlik Konseyi öncelikle
Irak’ın Kuveyt’ten derhal çekilmesini talep etti ve bu talep karşılanmayınca alınan ikinci
kararla Irak’a ekonomik ambargo uygulaması başladı.
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Sovyetler Birliği’nin iç sorunlar nedeniyle uluslararası alanda ABD’ye direnemediği
bu süreçte Güvenlik Konseyi, BM Antlaşması’nda yer alan kuvvet kullanma mekanizmasını
işletme yoluna gitti. Konsey, 29 Kasım 1991’de aldığı 688 Sayılı Karar ile 15 Ocak 1991’e
kadar Kuveyt’ten çekilmediği takdirde Irak’a karşı zorlama önlemlerinin uygulanmasını
benimsedi.
Daha bu kararın alınmasından önce Suudi Arabistan’a askeri yığınak yapmaya
başlayan ABD’yi, İngiltere ve Fransa’nın yanı sıra Mısır gibi bazı Arap ülkeleri de
desteklediler. Bu süreçte Türkiye hem ambargo kararına uydu hem de NATO üslerini ABD
uçaklarına açtı.
Hazırlıklar sonucunda, geri adım atmayan Irak karşısında yaklaşık 900 bin askerden
oluşan bir Koalisyon gücü oluşturuldu. 16-17 Ocak gecesi başlayan hava harekatı sırasında
Irak’ın birçok önemli tesisi imha edildi. Uluslararası televizyon kuruluşlarının neredeyse canlı
yayınladığı operasyon sırasında Saddam Hüseyin, bir yandan Filistin sorunu çerçevesinde
meşruiyet sağlamak amacıyla İsrail’e Scud füzeleri göndererek Arap kamuoyunu etkilemeye
çalışırken diğer yandan da Basra’daki petrol kuyularını ateşe vermek gibi ses getiren karşı
eylemler gerçekleştirdi.
Hava harekâtını, özellikle ABD’nin yüksek teknolojili silahlarının da desteğiyle
düzenlediği kısa süreli (toplam 100 saat) bir kara harekâtı izledi. Toplamda kırk üç gün süren
“Çöl Fırtınası” adlı operasyondan sonra ateşkes ilan edildiğinde Irak birlikleri Kuveyt’ten
tamamen çıkartılmıştı.

14.3.3. Yugoslavya’nın Parçalanması
Balkanlar’da yaşayan etnik/dini grupların neredeyse tamamını temsil eden Yugoslavya
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti (YSFC), II. Dünya Savaşı ertesindeki kuruluşundan itibaren
hassas bir denge sayesinde varlığını sürdürebilmişti. Tito önderliğindeki YSFC, hiçbir etnik
grubun diğeri üzerinde hâkimiyet kurmaması ve Yugoslav bilincinin benimsenmesi
temellerine dayanıyordu. YSCF’nin bir diğer özelliği ise kurulduğundan itibaren çeşitli
tarihlerde yapılan anayasa değişiklikleri sayesinde ülkedeki merkezi yapının giderek aşınması
ve federe cumhuriyetler ile bunlar içinde yer alan özerk bölgelere giderek daha fazla yetki
tanınmasıydı. Özellikle 1974 Anayasası’yla söz konusu merkeziyetsizleştirme biraz daha
ilerledi ve YSFC içindeki birimler arasında gerek siyasi gerek ekonomik bağlantılar son
derece gevşek bir noktaya geldi. 1980’de Tito’nun ölümü, konjonktürün olumsuz etkileriyle
de birleşince YSFC’nin dağılma sürecini başlattı.
Bir yanda YSFC ekonomisinin giderek bozulması ve borç yükünün artması, diğer
yandan da milliyetçiliğin yükselişi ülkedeki dengeleri bozdu. Ekonomik açıdan daha gelişmiş
durumda bulunan Hırvatistan ve Slovenya, gelirlerini YSFC’nin daha az gelişmiş
cumhuriyetleriyle paylaşmak zorunda kalmaktan, Sırbistan ise topraklarında oluşturulan iki
özerk bölge olan Kosova ve Voyvodina nedeniyle zayıf tutulmaya çalışıldığından
yakınıyordu.
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1981’de Kosova’da Arnavutların başlattığı ayaklanma YSFC’nin parçalanma sürecine
girişinin ilk işaretlerinden biri oldu. Slovenya ve Hırvatistan’ın Arnavutlara destek vermesine
karşın bu ayaklanmayı bastıran Sırbistan’da aşırı milliyetçi Slobodan Miloseviç 1986’da
iktidara geldi. Miloseviç yönetiminin 1989’da Kosova ve Voyvodina’daki özerkliği
kaldırması sonrasında, Sırbistan’dan rahatsızlık duyan federe devletler bağımsızlık sürecine
girdiler. Özellikle, 1990’da yapılan çok partili seçimleri Sırbistan ve Karadağ dışındaki federe
devletlerde bağımsızlık yanlısı partiler kazandı. Anayasa gereği rotasyonla yürütülen devlet
başkanlığı görevi sırası Hırvat Stjepan Mesiç’e geldiğinde Sırbistan’ın buna itiraz etmesi
üzerine tavan yapan siyasi gerilim sonucunda, 25 Haziran 1991’de Hırvatistan ve Slovenya
bağımsızlıklarını ilan ettiler.
Sırbistan denetimindeki federal ordu birliklerinin, Hırvatistan içindeki Krayina
bölgesindeki Sırp azınlığın da desteğinde bu iki ülkeye yönelik saldırıları kısa sürdü ve
başarısızlıkla sonuçlandı. Kısa süre sonra, Eylül ve Kasım 1991’de sırasıyla Makedonya ve
Bosna-Hersek bağımsızlıklarını ilan ettiler. Slovenya ve Hırvatistan’ın 15 Ocak’ta, BosnaHersek’in ise 7 Nisan 1992’de bağımsızlıkları başta ABD ve AB olmak üzere diğer
devletlerce tanındı. Bu iki devlet ve Bosna-Hersek Mayıs 1992’de, Makedonya ise Nisan
1993’te BM üyesi oldu. Bu arada Sırbistan ile Karadağ, YSFC’nin hâlefi olduğunu ilan
ettikleri Yugoslavya Federal Cumhuriyeti adı altında bir arada kaldı.

14.4. 11 Eylül Saldırıları Sonrasında Uluslararası Düzen
14.4.1. 11 Eylül Saldırıları
11 Eylül 2001 tarihi, gerek ABD gerek dünya için bir kilometre taşı niteliğindedir. O
gün, Afganistan’da Sovyet işgaline karşı 1980’lerin sonunda kurulan ve o dönem ABD
tarafından da desteklenmiş olan köktendinci El Kaide adlı örgüte mensup 19 kişi tarafından
kaçırılan dört yolcu uçağı, ABD’deki belli hedeflere yönelik intihar saldırıları için kullanıldı.
New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kuleleri ile Washington’da bulunan ABD
Savunma Bakanlığı’nın Pentagon binasına toplam üç uçak isabet ederken Beyaz Saray’ı hedef
aldığı sanılan dördüncü uçak herhangi bir hedefi vuramadan düştü. İkiz Kuleler tamamen
yıkılırken Pentagon’da önemli hasar oluştu. Toplamda yaklaşık 3000 kişinin hayatını
kaybettiği bu eylem, ABD’nin kendi topraklarında yaşadığı en büyük saldırı olarak tarihe
geçti. 1993’te de aynı örgüte yakın kimseler tarafından Dünya Ticaret Merkezi’ne bombalı
saldırı düzenlenmişti. Her iki saldırının nedeni de Usame Bin Ladin liderliğindeki El
Kaide’nin Soğuk Savaş’tan sonra daha radikal bir hareket hâline gelerek gerek İsrail’e verdiği
destek gerek Arap ülkelerinde askeri güç bulundurması nedeniyle ABD’ye karşı mücadeleye
girişmesiydi.
ABD ve müttefiklerine karşı 1996’da cihat ilan eden El Kaide, dünyanın çeşitli
yerlerinde ve çeşitli zamanlarda ses getiren birçok terör eylemi gerçekleştirdi. Bu eylemler
arasında 11 Eylül saldırıları, gerek organizasyonu gerekse yarattığı sonuçlar bakımından çok
daha önemlidir.
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14.4.2. Afganistan’a Uluslararası Müdahale
11 Eylül saldırılarından sonra ABD dış politikasında önemli bir dönüşüm yaşandı.
“Terörle savaş” söylemi öne çıkarılarak terörist örgütler ve bunlara destek olan ülkeler
karşısında ABD’nin harekete geçeceği açıklandı. Bu çerçevede, Clinton döneminden farklı
olarak Bush yönetimi, tek taraflı ve çok daha sert askeri yaptırımlar uygulamayı kararlaştırdı.
Söz konusu anlayışın bir parçası olarak, El-Kaide’yi topraklarında barındıran Afganistan’daki
Taliban rejimine yönelik baskılar artırıldı. El-Kaide kamplarının kapatılması ve bin Ladin de
dahil olmak üzere örgüt üyelerinin ABD’ye teslim edilmesi yönünde Taliban rejimine verdiği
ültimatoma olumsuz yanıt alan Bush yönetimi, Afganistan’a karşı harekete geçti.
Diğer ülkelerden de teröre karşı mücadelede destek mesajları alan ABD konuyu BM
Güvenlik Konseyi ve NATO’ya taşıdı. BM Güvenlik Konseyi’nden, BM Şartı çerçevesinde
Afganistan’a yönelik olarak askeri bir müdahale yapılabilmesini sağlayacak herhangi bir karar
çıkmadı. ABD, meşru müdafaa kavramına dayanarak müdahale için BM’nin
yetkilendirmesine gerek olmadığını iddia etti. Oysa BM Şartı’nda öngörüldüğü biçimiyle bir
meşru müdafaa durumu söz konusu değildi. NATO ise tarihinde ilk kez ortak savunmayı
öngören beşinci maddenin işletilmesine karar vererek ABD’yi destekledi.
7 Ekim’de, ABD ve İngiltere tarafından başkent Kabil’e yapılan hava saldırılarıyla
başlayan ve Sürekli Özgürlük adı verilen operasyonda Taliban yönetiminin düşürülmesi ve
El-Kaide kamplarının yok edilmesi amaçlanıyordu. Bu çerçevede, Afganistan’da uzun süredir
devam eden iç savaşta Taliban rejimine karşı olan belirli grupların bir araya getirilmesiyle
oluşan Kuzey İttifakı güçleri de devreye sokuldu.
Görece az sayıdaki ABD-İngiliz kara birlikleri de operasyona dahil edildi. 2001 yılı
sonunda, Afganistan’ın önemli bir bölümü Taliban güçlerinden temizlendi ve Kabil de dahil
olmak üzere önemli kentler ele geçirildi. Bu dönemde BM Güvenlik Konseyi’nin Aralık
2001’de aldığı kararla Afganistan’daki devlet yapılanmasını ve güvenlik güçlerinin eğitim
ve örgütlenmesini sağlamak amacıyla NATO’ya bağlı bir Uluslararası Güvenlik Yardım
Gücü (ISAF) adlı askeri bir misyon kuruldu. ISAF, çoğunluğu NATO üyesi olmak üzere
birçok ülkenin katkısıyla oluşturuldu. ISAF’ın ilk önemli faaliyeti, başında Hamid Karzai’nin
bulunduğu geçici bir Afgan yönetiminin kurulması oldu. Taliban ve El-Kaide’nin devam eden
direnişi nedeniyle 2003’ten itibaren yetki ve görev alanı genişletilen ISAF’a Türkiye’de etkin
şekilde destek verdi. El-Kaide lideri bin Ladin 2 Mayıs 2011’de düzenlenen operasyonla
öldürüldü.

14.4.3. Irak’ın İşgali ve Saddam Hüseyin’in Ölümü
11 Eylül’den sonra ABD dış politikasının sertleşerek kuvvet kullanma eğiliminin öne
çıktığını vurgulamıştık. Bu politika, Afganistan odaklı “terörle savaş” anlayışının ötesinde,
ABD çıkarlarına zarar verme potansiyeli taşıyan ve 1990’larda “haydut devlet” olarak
tanımlanan diğer ülkelere de uyarlandı. Ocak 2002’deki konuşmasında yeni ABD Başkanı
Bush, İran, Irak ve Kuzey Kore’yi “şer ekseni” olarak tanımladı ve ABD’nin bu ülkelerden
gelen tehdide seyirci, kalmayacağını söyledi. “Bush Doktrini” olarak da adlandırılan yeni
ABD ulusal güvenlik stratejisinde, olası bir tehdidi bertaraf etmek üzere gerekirse
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“önalıcı” (pre-emptive) müdahale yapılması öngörüldü. Böylece Irak meselesi, hem ABD
dış politikasında hem de uluslararası politikanın gündeminde yeniden öne çıktı.
Irak’a yönelik baskının artırılmasında Bağdat yönetiminin, 1998’de Irak’tan ayrılmış
bulunan BM silah denetçilerinin ülkeye yeniden kabul edilerek çalışma yapmasına direnmesi
de rol oynadı. Irak, 2002 sonunda bu denetimi kabul etmişse de sonuçlar ABD tarafından
tatmin edici bulunmadı. Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olduğu ve bu kapasitesini
geliştirmek için çalışmalar yaptığı iddialarına ek olarak önalıcı bir müdahaleyi gerek ulusal
gerek uluslararası kamuoyu nezdinde meşru gösterebilmek için, Bağdat yönetiminin El-Kaide
ve Filistinli gruplara destek verdiği iddia edildi. Böylece Irak’ın sadece bölgesinde değil,
dünya barışı için bir tehdit oluşturduğu ve teröre destek vermesi bakımından da terörle savaş
çerçevesinde Irak’ın bir hedef olduğu ileri sürüldü.
Öte yandan ABD’nin bu iddiaları, birçok ülke tarafından kuşkuyla karşılandı. Rusya,
Çin ve Fransa gibi BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri yanı sıra Almanya ile Türkiye ve Irak
gibi başta Irak’ın komşuları olmak üzere Orta Doğu ülkeleri, askeri müdahaleye karşı çıktılar.
ABD ve İngiltere’nin başını çektiği müdahale yanlısı grupta İspanya, İtalya, İsrail’in yanı sıra
o dönemde NATO’ya üye olmak istedikleri için ABD’yle ilişkilerini iyi tutmak isteyen eski
Doğu Bloku ülkeleri bulunuyordu.
Irak’a yönelik bir askeri müdahaleyi meşru kılacak herhangi bir BM Güvenlik
Konseyi kararı alınmamış olmasına karşın ABD, İngiltere, Avustralya ve Polonya’nın
oluşturduğu koalisyon güçleri 20 Mart 2003’te “Irak’a Özgürlük Operasyonu” çerçevesinde
Irak’ı işgal etmeye başladı. Yaklaşık 20 gün içinde başkent Bağdat’ı ele geçiren Koalisyon
Güçleri, 1 Mayıs’ta savaşın bittiğini ilan etti. Saddam Hüseyin ve üst düzey yöneticilerin ele
geçirilemediği bu aşamadan sonra Irak, yıllarca sürecek yıkıcı bir şiddet dönemine girdi.
Özellikle savaştan sonra Irak’ın iddia edildiği gibi kitle imha silahlarına sahip bulunmadığı
açıkça ortaya çıksa da ABD’nin politikası değişmedi.
Irak’ın işgali, Afganistan müdahalesiyle yan yana düşünüldüğünde ABD’nin tüm Orta
Doğu coğrafyasını kendi politikaları doğrultusunda yeniden şekillendirdiği önemli bir
hamledir. İşgalin belki de en önemli sonucu, ABD’nin Orta Doğu’daki petrol rezervleri
üzerindeki hâkimiyetinin büyük bir artış göstermesi olmuştur.
Bölgesel açıdan bakıldığında ise Körfez Savaşı sonrasından itibaren gelişen
parçalanma sürecinin, Saddam yönetiminin tamamen ortadan kalktığı bir durumda daha da
hızlandığı söylenebilir.
Bağdat’ın ele geçirilmesinden 8 ay sonra yakalanan Saddam Hüseyin ise yargılanarak
suçlu bulundu ve 30 Aralık 2006’da asılarak idam edildi.
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Uygulamalar
1)

Oliver Stone’un yönettiği “ABD’nin Gizli Tarihi” belgeselinin 10. bölümünü

izleyin.
2)

Peter Joseph’in yönettiği “Zeitgeist” belgeselini izleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)
“ABD’nin Gizli Tarihi” belgeselinin 10. bölümünde Bush dönemi ABD
politikalarının neden ve sonuçları nasıl anlatılmıştır?
2)
“Zeitgeist” belgeselinde 11 Eylül saldırılarının neden ve sonuçları nasıl
aktarılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından ortaya çıkan “yeni dünya
düzeninin” ekonomik ve siyasal zeminini inceledik. Aynı dönemde Orta Doğu ve Balkanlarda
ortaya çıkan krizlerin seyrini tartıştıktan sonra, “11 Eylül saldırılarının” neden ve sonuçlarını
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
Soğuk Savaş’ın bitiminin ardından dile getirilen “yeni dünya düzeni”nin
dayandığı ekonomik ve siyasal zemini nelerdir?
2.
“Haydut devletler” (rogue states) kavramının geliştirilmesinin nedeni nedir?
3.
Maastricht Antlaşması’nın içeriği nedir, Avrupa bütünleşmesinde hangi
aşamayı yansıtmaktadır?
4.
Sovyetler Birliği’nin mirasına sahip çıkan Rusya Federasyonu’nun yeni
dönemdeki dış politikasının temelleri nedir?
5.
Irak’ın Kuveyt’i işgali ve Körfez Krizi’nin sonuçları ne olmuştur?
6.
Yugoslavya hangi aşamalardan sonra dağılmıştır?
7.
11 Eylül saldırıları ABD dış polikasını nasıl etkilemiştir?
8.
Afganistan’ın işgali nasıl gerçekleşmiştir?
9.
Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü (ISAF) neden kurulmuştur?
10.
11 Eylül saldırıları sonrası uluslararası siyasetin temel dinamikleri ne
olmuştur?
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