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Önsöz
Siyasi Tarih, Uluslararas› ‹liflkiler disiplininin üzerinde yükseldi¤i ana sütunlar-

dan biridir. Uluslararas› ‹liflkiler’in bilimsel bir alan olarak Birinci Dünya Sava-

fl›’ndan sonra geliflmeye bafllad›¤› göz önüne al›n›rsa, XIX. Yüzy›lda akademik ni-

teliklerini kazanan Siyasi Tarih alan›n›n, Uluslararas› ‹liflkiler’den çok daha eski bir

çal›flma alan› oldu¤u söylenebilir. 

Konular›n› geçmiflten ald›¤› için Tarih disipliniyle de iliflkilendirilen Siyasi Ta-

rih, baflta arflivlerden yararlanmak ve birincil kaynaklara dayanmak gibi bu alan›n

araflt›rma yöntemlerinden büyük ölçüde etkilense de, konu s›n›rlamas› dolay›s›y-

la genifl Tarih alan›ndan önemli bir farkl›l›k arz eder. fiöyle ki, Siyasi Tarih bir

yandan uluslararas› alanda meydana gelen geliflmeleri ve devletler aras›ndaki ilifl-

kileri ele al›rken, di¤er yandan da devletlerin d›fl politika alan›ndaki davran›fllar›-

n› belirleyen iç siyasal geliflmeleri inceler. Örnek vermek gerekirse XIX. Yüzy›lda

‹ngiltere ve Fransa aras›ndaki iliflkiler Siyasi Tarih’in konusudur. Ama Siyasi Tarih,

ayn› dönemde bu iki ülkede meydana gelen iç geliflmelerle de ilgilenir. Bu ba¤-

lamda, ‹ngiltere’de siyasal ve ekonomik liberalizmin geliflimi ya da Fransa’da

cumhuriyet düzenin yerine imparatorluk kurulmas› da Siyasi Tarih’in konusudur.

Siyasi Tarih’i “uluslararas› iliflkiler tarihi” olarak nitelendirenler de vard›r. Bu

yerinde ve do¤ru bir tan›mlamad›r. Nitekim baflta ABD’dekiler olmak üzere baz›

üniversite müfredatlar›nda Uluslararas› ‹liflkiler Tarihi olarak yer alan ders, asl›nda

Siyasi Tarih’tir. Yine de, hem ülkemizde ilk okutulmaya bafllad›¤› XIX. Yüzy›ldan

bu yana de¤iflmemifl olan bir ders ismini muhafaza etmek, hem de bambaflka bir

alan olan “Uluslarararas› ‹liflkiler Disiplini Tarihi” ile kar›flmas›n› engellemek ad›-

na, Siyasi Tarih isminin devam ettirilmesinde fayda vard›r.

Öte yandan, Siyasi Tarih baflka konularla da kar›flt›r›labilmektedir. ‹sim benzer-

li¤inden dolay› ço¤u zaman Siyaset Tarihi ya da Türk Siyasal Tarihi gibi farkl›

alanlar için de Siyasi Tarih kavram›n›n kullan›ld›¤› görülmektedir. Hâlbuki bunlar-

dan birincisi siyaset biliminin geliflimini, ikincisi ise XIX. Yüzy›l›n bafl›ndan bu ya-

na Türkiye’de siyasal hayat›n evrimini inceleyen disiplinlerdir. Bu yönleriyle, Siya-

si Tarih’in yukar›da ifade etti¤imiz konular›yla ilgileri yoktur.

Siyasi Tarih’in ne zamandan bafllad›¤› da ayr› bir tart›flma konusudur. Disipli-

nimiz, devletlerin iç durumlar›n› ve birbirleriyle iliflkilerini ele ald›¤›na göre, “dev-

letin var oldu¤u günden bafllayan bir Siyasi Tarih” anlat›s› olabilir mi? O zaman,

Mezopotamya kent devletleri, kadim Çin medeniyeti, Ege site devletlerinin birbir-

leriyle iliflkileri de Siyasi Tarih kapsam›na girer mi? Bu soruya olumlu cevap ver-

mek mümkün de¤ildir. Zira Siyasi Tarih araflt›rmalar›nda kullan›lan en önemli

kaynaklar –yukar›da da belirtildi¤i gibi- devletlerin kendi içlerinde ve birbirleriy-

le yapt›klar› yaz›flmalard›r. Yani arfliv çal›flmas› olmadan Siyasi Tarih yaz›lamaz.

Bürokratik ve diplomatik belgelerin düzenli olarak tasnif edildi¤i ve korundu¤u

devlet yap›s› ise en fazla son befl yüz y›l›n olgusudur.
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Türkiye’de Siyasi Tarih ders kitaplar› genellikle 1789’daki Frans›z Devrimi’ni

bafllang›ç tarihi olarak al›rlar. Yak›n dönem insanl›k tarihindeki en önemli iktisa-

di, sosyal ve siyasi geliflmelerin, dahas› modern devletler aras› iliflkilerin kurum ve

kurallar›n›n ortaya ç›k›fl›n›n bu dönemde büyük bir ivme kazand›¤›n› dikkate ala-

rak, biz de kitab›m›z› Frans›z Devrimi’yle bafllat›yoruz. 

Kitab›m›z, Anadolu Üniversitesi ders kitaplar› format›na uygun biçimde sekiz

üniteden oluflmaktad›r. ‹lk iki ünitede XIX. Yüzy›l geliflmeleri, di¤er alt› ünitede

ise XX. Yüzy›l geliflmeleri anlat›lmaktad›r. Kitaptaki son konu ABD’nin 2003’te

Irak’› iflgalidir. Elbette kitaba konu olan söz konusu genifl dönemi daha ayr›nt›l›

olarak ö¤renmek isteyen ö¤rencilerimizin, ünite yazarlar›m›z taraf›ndan tavsiye

edilen kitaplardan ve her ünitenin sonunda sunulan kaynaklardan istifade etme-

leri mümkündür.

Siyasi Tarih ders kitab› uzun ve titiz bir çal›flman›n ürünü olarak ortaya ç›km›fl-

t›r. Kitaba ünite yazarlar› olarak katk› sa¤layanlara editörler olarak flükranlar›m›z›

sunuyoruz. Siyasi Tarih dersinin tüm ö¤rencilerimiz için ö¤retici ve yeni fikirlerin

meydana getirilmesine katk› sa¤lay›c› nitelikte olmas›n› temenni ediyoruz. 

Editörler

Prof.Dr. Ça¤r› ERHAN

Doç.Dr. Esra YAKUT
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Frans›z Devrimi’nin nedenlerini ve sonras›nda kurulan siyasal modeli özetle-
yebilecek,
Napoleon Bonaparte’›n iktidara geliflini, Fransa’da ve Avrupa’da kurmaya ça-
l›flt›¤› düzenin ayr›nt›lar›n› ve bu düzenin nas›l ortadan kald›r›ld›¤›n› de¤er-
lendirebilecek,
“Avrupa Uyumu”nun ne oldu¤unu, XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Avrupa’da na-
s›l bir düzen kuruldu¤unu özetleyebilecek,
1830 ve 1848 Devrimlerini nedenleri ve sonuçlar›yla irdeleyebilecek,
ABD’nin ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan sonra uluslararas› alanda nas›l bir yer
edindi¤ini inceleyebilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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FRANSIZ DEVR‹M‹
Siyasi Tarih kitaplar› genellikle Frans›z Devrimi’nin yap›ld›¤› 1789 y›l›n› bir bafllan-
g›ç noktas› olarak al›rlar. Çünkü Frans›z Devrimi, sadece Avrupa de¤il, dünya siya-
si dengelerini de köklü biçimde etkileyen sonuçlara yol açm›flt›r. Bu sonuçlar›n bir
bölümünün XXI. yüzy›lda bile dünyan›n çeflitli yerlerinde etkisini sürdürdü¤ünü
söylemek Frans›z Devrimi’nin önemini vurgulamak aç›s›ndan yerinde bir tespittir.

Devrim’in Nedenleri
XVIII. yüzy›l boyunca Avrupa’n›n önde gelen devletlerinden ‹ngiltere ve Fran-
sa’n›n büyük iktisadi güce kavufltuklar› görülmektedir. ‹ngiltere daha çok Amerika
ve Asya’da, Fransa ise Avrupa içinde ve Yak›n Do¤u’da genifl ticaret imkânlar›na
kavuflmufltu. D›fl pazarlar için rekabetin bu ölçüde yo¤unlaflmas›, iki ülkeyi kaç›-
n›lmaz olarak birbirleriyle çat›flmaya da sürükleyecekti. Nitekim XVIII. yüzy›l bo-
yunca ‹ngiltere ve Fransa aras›nda meydana gelen savafllar, Frans›z Devrimi’nin
patlak verdi¤i iktisadi ve toplumsal iklimin do¤mas›na katk› sa¤lad›. 

1756-1763 y›llar› aras›nda devam eden ve hem Avrupa’da hem de Akdeniz,
Hindistan, Kuzey Amerika ve Karayipler’de yap›lan Yedi Y›l Savafllar› s›ras›nda
Fransa ‹ngiltere karfl›s›nda büyük bir hezimete u¤rad›. fiubat 1763’te Fransa, ‹ngil-
tere, ‹spanya ve Portekiz aras›nda imzalanan Paris Antlaflmas›’yla Fransa Kuzey
Amerika’daki topraklar›n› kaybetti. Fransa’n›n ‹ngiltere ile rekabet edebilmek için
ola¤anüstü maddi kaynaklar sarf etmesi, ülke maliyesinin iflas etmesine yol açt›.

Fransa’n›n ‹ngiltere’yle olan rekabetinin getirdi¤i yükün yan› s›ra “Ayd›nlanma”
olarak adland›r›lan dönemde düflünsel, hukuksal ve siyasal alanda yaflanan büyük
dönüflüm de Frans›z Devrimi öncesindeki ortam›n haz›rlay›c›s› oldu. XVIII. yüzy›l-
da Bat› Avrupa ülkelerinde bilimde büyük ilerlemeler yafland›. Elbette, bir önceki
yüzy›l bu yolda önemli dönüm noktas›n› oluflturmufltu. Gerçekten de XVIII. yüzy›l
Galile’nin, Newton’un, Bacon’un, Descartes’in insanl›¤a yepyeni ufuklar kazand›r-
d›¤› bir dönem olmufltu. Teknik alandaki bulufllar, yeni düflünceleri yaratmaktan
da elbette geri kalmayacakt›. Bunun siyasal anlam› ise fluydu: Çevresindeki pek
çok fleyi de¤ifltirebilece¤ini gören insan, siyasal kaderini de kendi eline alabilece-
¤ini görmeye bafllad›. Böylece, özgürlüklerin ve demokratik kurumlar›n yeflerme-
sine uygun bir zemin do¤du. Kilise dogmalar›na dayal› kat› dinsel inan›fl iyice sar-
s›ld›. ‹nsanlar kendi güçlerini fark edip yaflad›klar› dünyay› daha refah dolu bir du-
ruma getirebileceklerini gördüler. Bu geliflme ise Avrupa’da laikleflmenin yayg›n-
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laflmas›n›, sonuçta da Kilise’nin toplumdaki a¤›rl›¤›n›n azalmas›n› sa¤lad›. Art›k,
hükümdarlar›n diledi¤i flekilde yönetmesi güçlefliyordu. Birçok yerde, keyfi otori-
teye karfl› ç›kan yazarlar yayg›n biçimde okunmaya bafllam›flt›. 

‹flte, kökünü bir önceki yüzy›ldan alan XVIII. yüzy›ldaki bu uyan›fla “Ayd›nlan-
ma Ça¤›” denilmektedir. “Tabii Hukuk”, “Tabii Hak” kavramlar›n›n geliflti¤i, yerlefl-
mifl kat› geleneklere karfl› - insan zihnine ve bilime inançtan kaynaklanan - flüphe-
ci bak›fl›n yayg›nlaflt›¤›, k›sacas› modern düflünüflün do¤du¤u bir döneme girilmifl-
ti. Bu yeni fikirleri özellikle Frans›z yazarlar›n›n iflledi¤i görülmektedir. Ansiklope-
distler ad›n› alan Diderot, Voltaire, Montesquieu, Rousseau gibi yazarlar, XVIII.
yüzy›l›n ortalar› ile ikinci yar›s›nda ortaya koyduklar› çal›flmalar›yla Ayd›nlanma
Ça¤›’n›n Fransa’da kök salmas›n› sa¤lam›fllard›r. Tarih biliminin de geliflti¤i bu dö-
nemde insanlar, yaflad›klar› dönemin - tarihî evrim gere¤i - ondan önceki bütün
devirlerden daha ileride oldu¤unu görmeye bafllad›lar. Eski uygarl›klar›n bütün bi-
rikimlerine ve deneyimlerine sahip olmakla, kendi dönemlerinin uygarl›¤›na daha
büyük güven duyulmas› gerekti¤ini gördüler. Okuma-yazman›n yay›ld›¤›, edebiya-
t›n geliflti¤i, dillerin ak›c›l›k kazand›¤› bu dönem yeni fikirlerin gittikçe daha genifl
kitlelere ulaflmas›n› sa¤lad›.

Kuzey Amerika’daki 13 ‹ngiliz kolonisinin 1776’da ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etme-
leri üzerine ‹ngiltere ile koloniler (Amerikal›lar) aras›nda yaflanan savafla Fran-
sa’n›n da müdahil olmas› zaten kötü durumda olan Frans›z maliye yap›s›n›n, daha
da bozulmas›na yol açt›. Fransa Kral› Bourbon Hanedan›’ndan XVI. Louis, ‹ngilte-
re’ye karfl› Amerikan kolonilerine büyük destek vererek, Yedi Y›l Savafllar›’n›n in-
tikam›n› ‹ngiltere’den almak istiyordu. 

Kuzey Amerika kolonileri 1783’te ‹ngiltere’den Amerika Birleflik Devletleri
(ABD) ad›yla ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›lar. Fransa’n›n istedi¤i olmufltu. Ama bu ba-
flar›n›n maliyeti çok a¤›rd›. Savafl, yeniden harcamalara, dolay›s›yla da borçlanma-
lara, onun sonucunda ise bütçe aç›klar›na ve tabiat›yla ard›ndan yeni vergi ihtiya-
c›na yol açt›. 1730’lardan 1780’lere gelindi¤inde, Fransa’da tüketim mallar›n›n fiya-
t› % 65 oran›nda yükselmifl, ücret art›fllar› ise ancak % 22’de kalm›flt›. Bu durumda
yeni vergilere karfl› direnç daha da fazla olacakt›. Soylular (Aristokrasi) çeflitli ver-
gi muafiyetlerinden yararlan›yordu. Kilise mensuplar› (Ruhban) ise vergi verme-
mekte direniyordu. Bu durumda a¤›r vergi yükü “orta s›n›f”›n (Burjuvazi) ve Fran-
sa’da gerek kentlerde gerek k›rsal kesimde art›k önemli say›lara ulaflm›fl iflçilerin
s›rt›na biniyordu. 

Devrim’in Patlak Vermesi 
Kral XVI. Louis yeni vergi alabilmek amac›yla ve Aristokrasi’nin iste¤iyle Fransa
Meclisini (États Generaux) May›s 1789’da toplad›. Fransa Meclisi, Üç alt-Meclis’ten
oluflmaktayd›. Birinci ve ‹kinciye Aristokrasi egemendi. Üçüncü alt-Meclis’te ise
bankac›lar›n bafl›n› çekti¤i orta s›n›f (Burjuvazi) ile köylüler ve iflçiler yer al›yordu.
Birinci ve ‹kinci alt-Meclisle Üçüncüsü aras›ndaki ayr›l›k hemen dikkati çekiyordu.
Özellikle Burjuvazi, kazand›¤› ekonomik güce ra¤men siyasal aç›dan hâlâ Aristok-
rasi’ye ba¤l› olmaktan kurtulmak istiyordu. 

Öte yandan, Üçüncü alt-Meclis’teki bütün s›n›flarda Ayd›nlanma Ça¤›’n›n yeni
fikirleri iyice yer etmifl bulunmaktayd›. K›sa bir süre önce Kuzey Amerika’da ‹ngil-
tere’ye karfl› yürütülen Amerikan ba¤›ms›zl›k hareketinin baflar›ya ulaflm›fl olmas›,
Üçüncü alt-Meclis’te bulunanlarda, Fransa’da da millî egemenli¤in kurulmas› ka-
rarl›l›¤›n› yaratm›flt›.
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Say›lar› di¤er iki alt-Meclisin üye toplam›na eflit olan Üçüncü alt-Meclisin temel-
deki bu farkl› yaklafl›m›, Meclisi daha bafllang›çta devrim havas› içine soktu. Üçün-
cü alt-Meclis, toplant›lar› 6 hafta kadar boykot ettikten sonra, 17 Haziran’da kendi-
ni “Millî Meclis” olarak ilan etti. Kral XVI. Louis ise Aristokrasi’nin bask›s›yla “Millî
Meclis”in toplant› salonunu kapatt›. Böylece Fransa’da siyasal yap› ikiye bölündü.
Bir yanda Kral, Aristokrasi ve Kilise; öte yanda ise Burjuvazi ve genifl halk kitlele-
ri yer alm›flt›. 

Kral’›n bu kapatma karar› üzerine baflka bir yerde toplanan Üçüncü alt-Meclis
üyeleri, Millî Meclisin varl›¤›n› sürdürdü¤ünü bildirdiler ve Anayasa yap›l›ncaya
kadar da¤›lmayacaklar› yolunda ant içtiler. Bu ortam içinde Paris halk›, 14 Tem-
muz 1789’da monarflinin sembolü olan Bastille (Bastil) hapishanesinin önünde
topland›. Buradaki kar›fl›kl›klar s›ras›nda askerlerle çat›flma ç›kt›. Halk birdenbire
büyüyen kanl› olaylar s›ras›nda Bastille’i ele geçirdi. Bu durum karfl›s›nda Kral ge-
riledi ve Üçüncü alt-Meclisin ilan etti¤i Millî Meclisi tan›maya yanaflt›. Frans›z Dev-
rimi bafllam›flt›.

Devrim’den Sonraki 10 Y›l (1789-1799)

“Yeni Rejim” Aray›fllar›
Millî Meclis, elde etti¤i bu baflar›dan sonra bir dizi kararlar ald›: Bu çerçevede, 4
A¤ustos’ta “feodalizmin kald›r›ld›¤›n›” ilan etti. 26 A¤ustos’ta da ‹nsan ve Vatandafl
Haklar› Demeci’ni yay›nlad›. Fakat bu tarihten sonra, zaman ilerledikçe ve yeni hü-
kûmet biçiminin ne olaca¤› gibi konulara inildikçe, görüfl ayr›l›klar› do¤maya bafl-
lad›. Baz›lar› - “Jacobin”ler (Jakobenler) - Kral’a veto yetkisi tan›nmas›n› ve çift
meclis sisteminin kurulmas›n› isterken baz›lar› ise - Radikaller - Kral’›n ancak Mec-
lis çal›flmalar›n› ask›ya almak yetkisi olabilece¤ini ve tek meclisin gerekti¤ini savu-
nuyorlard›.

Öte yandan Fransa’da Devrim’in gerçekleflmesi üzerine yurt d›fl›na kaçan Soy-
lular da ülkeye karfl› bir savafla haz›rlan›yorlard›. Yani, Devrim içeride ve d›flar›da
s›k›nt›larla karfl› karfl›yayd›. Bu ortamda sertlik yanl›lar› güçlenmekteydi. Nitekim
Millî Meclis, Anayasa haz›rl›¤›ndan dolay› “Kurucu Meclis Dönemi” ad›n› alan 2 y›l-
l›k çal›flmalar›n›n sonunda 1791 Anayasas›’n› haz›rlad›¤›nda, Kral’a sadece Meclisi
ask›ya alma yetkisinin tan›nd›¤› ve tek meclisli bir sistemin kuruldu¤u görüldü. Ya-
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ni, Radikallerin görüflü do¤rultusunda bir anayasa ortaya ç›km›fl oluyordu. Bu ge-
liflmenin ilk etkisi Kral’›n üzerinde oldu. Kral XVI. Louis, Soylulara kat›lmak ama-
c›yla 1791 Temmuz’unda ülke d›fl›na kaçmaya kalk›flt›. Fakat yakalanarak Paris’e
geri getirildi ve statüsünü kabul etmeye zorland›.

Bu çalkant›lar Frans›z Devrimi’nin getirdi¤i ilkelerden “eflitlik” ilkesinin uygula-
n›fl›n› da aksatt›. Mesela, halk›n büyük bölümünün cahil oldu¤u, dolay›s›yla da si-
yasi görüflü bulunamayaca¤› düflüncesiyle vatandafllar› “aktif” ve “pasif” biçimde
ay›rmak yoluna gidildi ve yaln›z “aktif”lere seçme hakk› tan›nd›. “Aktif” halk›n be-
lirleyece¤i seçiciler, Yasama Meclisinin üyelerini seçeceklerdi. “Aktif” say›lmak için
de 25 yafl›n üstünde olmak ve belirli bir miktar vergiyi ödeyebilmek gerekiyordu.
Bu ise orta s›n›f› (Burjuvazi’yi) yönetimde söz sahibi durumuna getiriyordu. 

Esasen, yeni Frans›z yöneticilerinin ekonomi anlay›fl› da Adam Smith’in k›sa bir
süre önce (1776’da) yay›nlad›¤› Wealth of Nations (Uluslar›n Zenginli¤i) bafll›kl› ki-
tab›n›n da etkisiyle tam serbestlikten yanayd›. Kurucu Meclis döneminde loncalar
kald›r›lm›flt›. Böylece, esnaf›n yeni makinelere ve yöntemlere karfl› direnci k›r›lmak
istenmiflti. Öte yandan, herkesin istedi¤i ifle girebilece¤i hükmü de getirildi. Ücret-
ler iflçi ile iflveren aras›nda anlaflma yoluyla tespit edilecekti.

Görüldü¤ü gibi Frans›z Devrimi her alanda yeni haklar getirmekteydi. Ancak
uygulamaya geçildi¤inde bu haklar k›s›nt›ya u¤rad›. Frans›z Devrimi, onu gerçek-
lefltiren sosyal güçler içinde daha ziyade orta s›n›f›n (Burjuvazi’nin) çerçevesine
göre biçim almaktayd›. Devrim, arkas›ndaki sosyal s›n›flardan yaln›zca birinin
(Burjuvazi’nin) damgas›n› tafl›maya bafllam›flt›. 

Öte yandan, Frans›z Devrimi, esas itibar›yla Aristokrasi’ye (Soylulara) karfl› ger-
çeklefltirilmiflken, Devrimcilerin Kilise’nin mallar›na el koyma karar› almalar› Kili-
se’yi de kesin biçimde muhalefete itti. Devrim’in do¤mas›nda önemli bir rol oyna-
yan köy papazlar› bu el koyma karar›na tepki duydular. Papa, Devrim’i ve gerçek-
lefltirdiklerini k›nad›. Devrim’in Kilise’yi böylesine karfl›s›na almas› ise hem içeride-
ki hem de d›flar›daki muhaliflerinin say›s›n› artt›rmaktan baflka bir ifle yaramad›.

Avrupa Devletleriyle Savafl
Bu s›rada Frans›z Devrimi’nin yeni fikirleri Bat› Avrupa ülkelerinde yandafl topla-
maktayd›. Avrupa monarflileri benzer de¤ifliklerin kendi ülkelerinde de do¤mas›n-
dan kayg› duymaktayd›lar. Öte yandan, Fransa’dan kaçan Soylular da d›flar›da
Fransa’ya karfl› savafl haz›rl›¤› içindeydiler. Fransa’ya karfl›, ülkeden kaçanlar›n da
körükledi¤i bir savafl fikri güç kazanmaktayd›. ‹sveç ve Rusya da bunu destekliyor-
du. Öte yandan, Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’in kardefli olan Avusturya Kral›
II. Leopold da bu geliflmelerle yak›ndan ilgileniyor ve Prusya’yla da görüflmeler ya-
p›yordu. Bir süre sonra, II. Leopold’ün ölümü üzerine yerine geçen II. Franz ise
Frans›z Soylular›n savafl isteklerine daha da yatk›n bir kifliydi. 

Fransa’da sol kanatta yer alan ve yönetimde gittikçe etkisi artan bir grup (Gi-
rondin’ler), Devrim Avrupa’ya yay›lmad›kça Fransa’n›n güven içinde olamayaca¤›
görüflündeydi. Bunun için de savafl›n gereklili¤ine inan›yorlard›. Sa¤ kanatta yer
alan baz›lar› da bir savafl›n halk› Kral’›n çevresinde toplayaca¤› ve böylece Dev-
rim’in ›l›ml› bir çizgide tutulabilece¤i görüflündeydi. D›fl ve iç ortam böylesine uy-
gun bir hale gelince, savafl kaç›n›lmaz demekti. Nitekim 20 Nisan 1792’de Meclis
Avusturya’ya savafl açt›.

Bafllang›çta, savafl Fransa için kötü gitti. Prusya da Avusturya’ya kat›ld›. Bunun-
la birlikte Devrim’in baz› düzenlemelerinden hoflnut olmamalar›na ra¤men eski re-
jimin geri gelmesini asla istemeyen genifl köylü kesimiyle iflçiler savafl bafllay›nca
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Devrim’e sahip ç›kt›. 10 A¤ustos 1792’de Paris’te bir ayaklanmayla krall›¤›n kald›-
r›lmas› istendi. Bunun üzerine Ulusal Meclis, XVI. Louis’in yetkilerini ask›ya alarak,
yeni bir anayasa yapmak üzere Ulusal Konvansiyon (Kurultay) oluflturulmas›na ka-
rar verdi. Seçimle oluflturulan Ulusal Konvansiyon 22 Eylül’de de Fransa’da cum-
huriyeti ilan etti. 1792’den, Direktuvar yönetiminin kurulaca¤› 1795’e kadarki dö-
nem, Ulusal Konvansiyon dönemi olarak adland›r›l›r. Ulusal Konvansiyon, Montes-
quieu’nün “güçler ayr›l›¤›” ilkesinin aksine, yürütme ve yasama erklerinin tek or-
ganda birleflmesinin örne¤ini oluflturan, bir ola¤anüstü dönem meclisiydi.

Fransa’daki bu geliflmeler mücadele ruhunu biledi. Savafl›n kaderi de Fran-
sa’n›n lehine de¤iflmeye bafllad›. Fransa, ‹ngiltere ve Hollanda’ya da savafl açt›. Bu
savafl, Avrupa devletlerinin aralar›nda birleflerek Fransa’ya karfl› sürdürecekleri ve
1815’e kadar yedi kez tekrarlanacak Koalisyon Savafllar›’n›n birincisidir. 

Aral›k 1792’de Kral vatana ihanet su-
çundan yarg›land›. 15 Ocak 1793’te de
suçlu ilan edildi. Ertesi gün, Meclis’te
haz›r bulunan 721 üyeden 361’inin
oyuyla - yani 1 oy farkla - Kral’›n der-
hâl idam› kabul edildi ve karar hemen
yerine getirildi. Fransa d›fl›ndaki Aris-
tokratlar, Kral’›n göz hapsindeki sekiz
yafl›ndaki o¤lunu XVII. Louis unvan›y-
la g›yab›nda kral ilan ettiler. Bu durum
radikalleri çileden ç›kard›. Önce küçük
Louis annesinden ayr›larak 1795’te öle-
ce¤i bir zindana at›ld›. Ard›ndan da Kra-
liçe Marie Antoinette yarg›lan›p, 15 Ey-
lül 1793’te idama mahkûm edildi. Erte-
si gün de efli XVI. Louis gibi giyotinle
idam edildi. Böylece, Eski Rejim’in son
önemli aktörleri de sahneden ç›kart›l-
m›fl oldular.

Terör Dönemi (1793-1794)
Savafl›n yeniden Fransa’n›n aleyhine dönmesine ba¤l› olarak ülkede radikal unsur-
lar›n etkinli¤i daha da artt›. Nisan 1793’te ülke içinde dirlik ve düzeni sa¤lamak
ad›na Jacobinlerin öncülü¤ünde Kamu Güvenli¤i Komitesi adl› bir kurum olufltu-
ruldu. Söz konusu komite ola¤anüstü yetkilerle donat›lm›fl biçimde, Devrim için
tehlikeli buldu¤u herkesi öldürmeye bafllad›. 24 Haziran’da Fransa Cumhuriye-
ti’nin ilk anayasas› Meclis taraf›ndan kabul edildi. Maximillien Robespierre Komi-
te’nin en etkili üyesi olarak, içteki ve d›flar›daki “düflmanlara” karfl› çok sert önlem-
ler ald›. Girondinler Meclisten ç›kar›l›p idam edildiler. Temmuz 1794’e kadar de-
vam eden terör döneminde 16.594 kifli giyotinle idam edildi. Tüm Fransa’da di¤er
biçimlerde öldürülenlerin say›s› da üçte ikisini köylülerin oluflturdu¤u 25.000’in
üzerindeydi. Robespierre bu idamlar› “adil ve gerekli” olarak nitelendirirken, top-
lumun büyük bir bölümünde Jacobinlere karfl› nefret hisleri uyand›. Asl›nda, ken-
disi demokratik bir cumhuriyetin kurulmas›ndan yana olmakla birlikte “terör dö-
nemi”ni bafllatan Robespierre, Cumhuriyet’e ihanetle suçlanarak baz› Jacobin arka-
dafllar›yla birlikte 28 Temmuz 1794’te idam edildi. Kamu Güvenli¤i Komitesi’nin
yetkileri ise azalt›ld›.
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Direktuvar Dönemi (1795-1799)
1795 y›l›nda yeni bir anayasa yap›ld›. Bu anayasayla siyasi haklar geniflletildi ve iki
meclisli sistem benimsendi. Beflyüzler Meclisi ve Yafll›lar Meclisi adlar›ndaki bu iki
kamaradan, as›l yasama yetkisine sahip olan Beflyüzler Meclisiydi. Yafll›lar Mecli-
si’nin ise “ask›ya alma” yetkisi bulunmaktayd›. Konvansiyon döneminden farkl›
olarak bu kez yasama ve yürütme birbirinden ayr›lmaktayd›. Beflyüzler Meclisinin
gönderdi¤i bir liste içinden Yafll›lar Meclisinin seçti¤i befl Direktör yürütme ifllevi-
ni yerine getireceklerdi. Bu sebeple yeni model “Direktuvar” ad›n› ald›.

Direktuvar yönetiminin ilk gününden itibaren Fransa’da yeni iç huzursuzluklar
bafl gösterdi. Uzun süren savafl sebebiyle ülke ekonomisi zor durumdayd›. Baz› di-
rektörlerin yolsuzlu¤a kar›flt›¤› iddialar› halk›n yeni yönetime güvenini azaltt›. Kral-
l›k yanl›lar›n›n say›s›nda bir art›fl meydana geldi. Direktuvar’a karfl› bafllat›lan is-
yanlar ordunun yard›m›yla bast›r›ld›. Bu isyanlar›n bast›r›lmas›nda henüz 24 yafl›n-
dayken 1793’te general rütbesine yükseltilmifl olan Napoleon Bonaparte (Napol-
yon Bonapart) önemli bir rol oynad›. 

1797 seçimlerinden Monarfli yanl›lar›n›n güçlü ç›kmas› ve eskiye dönüfl belirti-
leri üzerine, Direktuvar Yönetimi, yeniden General Bonaparte’dan yard›m istedi.
Nitekim Bonaparte’›n gönderdi¤i bir General, 4 Eylül 1797’de “Fructidor Darbe-
si”ni gerçeklefltirdi. Seçim sonuçlar›n›n bir k›sm› iptal edildi. Böylece, Direktuvar
bir kez daha rahatlam›fl oldu.

Bu arada Frans›z ordular› Avusturya’ya karfl› ‹talya ve Almanya topraklar›nda
çok büyük baflar›lar elde etmekteydiler. 17 Ekim 1797’de Campo Formio’da Avus-
turya’yla bar›fl yap›ld›. Bu bar›flla Avusturya Hollandas› (Belçika) ve Korfu baflta ol-
mak üzere Adriyatik Denizi’ndeki baz› adalar Fransa’ya geçti. Venedik iki ülke ara-
s›nda paylafl›ld›. Fransa Kuzey ‹talya ve Almanya’n›n Ren bölgesinde denetim sa-
hibi oldu. Campo Formio Antlaflmas›’yla, 1792’den beri süren Birinci Koalisyon Sa-
vafllar› sona ermifl oldu. Bununla birlikte Fransa ile ‹ngiltere aras›ndaki savafl du-
rumu sürmekteydi.

Ülke içinde ise Direktuvar Yönetimi gittikçe artan kar›fl›kl›klarla karfl›laflt›. Yö-
netim, ‹ngiltere’yi istila ifline giriflerek bu ülkeyle savafl› bir an önce sona erdirmek
gerekti¤ini düflünüyordu. ‹ç olaylarda yard›m›na baflvurulan Napoleon’dan, bu d›fl
konuyu da hâlletmesi istendi. Bunun üzerine, Napoleon bu iflin güçlü¤ünü görüp
‹ngiltere’ye karfl› do¤rudan de¤il de dolayl› bir darbe indirmeye karar verdi. Böy-
lece, ‹ngiltere’nin - denizafl›r› imparatorlu¤unun kilit noktas› Hindistan’la ba¤lant›-
s›n› felce u¤ratmak amac›yla - Hint Yolu üzerinde bulunan ve Osmanl› Devleti’ne
ait olan M›s›r’› ele geçirmeye yöneldi. Napoleon’un 1798’de M›s›r seferine giriflme-
si, bu durumdan her biri ayr› nedenlerle kayg› duyan Rusya ve Avusturya’y› ‹ngil-
tere’yle birlefltirdi. Böylece, Fransa’ya karfl› Avrupa’da ‹kinci Koalisyon do¤du.
Fransa bir kez daha güç durumda kalm›flt›. M›s›r seferinin de iyi gitmedi¤i bir s›ra-
da Napoleon, savafl meydan›n› b›rak›p gizlice Paris’e geldi ve 9 Kas›m 1799’da “18
Brumaire Darbesi”ni gerçeklefltirdi. 

Frans›z Devrimi ve sonras›nda yaflanan geliflmeleri ünlü Frans›z romanc› Victor Hugo’nun
kaleminden okumak isterseniz, 1793 Devrimi (Pencere, ‹stanbul, 1996) adl› kitab› öneririz.

Frans›z Devrimi’nin patlak vermesinde, Fransa’n›n ‹ngiltere’yle tarihsel rekabetinin ne öl-
çüde pay› vard›r?
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18 Brumaire Darbesi:
Napoleon’un iktidara
gelmesine kap›y› aralayan
askerî darbe Kas›m 1799’da
yap›lm›fl olmas›na ra¤men
“18 Brumaire Darbesi”
olarak an›l›r. Çünkü Frans›z
Devrimi’nin ard›ndan 24
Ekim 1793’te yeni bir takvim
kabul edilmifl, tüm ay
isimleri de¤ifltirilmiflti.
“Cumhuriyet” ya da
“Devrim” takvimi olarak
an›lan bu takvim, 1806’da
Napoleon taraf›ndan
eskisiyle de¤ifltirilene kadar
yürürlükte kalacakt›r.
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NAPOLEON DÖNEM‹ (1799-1814)

Napoleon’un ‹ktidar›n› Sa¤lamlaflt›rmas› (1799-1804)
Napoleon’un düzenledi¤i askerî darbeden sonra Fransa’da Konsüllük Yönetimi ad›
verilen despotik cumhuriyet kurulmufltu. Ülke üç Konsül taraf›ndan yönetilmek-
teydi. Meclis say›s› ise ikiden üçe ç›kart›lm›flt›. Devlet Konseyi, yasalar› önerme
yetkisine, Tribunat yasalar› oylamadan tart›flma yetkisine, Yasama Meclisi ise yasa-
lar› tart›flmadan oylama yetkisine sahipti. Böylece yasama gücü iyice zay›flat›lm›fl,
Konsüllerin gücü ise art›r›lm›flt›. Fakat Napoleon yetkilerini kimseyle paylaflmak
niyetinde de¤ildi. 7 fiubat 1800’de yap›lan halk oylamas›nda (plebisit) “Birinci
Konsül” unvan›n› alarak yürütme gücünü çok büyük ölçüde kendi elinde toplad›. 

Bununla da yetinmeyen Napoleon, iktidar› tam olarak ele geçirebilmesinin ev-
vela halka verdi¤i bar›fl sözünü tutarak devam etmekte olan ‹kinci Koalisyon Sa-
vafllar›’n› sona erdirmekle mümkün olaca¤›n› hesaplam›flt›. Esasen, Rusya savafl›
b›rakt›¤›, Avusturya da yenildi¤i için, bu kolay oldu. fiubat 1801’de Lunéville’de
Avusturya’yla Campo Formio Bar›fl› yenilendi. Nihayet, Mart 1802’de de ‹ngilte-
re’yle Amiens Bar›fl› yap›ld›. Buna göre ‹ngiltere Malta’y› boflaltmay› taahhüt etti;
Seylan ve Trinidad d›fl›nda ele geçirdi¤i Frans›z sömürgelerini geri verdi. 

Amiens Bar›fl›’ndan sonra Napoleon içeride düzeni sa¤layacak ad›mlar att›. Ül-
ke d›fl›na kaçm›fl olan her s›n›ftan kiflinin Fransa’ya dönmesine izin verdi. Devlet
görevlerinde çal›flacaklar›n beceri ve liyakatlerine göre atanmas› ilkesini getirdi.
1802’de devlete hizmet edenlere “Onur Madalyas›” (Legion d’honneur) verilmesi
uygulamas›n› bafllatt›. 1804’te herkesin hukuk önünde eflitli¤ini teminat alt›na alan
Frans›z Medeni Kanunu’nu (Code Napoleon) yapt›. Fransa Merkez Bankas›n› ku-
rarak, ülkenin mali sistemini düzeltti. Lise ad› verilen ortaö¤retim kurumlar›n› olufl-
turdu. Meslek okullar› açt›. 

Napoleon’un bu reformlar› içinde kendisinin genifl halk kitleleri taraf›ndan da-
ha da benimsenmesini sa¤layan ad›m› 1801’de att›. Frans›z Devrimi’nin kopard›¤›
Katolik Kilisesi ile iliflkileri yeniden kurdu. Papal›k ile imzalad›¤› bir anlaflma (con-
cordat) ile Katoliklik, “Fransa’da büyük ço¤unlu¤un dini” olarak tan›nd›. Papal›k
ise eski Kilise topraklar› üzerinde hak iddia etmekten vazgeçti. 

Halk›n deste¤ini arkas›na ald›kça daha da cesaret kazanan Napoleon önce
1802’deki bir halk oylamas›yla kendisini ömür boyu konsül olarak seçtirdi. Ard›n-
dan da 1804’te haz›rlanan ve yine halk oylamas›yla benimsenen yeni bir anayasay-
la rejimi imparatorlu¤a dönüfltürürken kendisinin de I. Napoleon ad›yla “Frans›zla-
r›n ‹mparatoru” ilan edilmesini sa¤lad›. Böylece, 1789 Devrimi’nden sadece 15 y›l
sonra Fransa’daki rejim, Devrim’in getirdi¤i kurum ve kavramlar›n bir k›sm›n› koru-
makla birlikte âdeta bafllad›¤› noktaya, “monarfliye” geri dönmüfltü. Napoleon’un
imparator olmas›ndan sonra 10 y›l sürecek kesintisiz savafllar dönemi bafllayacakt›r.

Koalisyon Savafllar›
‹ngiltere, 1802 Amiens Bar›fl›’ndan sonra Fransa ile daha rahat ticaret yapabilmeyi
umuyordu. Fakat Napoleon, d›flar›ya karfl› gümrük vergilerini yükseltmifl, bu uygu-
lama ‹ngiltere ticaretine zarar vermeye bafllam›flt›. Napoleon’un bu tutumu üzerine
‹ngiltere Amiens Bar›fl›’nda taahhüt etti¤i, Malta’y› boflaltmaktan vazgeçerken, Na-
poleon’un Belçika topraklar›n› iflgaline de karfl› ç›kt›. May›s 1805’te ‹ngiltere Fran-
sa’ya savafl açt›. Üstelik ‹ngiltere’nin bir süre sonra Avusturya ve Rusya’y› da yan›-
na çekmesiyle, Fransa’ya karfl› Üçüncü Koalisyon kurulmufl oluyordu. 

91.  Ünite  -  Devr imler  Ça¤›  (1789-1848)



Napoleon ‹ngiltere’yi istila etmeye kalk›flt›ysa da Amiral Nelson komutas›ndaki
‹ngiliz donanmas› Ekim 1805’de Trafalgar’da Frans›z donanmas›n› yok etti. Deniz-
de yenilgiye u¤rayan Napoleon karada büyük zaferler elde etti. Frans›z ordusu
Ekim 1805’te Alman topraklar›ndaki Ulm’de Avusturya ordusunu, Aral›k 1805’te
Çek topraklar›ndaki Austerlitz’de Avusturya ve Rusya ordular›n› yendi. Bunun üze-
rine arka arkaya iki kez savafl kaybeden Avusturya, Fransa’yla bar›fl yapmaya mec-
bur kald›.

Aral›k 1805’te imzalanan Pressburg Bar›fl Antlaflmas›’yla Fransa Avusturya’n›n
Almanya ve ‹talya’daki topraklar›n›n büyük bölümünü ald›. Ayr›ca Dalmaçya k›y›-
lar› ile ‹sterya (H›rvatistan’da) Fransa’ya geçti. 24 milyonluk bir nüfus içeren top-
raklar› Fransa’ya kaybeden Avusturya Üçüncü Koalisyon’dan ayr›ld›. 

Napoleon, 1806 bafl›nda Alman topraklar›ndaki küçük devletleri kendisine ba¤-
l› bir birlik (Ren Konfederasyonu) hâline getirdi. Yeni ele geçirdi¤i topraklara kar-
defllerini ya da komutanlar›n› yönetici olarak atad›. 1806 ve 1807’deki savafllarda
Prusya’y› da yenilgiye u¤ratan Fransa’n›n ilerlemesi karfl›s›nda Rusya bar›fl istemek
zorunda kald›. Temmuz 1807’de yap›lan Tilsit Antlaflmas›’yla Rus Çar› I. Alexander
ile Napoleon Avrupa’da nüfuz alanlar› kurma konusunda anlaflt›lar. Fransa, Rus-
ya’n›n Finlandiya ve Balkanlar üzerindeki haklar›n› kabul etti. Rusya ise Fransa’n›n
Avrupa’y› denetlemesine onay verdi. Ayr›ca Rusya, Fransa’n›n ‹ngiltere’ye karfl›
bafllatt›¤› “k›ta ablukas›”na kat›lacakt›. Ruslar taraf›ndan ele geçirilmifl olan ‹yonya
Adalar› da Fransa’ya verildi. ‹ki gün sonra, yine Tilsit’te bu kez Prusya ile bir bar›fl
antlaflmas› imzalayan Fransa, Prusya topraklar›n›n büyük bölümünü alarak kendi-
sine ba¤l› Ren Konfederasyonuna katt›. 

‹ngiltere’ye Karfl› K›ta Ablukas› (K›tasal Sistem)
Napoleon Trafalgar yenilgisiyle denizden istila edemeyece¤ini gördü¤ü ‹ngiltere’yi
ancak ekonomik bir savaflla çökertebilece¤ini hesaplayarak, Kas›m 1806’da ‹ngil-
tere’yle ticareti yasaklad›. Rusya ve Prusya’n›n da Tilsit antlaflmalar›yla bu abluka-
ya kat›lmalar›n› sa¤lad›. ‹ngiltere’nin denizlerdeki üstünlü¤ünü sürdürmesi, Frans›z
ablukas›n›n ancak karada yap›labilmesi sonucunu do¤urdu ki bunun etkisi Napo-
leon’un bekledi¤inden az oldu. ‹ngiltere’yle ticaretten kazanç sa¤layan ülkeler ab-
lukay› deliyorlard›. Dahas›, ‹ngiltere’nin bu politikaya sert tepki vermesi ve Krali-
yet Donanmas›’n›n Frans›z limanlar›n› ablukaya al›fl›, Fransa ticaretini derinden et-
kiledi. Napoleon’un plan›, bir anlamda “bumerang” gibi kendisini vurmufltu. Buna
ra¤men Napoleon ablukay› ›srarla sürdürecek, bunu delmeye çal›flan ülkelere çok
sert karfl›l›klar verecektir. Rusya’n›n 1812’de k›tasal ablukadan ç›kma karar›n›n ar-
d›ndan Napoleon bu ülkeye savafl açacakt›r.

‹berik Seferi ve Avusturya’yla Yeniden Savafl
Bu arada Napoleon ‹berik Yar›madas›’n› iflgale giriflmiflti. Önce ‹spanya’yla ittifak
yaparak Aral›k 1807’de Portekiz’i ele geçiren Napoleon ard›ndan 1808’de müttefi-
ki ‹spanya’ya sald›rd›. Madrid’i ele geçirerek kral› tahttan indiren Napoleon, karde-
fli Joseph’i ‹spanya Kral› ilan etti. 

Frans›z ordusunun ‹spanya’yla meflgul oluflunu bir f›rsat olarak gören Avustur-
ya, Pressburg Antlaflmas›’yla kaybetti¤i topraklar› alabilmek ümidiyle ‹ngiltere’yle
yeniden bir koalisyon oluflturarak Nisan 1809’da Almanya ve Kuzey ‹talya’ya girdi.
Viyana yak›nlar›ndaki Wagram’da Temmuz 1809’da yap›lan muharebede, Napole-
on bir kez daha Avusturya’y› yenerek, Balkanlar bölgesinde Avusturya’dan ald›¤›
topraklar› kendisine ba¤lad›. Ayr›ca Polonya’da da Fransa’n›n kontrolünde Varflo-
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va Büyük Dükal›¤› kuruldu. Özellikle bu hamle Rusya ile Fransa’n›n aras›n›n iyice
so¤umaya bafllamas›na sebep olacakt›r.

Napoleon’un Gücünün Zay›flamas› (1810-1814)
1809 y›l›nda Fransa’ya yenilmesinden sonra, Avusturya’n›n d›fl ifllerinin yönetimi
yaklafl›k 40 y›l gibi çok uzun bir süre Baflbakan kalacak olan Metternich’in eline
geçmifltir. Metternich, ülkesi için as›l tehlikenin kendi topraklar›na do¤ru geniflle-
yen Rusya oldu¤unu düflünerek Fransa’yla iliflkileri düzeltmeye yöneldi. Hatta Met-
ternich bu amaca yönelik olarak Napoleon ile Avusturya’n›n Habsburg hanedan›
aras›nda bir akrabal›k ba¤›n›n kurulmas›n› da teflvik etti. Efli Josephine’den 1809’da
boflanan Napoleon, Metternich’in çabalar›yla 1810’da Avusturya ‹mparatoru’nun
k›z› Marie Louise ile evlendi.

Napoleon’un 1810’dan sonraki yönetimi, bu geliflmelerin de ortaya koydu¤u gi-
bi, bafllang›çtaki toplumsal dayanaklar›nda önemli bir de¤ifliklik anlam›na geliyor-
du. Önceleri bütün sosyal s›n›flara dayanan, yani kitle deste¤ine sahip bulunan
Napoleon’un çevresinde gittikçe bir soylular çemberi oluflturmaya bafll›yordu. Es-
ki Rejimin egemen toplumsal s›n›f›n›n (Aristokrasi) yeniden ön plana ç›kt›¤› görü-
lüyordu. 

1810’dan itibaren Frans›z-Rus iliflkilerinde ciddi bir geriye gidifl yafland›. Rus-
ya’n›n k›tasal abluka konusundaki isteksizli¤i ve Napoleon’un Polonya üzerindeki
tasarruflar›ndan duydu¤u memnuniyetsizlik iki ülkenin aras›n› iyice açt›. Rusya,
Osmanl› Devleti’yle giriflti¤i savaflta da Fransa’n›n deste¤ini elde edememiflti. Rus-
ya’n›n ileri gelenleri - özellikle toprak sahipleri - de Fransa’yla iliflkilere karfl› ç›k›p
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‹ngiltere’yle serbest ticarete dönülmesini savunuyorlard›. Bütün bunlar›n sonucu
olarak, Rusya Aral›k 1810’da K›ta Sistemi’nden çekilmifl ve ‹ngiliz-Rus ticari iliflki-
leri yeniden bafllam›flt›.

Bu durumu Tilsit Antlaflmas›’n›n aç›k bir ihlali olarak de¤erlendiren Napoleon,
Rusya’y› dize getirmeye karar vererek Haziran 1812’de Moskova Seferi’ne ç›kt›. Fa-
kat harekât Napoleon’un aleyhine geliflme gösterdi. Napoleon Eylül 1812’de Mos-
kova’ya girmeyi baflard›ysa da tamamen yok edilmeyen Rus ordusu Frans›z ordu-
sunu vur-kaç sald›r›lar›yla y›pratt›. K›fl›n gelmesiyle açl›k tehlikesiyle karfl› karfl›ya
kalan ordusunu tamamen kaybetmemek için Napoleon ayn› yoldan geri çekilme
karar› verdi. Fakat ani biçimde bast›ran kara k›fl Frans›z ordusuna büyük kay›plar
verdirdi. Moskova Seferi’ne 650.000 kiflilik bir orduyla ç›kan Napoleon’un ordu-
sunda sadece 27.000 sa¤lam asker kalm›flt›. 

Bu büyük hezimet Avrupa’daki bütün Napoleon-karfl›t› güçleri harekete geçir-
di. Prusya, ‹sveç ve Avusturya da Fransa’ya karfl› savafla girerek, yeniden Koalis-
yon oluflturdular. Napoleon askerî kariyerindeki son zaferini A¤ustos 1813’te Dres-
den’de Avusturya’ya karfl› elde etti. Fakat Ekim 1813’te Leipzig’deki Milletler Sava-
fl›’nda (çok say›da devletin ordular› kat›ld›¤› için bu isim verilmifltir) a¤›r bir yenil-
gi alarak Fransa’ya do¤ru çekilmeye bafllad›. 9 Mart 1814’te ‹ngiltere ile Avusturya,
Rusya ve Prusya aras›nda Chaumont Antlaflmas› imzaland›. Buna göre, aralar›nda
20 y›ll›k bir “Dörtlü ‹ttifak” olufluyordu. Üzerinde anlaflmaya varacaklar› bar›fl flart-
lar›n› Fransa’ya kabul ettirmek için, gerekti¤inde her biri 150 bin kiflilik ordu vere-
cekti. Böylece, 1792’den bu yana ilk defa sa¤lam bir koalisyon oluflmaktayd›. 30
Mart 1814’te Koalisyon güçleri Paris’e girdi. Napoleon imparatorluktan feragat ede-
rek teslim oldu. Daha sonra da Akdeniz’deki Elbe adas›na sürgüne gönderildi.

Napoleon’un Müttefik güçlerce teslim al›n›p, sürgüne gönderilmesi Fransa’da
rejim sorununu ortaya ç›kard›. Frans›z siyasetçilerinin bir bölümü yeniden cumhu-
riyet kurulmas›n›, baz›lar› Napoleon’un küçük yafltaki o¤lunun ‹mparator ilan edil-
mesini, baz›lar› meflruti (anayasal›) monarfliye geçilmesini, baz›lar› ise “Eski Re-
jim”e geri dönülmesini istiyorlard›. Bu ortamda, Fransa D›fliflleri Bakan› Talleyrand,
“meflru Kral”›n XVI. Louis’nin kardefli XVIII. Louis oldu¤unu savunarak, onun en
birlefltirici kifli olabilece¤ini büyük ço¤unlu¤a kabul ettirmeyi baflard›. Müttefikler
de idam edilen XVI. Louis’nin ailesi olan “Bourbon”lar›n (Burbon) Fransa’ya geri
dönmesine karar vermifl bulunuyorlard›. Çünkü Fransa’ya kabul ettirecekleri bar›fl
flartlar›na ancak bir Bourbon Kral›’n›n sad›k kalaca¤›na ve yeniden toprak kazan-
maya kalk›flmayaca¤›na inan›yorlard›. Böylece XVIII. Louis May›s 1814’te Fransa
Kral› ilan edildi.

Müttefiklerin de istedi¤i biçimde, Fransa’n›n bafl›na yeniden Bourbonlar›n dön-
müfl olmas› bar›fl› kolaylaflt›rd›. Müttefikler, Fransa’yla 30 May›s 1814’te Birinci Pa-
ris Antlaflmas›’n› imzalad›lar. Buna göre, Fransa 1792’deki s›n›rlar›na dönüyordu.
Müttefikler, Fransa’ya Bourbonlar›n dönüflünü sa¤lad›ktan sonra art›k intikam is-
teklerine kulaklar›n› t›kad›lar. Yani, Fransa’y› cezaland›r›c› bir antlaflma yoluna git-
mediler. Fransa’ya tazminat borcu bile yüklemediler. Böylece, kendilerine yak›n
gördükleri yeni Frans›z yönetiminin iflini kolaylaflt›rmak istiyorlard›.

Avrupa’da ve dünyada milliyetçilik ideolojisinin ortaya ç›k›fl flartlar› hakk›nda daha fazla
bilgi edinmek isterseniz Eric J. Hobsbawm’un “Milliyetler ve Milliyetçilik” adl› kitab›n›
(Ayr›nt› Yay›nlar›, ‹stanbul, 2010) okuman›z› tavsiye ederiz.
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Napoleon Bonaparte’›n Fransa’da yapt›¤› yenilikler nelerdir?

AVRUPA UYUMU

Viyana Kongresi 
Müttefikler Napoleon’u yendikten sonra Viyana’da bir uluslararas› kongre toplan-
mas›na karar vermifllerdi. Burada, Avrupa’n›n çeflitli s›n›r ve statü sorunlar›n› görü-
flüp çözüme ba¤layacaklard›. Fakat Müttefikler aras›ndaki çekiflmeler zaman za-
man su yüzüne ç›kmaktayd›. Nitekim Viyana’da hangi hususlar›n görüflülece¤i ko-
nusu da ayr›l›klara yol açt›. Mesela Rusya, Osmanl› Devleti ve Bakanlar konusunun
görüflülmemesini istiyordu. Çünkü o s›rada (1806-1812) Osmanl› Devleti’yle yapt›-
¤› ve kazanm›fl bulundu¤u savafl sonunda elde etti¤i topraklar›n - özellikle de Be-
sarabya’n›n - tart›flma konusu edilmesinden çekiniyordu. ‹ngiltere’ye gelince o da
denizlerin serbestli¤ine el at›lmamas›n› ve sömürge sorunlar›na kar›fl›lmamas›n› is-
tiyordu. Özellikle Sanayi Devrimi sonucu denizafl›r› imparatorlu¤u h›zla geliflen ‹n-
giltere, Napoleon’un ifl bafl›ndan uzaklaflt›r›lmas›yla Avrupa sahnesinde en etkili
güç durumuna geçmiflti. 

Viyana Kongresi, bu ortamda Eylül 1814’te topland›. Bu kongre, o zamana ka-
dar görülmemifl büyüklükte bir toplant›yd›. Avrupa ülkelerinden temsilciler geldi-
¤i gibi ortadan kalkm›fl bulunan birçok prenslik bile yeniden kurulmak için diplo-
matik kulis yapmak üzere Kongre’ye kat›lm›fllard›. Ancak Kongre’de ipler dört bü-
yük ve galip devletin - ‹ngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya’n›n - elindeydi. Viya-
na Kongresi’nde yenik Fransa’n›n da art›k XVIII. Louis’nin D›fliflleri Bakan› olan
Talleyrand taraf›ndan, temsil edilmesi çok önemli bir durumdu. Fransa’n›n bafl›na
- Müttefikler’in iste¤ine uygun olarak - Bourbonlar’›n dönmüfl bulunmas›, Fransa’y›
“yenik” bir devlet durumundan hemen hemen ç›karm›flt›.
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Kongre’de Rusya, birtak›m toprak isteklerinin yan› s›ra bir uluslararas› ortak gü-
venlik sisteminin kurulmas›nda da ›srar etmifltir. ‹ngiltere, Avusturya ve Fransa ise,
k›ta Avrupas›nda bir dengenin oluflturulmas› üzerinde özellikle duruyorlard›. Av-
rupa tarihinin daha önceki geliflmelerinin ortaya koydu¤u ve sonraki dönemlerde
de do¤rulanaca¤› gibi Avrupa devletleri, tüm k›tan›n tek bir ülkenin boyunduru¤u
alt›na girmesini önleyecek düzenlemeler ar›yorlard›. XIX. yüzy›l›n usta diplomatla-
r›, güçlerin dengeli bir biçimde da¤›t›lmas›yla ve yine ayn› amaçla birtak›m s›n›r
de¤ifliklikleriyle bunu sa¤lamaya çal›fl›yorlard›. Böylece, çok say›da ba¤›ms›z ve
egemen devletin dâhil bulundu¤u düzenli bir “güç dengesi” sisteminin sürekli ba-
r›fl› sa¤layabilece¤i düflünülüyordu.

Viyana’da özellikle Fransa konusu üzerinde duruldu. Mademki, Fransa Avru-
pa’da siyasi sorunlara yol açm›flt›, o hâlde Fransa’n›n do¤u s›n›r›nda güçlü devlet-
lerden oluflan bir barikat kurulmal›yd›. Bu amaçla Hollanda Krall›¤›, Belçika’n›n
eklenmesiyle yeniden oluflturuldu. Öte yandan, ‹ngiltere, Prusya’ya Ren Nehri’nin
bat›s›ndaki baz› Alman topraklar›n›n kat›lmas›n› sa¤lad›. Böylece ‹ngiltere D›fliflle-
ri Bakan› Castlereagh, Prusya’y› hem do¤usundaki Rusya’ya, hem de bat›s›ndaki
Fransa’ya karfl› güçlendirmifl oluyordu.

Napoleon’un Alman topraklar› üzerinde yapt›¤› düzenlemeye bunun d›fl›nda
dokunulmad›. Böylece, Alman as›ll› iki büyük devlet olan Avusturya ve Prusya’n›n
d›fl›nda, say›lar› 37’yi bulan Alman devletleri gevflek bir konfederasyon çerçevesin-
de varl›klar›n› sürdürmüfl oluyorlard›. Oysa Alman milliyetçileri, Avusturya-Prusya
ikili¤ini de ortadan kald›racak tek bir devletin özlemi içindeydiler. Viyana Kongre-
si’nin en önemli aktörlerinden Avusturya Baflbakan› Metternich böyle bir geliflme-
yi ülkesi aç›s›ndan korkutucu bulmaktayd›.

Viyana’da Polonya konusu da tart›fl›ld›. Prusya ve Rusya, Polonya’n›n diriltil-
mesine karfl› ifl birli¤i yap›yorlard›. Müttefikler aras›ndaki çekiflmeler bu noktada
da su yüzüne ç›kt›. Fransa D›fliflleri Bakan› Talleyrand, Müttefikler aras›ndaki bu
çekiflmeyi - onlar›n bölünmelerinden Fransa kârl› ç›kaca¤› için - körüklemekten
çekinmedi. 3 Ocak 1815’te, ‹ngiltere, Avusturya ve Fransa aras›nda, Prusya ve
Rusya’ya karfl› gerekti¤inde savafla gitmek üzere bir gizli antlaflma bile imzalan-
d›. Rusya, bu gizli antlaflmay› sezinleyince geriledi ve küçültülmüfl bir Polonya
Krall›¤›’na raz› oldu. Yaln›z kalan Prusya da buna boyun e¤di. Böylece hem Rus-
ya’ya hem de Prusya’ya karfl› tampon oluflturmak üzere Polonya yeniden kurul-
maktayd›. 

Bununla birlikte Rusya’n›n diplomatik manevralar› sayesinde, yeniden kurulan
bu devletin Rus Çar›’n›n himayesinde olmas› kabul edildi. Yani bu bölge, gerçek-
te Frans›z denetiminden Rus denetimine geçmifl oluyordu. Dolay›s›yla Polonya
Krall›¤›’n›n yeniden kurulmas› Prusya ve Rusya’ya karfl› bir tampon niteli¤inde ol-
makla beraber, Rusya’n›n burada söz sahibi olmas›na da imkân tan›yordu. Prus-
ya’n›n Alman topraklar›ndan elde etti¤i kazanc› da dikkate al›rsak hem Prusya’n›n
hem de - Polonya’daki nüfuzu dolay›s›yla - Rusya’n›n, bat›ya do¤ru biraz daha ge-
nifllediklerini görürüz. Kald› ki, Viyana Kongresi’nde kuruldu¤u için “Kongre Po-
lonyas›” olarak an›lan bu devlet ancak 1831’e kadar varl›¤›n› sürdürebilecek, o ta-
rihte Rusya taraf›ndan ortadan kald›r›lacakt›r.

Viyana Kongresi bu temel sorunlar› çözdükten sonra, ortada pek konu kalma-
d›. Kongre’nin uluslararas› iliflkiler aç›s›ndan önemi, yaln›zca büyüklü¤ünden ve
siyasi yan›ndan ileri gelmiyordu. Kongre, uluslararas› hukuk aç›s›ndan da önem ta-
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fl›yordu. Nitekim Kongre’de korsanl›¤›n yasaklanmas›, uluslararas› nehirlerde sey-
rüsefer durumunun düzenlenmesi, köleli¤in yasaklanmas› gibi konularda da karar-
lar al›nd›.

Napoleon’un Sonuçsuz Giriflimi
Kongre çal›flmalar›n›n vard›¤› son aflamada Sonuç Belgesi’nin haz›rl›klar›na giriflil-
di¤i s›rada, Napoleon’un Elbe adas›ndan kaç›p 1 Mart 1815’te Fransa’ya gelmesi
tüm hesaplar› alt üst etti. Paris’e gelen Napoleon, destekçilerinin de yard›m›yla
Fransa’da duruma kolayl›kla hakim olup yeniden imparatorlu¤unu ilan etti. Kral
XVIII. Louis ülkeden kaçt›. Napoleon’un tekrar bir ordu toplamaya bafllamas›yla
di¤er devletler tekrar Fransa’ya karfl› ittifak oluflturdular.

Belçika üzerine yürüyen Napoleon’un ordusu 18 Haziran 1815’te Brüksel ya-
k›nlar›ndaki Waterloo’da Müttefiklerle yapt›¤› savafl› kaybetti. Bu hezimet, Napole-
on’un siyasi kariyerinin de sonu oldu. ‹ngilizler taraf›ndan ele geçirilen “‹mpara-
tor”, bu kez Afrika’n›n güney bat›s›ndaki St. Helene adas›na gönderildi. 1821’deki
ölümüne kadar orada kalacakt›r. 

Napoleon’dan kesin kez kurtulduktan sonra Müttefikler, Fransa’yla yeni bir ba-
r›fl antlaflmas› imzalad› (“‹kinci Paris Antlaflmas›”). Fakat bu sefer Fransa’y› cezalan-
d›rmak yönünde daha sert davrand›lar. Nitekim Fransa’n›n s›n›rlar›nda baz› de¤i-
fliklikler yap›ld›¤› gibi 700 milyon Frank’l›k bir savafl tazminat› da yüklemiflti. Ayr›-
ca, bu para ödenene kadar Fransa topraklar›nda bir iflgal ordusu da kalacakt›. 

Viyana Kongresi’nin Önemi ve Avrupa Uyumu’nun Ortaya
Ç›k›fl›
Daha iki ay önce, Ocak 1815’te Polonya sorunu yüzünden birbirleriyle savafl›n efli-
¤ine kadar gelen Müttefikler, Napoleon korkusuyla güçlerini yeniden birlefltirmifl-
lerdi. Nitekim Kas›m 1815’te Chaumont Antlaflmas›’n› - yani Dörtlü ‹ttifak’› - yeni-
lediler. Ayr›ca, Fransa’y› Bonaparte ailesinden herhangi bir kimsenin yönetmesine
izin verilmemesini ve bar›fl›n uygulan›fl› ile genel siyasi durumu dönemsel olarak
gözden geçirmek üzere ileride baflka kongreler toplanmas›n› da kararlaflt›rd›lar.
Avusturya Baflbakan› Metternich ve ‹ngiltere D›fliflleri Bakan› Castlereagh’nin bü-
yük çabalar›yla kurulan ve “güç dengesi” yaklafl›m›n›n do¤al bir sonucu olan bu
konferanslar sistemine “Avrupa Uyumu” ad› verilecektir.
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Yine de Müttefikler aras›ndaki bir temel ayr›l›k etkisini gösterdi. Dörtlü ‹tti-
fak çerçevesinde bir araya gelen Müttefiklerin içinde yer alan, ‹ngiltere d›fl›nda-
ki üç ülke -Avusturya, Prusya ve Rusya- Eylül 1815’te “Kutsal ‹ttifak” ad›nda bir
baflka birleflmeyi oluflturdular. Çar I. Alexander’›n, “Hristiyanl›¤›n korunmas›
amac›yla” önerdi¤i bu ayr› ittifak, gerçekte üç monarflinin Avrupa’daki liberal
ak›mlara karfl› bir set oluflturmas›na yönelikti. Meflru olduklar› gerekçesiyle bas-
k›c› monarflileri her fleye ra¤men ayakta tutmaya yönelik çabalar, Avrupa’y›
1830’da liberal niteli¤i, 1848’de ise milliyetçi ve sosyalist yönü a¤›r basan dev-
rimlere sürükleyecektir.

Viyana Kongresi’nin kararlar›, 1648 Westphalia Antlaflmas› ile 1919 Paris Bar›fl
Konferans› aras›nda kalan dönemin Siyasi Tarihi içinde en önemli yeri tutmaktad›r.
Viyana Kongresi, Fransa’y› (yani “eski düflman”›) da yeni düzenlemenin oluflturul-
mas›na katt›¤› için onda pek az tepkinin do¤mas›n› sa¤lam›flt›r. Fransa’ya karfl› ta-
k›n›lan “a¤›r cezaland›rma” yerine “dengeleme” yaklafl›m› Viyana Düzenini güçlen-
diren temel bir etken niteli¤indeydi.

Viyana Kongresi, büyük devletler aras›ndaki savafllara uzun bir süre için son
vermifltir. ‹ngiltere ise bir süredir artmakta olan gücüyle uzun zaman için en kuv-
vetli devlet durumuna geçmifltir.

Öte yandan, Viyana’daki s›n›r de¤ifliklikleri ve yeni oluflturulan devletler birçok
yerde uluslar›n parçalanmas›na yol açmaktayd›. Dahas›, Frans›z Devrimi’yle birlik-
te geliflen siyasi ve medeni haklar›n büyük ölçüde s›n›rland›r›ld›¤› otoriter monar-
flilerin tesis edilmesi, hak ve özgürlükler mücadelesi yürütenlerde rahats›zl›k mey-
dana getirmekteydi. Kendilerine dan›fl›lmadan karfl› karfl›ya b›rak›ld›klar› bu oldu-
bittiler, halkta yeni milliyetçi ve liberal tepkiler do¤uracakt›r. Avrupa Uyumu çer-
çevesinde düzenlenen kongrelerde bir araya gelen Avrupa’n›n büyük güçleri, söz
konusu ayaklanmalar› bast›rmak için uzun süre ortaklafla hareket edeceklerdir.

Sonuç olarak denilebilir ki XVIII. yüzy›l›n son çeyre¤inde aksamaya bafllayan
güç dengesi sistemi Napoleon Savafllar›’ndan kurulan Avrupa Uyumu’yla yeniden
eski niteli¤ine genifl ölçüde kavuflmufltur. 1830 ve 1848’de meydana gelen baz› tö-
kezlemeler d›fl›nda, bu sistem ana hatlar›yla 1914’e kadar iflleyecektir. 1853-1856
y›llar› aras›ndaki K›r›m Savafl›, güç dengesinin iflleyiflinin çarp›c› bir örne¤ini olufl-
turacakt›r. Bir baflka deyiflle k›tay› savafl alan›na çeviren ve bütün büyük devletle-
rin silahlara sar›ld›¤› uzun süreli savafllar Birinci Dünya Savafl› ç›kana kadar yaflan-
mayacakt›r.

Avrupa Uyumu Çerçevesinde Yap›lan Kongreler
1815’teki Viyana Kongresi’nde, uygulamay› denetlemek üzere zaman zaman top-
lant›lar düzenlenmesi öngörülmüfltü. Bu amaçla ilki 1818 y›l›nda müttefik kuvvet-
lerin Fransa’dan çekilmesi için yap›lan Aix-la-Chapelle (Aachen) Kongresi olmak
üzere, birçok toplant› (kongre) düzenlenmifltir. Bu kongreler, Avrupa’ya iliflkin
konular›n uluslararas› alanda düzenlenmesi yolunda önemli bir ilk ad›m say›labi-
lir. 1815’te Napoleon korkusu karfl›s›nda Rus Çar› I. Alexander’in etkisiyle kurul-
du¤una yukar›da de¤inilen “Kutsal ‹ttifak”, bu toplant›larda a¤›rl›kl› bir yere sahip
olmufltur.

Gerçekten de 1820 y›l›nda ‹spanya’da ve ‹talya’da (Napoli’de) mevcut yönetim-
leri hedef alan daha fazla özgürlük yanl›lar›n›n isyanlar ç›kartmas›, özellikle Avus-
turya’y› çok kayg›land›rd›. ‹talya’y› Avusturya ‹mparatorlu¤u’nun etki alan› içinde
gören Avusturya Baflbakan› Metternich, bu ayaklanmalar› yeni bir ihtilal kas›rgas›
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olarak da görüp gerekli önlemlerin al›nmas›n› zorunlu sayd›. Bunlardan dolay›
Metternich’in giriflimiyle 1820’de Troppau’da bir kongre topland›. Metternich, bu
kongrenin a¤›rl›¤›ndan yararlanarak Napoli’deki ayaklanmay› bast›rmay› düflünü-
yordu. Ancak, ‹ngiltere ve Fransa Kongre’ye sadece gözlemci düzeyinde kat›ld›lar.
Troppau’da Avusturya ve Rusya aras›nda tam bir görüfl birli¤ine var›ld›. Metternich
bir protokol haz›rl›¤›na giriflti. Buna göre, Avrupa devletleri ortaklafla savunulacak-
t›. Bu koruma, kuvvet yoluyla meydana gelebilecek iç de¤iflikliklere karfl› da iflle-
yebilecekti. Ancak, ‹ngiltere ve Fransa buna kat›lmad›lar. Metternich protokolü an-
cak Rusya ve Prusya’ya imzalatabildi. 

Yine de, bu kadar› bile Metternich’e yeterli geldi. Metternich, Troppau Kongre-
si’nden ald›¤› yetkiyle Avusturya ordusunu Napoli’ye göndererek ayaklanmay›
bast›rd›. Ancak, Avrupa’n›n do¤usu ve bat›s› aras›ndaki ayr›l›k art›k kesin bir bi-
çimde ortaya ç›km›fl oluyordu. O dönemde ‹ngiltere’de Muhafazakârlar’›n, Fran-
sa’da ise Bourbonlar’›n ifl bafl›nda olmas›na ra¤men bu iki Bat› Avrupa ülkesi üç
Do¤u Avrupa otokrasisinden uzak durmas›n› bilmifllerdi. Troppau Kongresi’nin
devam› niteli¤inde 1821’de düzenlenen Laibach Kongresi’nde de, liberal ve milli-
yetçi ayaklanmalara karfl› ortak bir tutum benimsendi.

K›sa bir süre sonra ‹spanya’da ve Amerika k›tas›nda - ‹talya’dan kaçan ihtilalci-
lerin buralara s›¤›nmas›n›n da etkisiyle - yeni kar›fl›kl›klar›n ortaya ç›kmas› Metter-
nich’i tekrar kayg›land›rd›. Ayr›ca, 1821 y›l›ndaki Yunan ayaklanmas› da Metter-
nich’de Rusya’n›n Osmanl› Devleti’ne egemen olmas› korkusunu uyand›rd›. Bunun
üzerine, Metternich 1822 y›l›nda Verona’da yeni bir kongre toplad›. 

Verona’da Metternich Rusya’y› yan›nda tutmay› baflard›. Metternich, Kongre’nin
Amerika k›tas›nda ‹spanya’ya baflkald›rm›fl sömürgeleri ile bu ülke aras›nda arabu-
luculuk yapmas› için de çal›flt›. Ancak, ‹ngiltere Amerika k›tas›nda yaflananlar›n
kendi ç›kar›na oldu¤u düflüncesiyle buna karfl› ç›kt›. Güney Amerika’da ba¤›ms›z-
l›klar›n› ilan eden devletlere karfl› Avrupa Uyumu çerçevesinde al›nmaya çal›fl›lan
önlemlere en sert tepkiyi ise ABD verecektir. 1823’te ABD Baflkan› James Monro-
e’nun ilan etti doktrinin ayr›nt›lar› “ABD’nin Uluslararas› Alanda Yükselifli” bafll›¤›
alt›nda ele al›nacakt›r.

Troppau Kongresi’nde müdahalecili¤e karfl› ç›kan Fransa, Verona’da ise - Kon-
gre’nin izniyle - ‹spanya’ya müdahale etti. Çünkü art›k Bourbonlar’›n yönetiminde
olan Fransa, güneyinde ihtilalci bir ‹spanya görmek istemiyordu. ‹spanya halk› da
ülkeye dolan ihtilalci yabanc›lara tepki duyunca, Fransa, 1823 y›l›nda ‹spanya’da
halk›n da deste¤iyle Kral’›n otoritesini yeniden tesis etti. 

Verona Kongresi Avrupa Uyumu çerçevesinde düzenlenen kongrelerin so-
nuncusu oldu. Avrupa’n›n yeni siyasi güçleriyle uzlaflmak yerine onlara karfl› tu-
tucu ve güçsüz rejimleri ayakta tutmaya çal›flan bu sistem baflar›s›z kalmaya mah-
kûmdu. Metternich’in tüm çabalar›na ra¤men “Avrupa Uyumu” denilen sistem,
ne liberalizmin ve milliyetçili¤in, ne de uzun dönemde öteki siyasi ak›mlar›n git-
tikçe güçlenmesini önleyebilmifltir. Bu ise do¤rudan do¤ruya sistemin çöküflünü
haz›rlam›flt›r. Zenginleflen burjuvazi, kendi görüflüne uygun bir hükûmet biçimi
do¤rultusunda çal›fl›yordu. Napoleon’un yenilgisinden bu yana Avrupa’daki ye-
nilikçi ak›mlar üzerinde yo¤unlaflan bask›lar›n, en sonunda bir patlamaya yol aç-
mas› kaç›n›lmazd›. 
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Uluslararas› ‹liflkilerde diplomasinin rolü hakk›nda ayr›nt›l› bilgi edinmek için Henry Kis-
singer’in “Diplomasi” adl› kitab›n› (‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, ‹stanbul, 2008) okuyabi-
lirsiniz.

Avrupa Uyumu ile Monroe Doktrini aras›nda nas›l bir ba¤lant› kurulabilir?

AVRUPA’DA 1830 VE 1848 DEVR‹MLER‹

Avrupa’da Yükselen Yeni Ak›mlar
Frans›z Devrimi, devrim sonras›nda yaflanan uzun süreli savafllar ve XVIII. yüzy›-
l›n son çeyre¤inde bafllayan Sanayi Devrimi’nin (‹kinci Ünite’de ele al›nacakt›r)
meydana getirdi¤i siyasal, ekonomik ve sosyal flartlar, Avrupa’da yeni siyasal dok-
trinlerin ortaya ç›kmas›na ve taraftar toplamas›na yol açt›. 1819’da “Liberalizm”,
1820’de “Radikalizm”, 1832’de “Sosyalizm”, 1835’te “Muhafazakârl›k” kelimeleri si-
yasal alanda kullan›lmaya bafllad›. Yine 1830’larda “bireycilik”, “anayasac›l›k” gibi
kavramlar yayg›nl›k kazand›. “Milliyetçilik” ve “Komünizm” ise 1840’larda siyaset
sözlü¤üne dahil oldular. 

Elbette bu fikirlerin kökü daha eskiye - genellikle de Ayd›nlanma Ça¤›’na - da-
yanmaktayd›. ‹nsanlar, “Liberalizm”den söz etmeye bafllamadan önce de özgürlü-
¤ü tan›y›p sevmifller, “Muhafazakârl›¤›n” ne oldu¤unu bilmeden de “muhafazakâr-
l›k” etmifllerdir. XIX. yüzy›lda bu kadar çok kavram ve doktrinden söz edilmeye
bafllamas› ise insanlar›n fikirlerini art›k çok daha sistemli bir yap›ya kavuflturmak-
ta oldu¤unu gösteriyordu. Frans›z Devrimi fikirlere yeni bir dinamizm getirmiflti.
Sosyal bilimler, toplumu bir bütün olarak ele almakta ve biçimlendirmekteydi.
Dünyan›n Frans›z Devrimi’nden sonra nas›l biçimlendi¤ini daha iyi kavrayabilmek
için, bu yeni ak›mlara k›sada de¤inmekte fayda vard›r. 

Romantizm
Romantizm, bu dönemdeki ak›mlar içinde siyasi nitelikte olmayan›d›r. Fakat daha
sonraki di¤er ak›mlar üzerinde önemli etkisi olmufltur. XIX. yüzy›l›n bafllar›nda do-
¤an bu ak›m, çeflitli ülkelerde edebiyat alan›nda birçok büyük isimler yaratm›flt›r.
‹nsan›n iç dünyas›na (duygular›na) ve tecrübelerine önem veren bu ak›m, sosyal
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Harita 1.2

Viyana Kongresi
(1815) sonras›nda
Avrupa. 
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sorunlara da yeni bir yaklafl›m getirdi. Akl›n (mant›¤›n) yan› s›ra “duygu”nun üze-
rinde özellikle duruldu. Romantizm, insan tecrübesine a¤›rl›k vermesiyle de uzak-
taki toplumlara ve geçmiflin ilgi çekici dönemlerine karfl› yeni bir merak›n do¤ma-
s›n› sa¤lad›. Ayd›nlanma Ça¤›, Orta Ça¤’› küçümsemiflti. Oysa Romantizm Ça¤› Or-
ta Ça¤’a sayg›yla hatta - kendisinde bulamad›¤› renklili¤e ve duygu derinli¤ine on-
da rastlad›¤› için - özlemle bak›yordu. Romantizmin üzerinde durdu¤u “orijinal ve
yarat›c› dehay› arama” çabas›, yukar›da Napoleon Dönemi’ne tepkilerle ilgili ola-
rak de¤indi¤imiz gibi, millî kiflili¤in, millî tarihin araflt›r›lmas›n› h›zland›rm›flt›r. 

Liberalizm
XIX. yüzy›la damgas›n› vuran bafll›ca güç Liberalizmdir. XIX. yüzy›l boyunca siya-
si, iktisadi ve sosyal hayat liberal düflünceden etkilenmifltir. Liberalizmin temeli,
XIX. yüzy›ldan önce var olmayan yeni bir iliflki anlay›fl›n› - yani yöneten ile yöne-
tilen aras›nda do¤rudan bir ba¤lant›n›n - kurulmas›d›r. Bu tür iliflkilerin kurulmas›
yolundaki en önemli engel ise Soylular ve Kilise’ydi. Bu yüzden Liberaller XIX.
yüzy›l›n süreklilik yanl›s› (statükocu) güçlerine karfl› özgürlü¤ü savunmufllard›r.

XIX. yüzy›l›n (Klasik) Liberalizmi, ülkeden ülkeye baz› de¤ifliklikler göstermek-
le birlikte, birçok ortak özellik de tafl›maktayd›: 

Liberaller genellikle ifl çevrelerinden ç›km›flt›r. Kamu ifllerinde aç›kl›k isteyip
bas›n ve toplant› hürriyetlerini savunuyorlard›. ‹nsan›n kendini yönetebilme gücü-
ne, yani parlamenter rejime inanç duyuyorlard›. Hiç olmazsa meflruti (anayasal›)
monarflide ›srar ediyorlard›. K›ta Avrupa’s›ndaki Liberaller’in ‹ngiltere’ye hayranl›k
duymalar› bundand›. Bafllang›çta siyasi alanda tam anlam›yla demokrat say›lma-
yan, yani herkese eflit oy hakk›ndan yana olmayan Liberaller, XIX. yüzy›l ilerledik-
çe ister istemez - fakat yine de yaln›z erkek seçmenler için - genel oy ilkesini ka-
bul etmifllerdir. 

Liberaller Amerikan ba¤›ms›zl›¤›n›n ve Frans›z Devrimi’nin kabul etti¤i insan
haklar›na, en çok da mülkiyet hakk›na ba¤l›yd›lar. Uluslararas› alanda da serbest
ticaret yanl›s›yd›lar. Yani, “b›rak›n›z yaps›nlar—-b›rak›n›z geçsinler” (“laissez fai-
re—-laissez passer”) görüflünü savunuyorlard›. Liberaller “sivil” bir kiflili¤i temsil
ediyorlard›. Yani savafllardan nefret ediyorlar, askerî harcamalara karfl› ç›k›yorlar-
d›. Ayaklanma fikrine karfl› ç›k›p yasalar yoluyla düzenli de¤iflimi savunuyorlard›.
Yani, devrim yerine evrimden (dönüflümden / reformdan) yanayd›lar.

Radikalizm
Kavram olarak ilk defa 1820’lerde ‹ngiltere’de ortaya ç›kan Radikalizm, hem henüz
do¤makta olan ‹flçiler’in önderleri aras›nda, hem de birçok yeni sanayicilerin çev-
resinde benimsenmekteydi. Radikaller, Thomas Paine’in bir kuflak önce b›rakt›¤›
noktadan yola ç›karak bu dönemde ‹ngiliz hukuk ve Anayasa sistemini, Parlamen-
to’yu ve Kilise’yi reformlaflt›rmaya yönelik birçok çal›flma ortaya koyan Jeremy
Bentham’›n izinden gittiler. Radikaller’in ortak baz› özellikleri k›saca flöyleydi:

Kurumsallaflma yanl›s›yd›lar. Tarih, gelenek ve görenek gibi kavramlar› bir
yana iterek, her fleyin kendine özgü gerçek “köklerine” inmeye a¤›rl›k verdiler.
Parlamento’nun ve yarg› erkinin tümüyle yeniden düzenlenmesini istiyorlard›.
Demokrat yanlar› daha güçlüydü. Siyasi oy hakk›n›n herkese verilmesinden ya-
nayd›lar.
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Cumhuriyetçilik
K›ta Avrupa’s›nda Radikalizm, Cumhuriyetçilik ad› alt›nda ortaya ç›km›flt›r. Frans›z
Devrimi’ni izleyen Birinci Cumhuriyet dönemi, Muhafazakârlar ve Liberaller için,
terörden dolay› nefret konusuyken Cumhuriyetçiler bu y›llar› “Reaksiyon güçlerin-
ce yar›da b›rakt›r›lan bir umut ve ilerleme dönemi” olarak görüyorlard›. Ancak,
Cumhuriyetçiler Fransa’da bile az›nl›ktayd›lar. ‹talya ve Almanya’da ise say›lar› da-
ha da azd›. Cumhuriyetçilerin daha çok ayd›n kesiminden - ö¤renci ve yazarlar
aras›ndan - ç›kt›¤› görülüyordu. Cumhuriyetçilik, iflçi önderleri ile 1793 Döne-
mi’nin flan ve flerefini özleyen savafl malulleri aras›nda da yandafl toplam›flt›r. Da-
ha çok gizli dernekler hâlinde faaliyet gösteren Cumhuriyetçilerin öteki baz› görüfl-
leri k›saca flöyleydi:

Siyasi eflitlikten (genel oydan) yanayd›lar. Kilise’ye karfl›yd›lar. Parlamenter yö-
netimden yanayd›lar. Fakat - parlamentolu da olsa - monarfliye karfl›yd›lar. Mevcut
rejimi kuvvet yoluyla ortadan kald›rmak fikrine de fazla karfl› ç›km›yorlard›. Yani,
Cumhuriyetçilerin parlamenter sistem konusunda Liberaller kadar ›srarl› olmad›k-
lar› görülüyordu. 

Sosyalizm
1848 Devrimlerinden önce ortaya ç›kan ilk Sosyalistlerin görüflleri flöyle özetle-
nebilir:

Siyasi görüflleri genellikle Cumhuriyetçilerinkine benzemekteydi. Frans›z Dev-
rimi’nin getirdi¤i hukuki eflitli¤in ötesinde, sosyal ve ekonomik eflitli¤i sa¤layacak
ad›mlar›n at›lmas›n› savunuyorlard›. Mevcut ekonomik sistemi amaçs›z ve adalet-
siz buluyorlard›. Çal›flma flartlar›n›n a¤›rl›¤›na, afl›r› sermaye birikimine karfl› ç›k›-
yorlard›. Üretim araçlar›nda ortak mülkiyetin erdemi üzerinde duruyorlard›. Özel-
likle fabrikalar, makineler ve topraktaki mülkiyet konusu ile bankac›l›k ve tafl›ma
alanlar›na a¤›rl›k veriyorlard›. Rekabet ilkesine karfl› ifl birli¤i, teflkilatlanma, uyum
gibi kavramlar› gelifltirdiler. Liberallerin “b›rak›n›z yaps›nlar...” ilkesini reddettiler.
Liberallerin bu ilkesinin sadece üretimi art›rmay› amaçlad›¤›n›, üretimin da¤›t›m›,
hele adilane da¤›l›m› üzerinde ise hiç durmad›¤›n› belirtiyorlard›. 

Bu dönemde önde gelen ilk Sosyalistler aras›nda yer alan Robert Owen, Kont
Saint- Simon ve Louis Blanc’dan da k›saca söz etmek gerekmektedir: Robert Owen,
Manchester’deki kendi topraklar›nda çal›flan iflçilerine yüksek ücret ödemesi, az ifl
saati uygulamas› ve baflka haklar tan›mas›, bunun d›fl›nda da di¤er soysal reform-
lar için çabalamas›yla ilgi çekici bir yere sahip bulunmaktad›r. Frans›z Sosyalisti Sa-
int-Simon ve - kendilerine Sosyalist de¤il “Saint-Simon’cu” ad›n› veren - yandaflla-
r›, ilk planl› toplum düflünürleri olarak an›lmaktad›r. Parisli bir gazeteci olan Louis
Blanc ise “sosyal atölyeler”e, yani devlet deste¤indeki imalat merkezlerine dayal›
bir sistem üzerinde çal›flmas›yla önemli yere sahip bulunmaktad›r. Louis Blanc’›n
daha sonra 1848 Devrimleri s›ras›nda Fransa’da ifl bafl›na gelmesiyle uygulamaya
da sokulacak olan bu sisteme göre, iflçiler özel sermayenin mücadelesi olmaks›z›n
kendi bafllar›na ve kendileri için çal›flacaklard›. 

Komünizm
Ele ald›¤›m›z dönemde sosyalizm ile efl anlamda kullan›lan bir kelime olmaktan
öteye a¤›rl›¤› bulunmayan Komünizm, Fransa’ya s›¤›nm›fl baz› Alman devrimcile-
rince benimsenmiflti. Aralar›nda Karl Marx ve Friedrich Engels’in de bulunmas›yla-
d›r ki, bu grubun ad› gittikçe daha çok duyulur olmufltur. Marx ve Engels, 1848’de
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bu ad› özellikle kullanarak, kendilerinin sosyalizmini Saint-Simon ve Owen’in
“ütopyac›” diye nitelendirdikleri sosyalizminden ay›rt etmek istediler. Marx ve En-
gels 1848’de kaleme ald›klar› “Komünist Parti Manifestosunda ‹flçi s›n›f›n›n istekle-
rini s›ralam›fllard›r. 

Ancak, yine de “Komünizm” kelimesinin 1848’den sonra da uzun süre genel
olarak pek duyulmad›¤› görülür. 1917’deki Sovyet Devrimi’nden sonra bu kavram
yeniden canlanma gösterecektir. 

Milliyetçilik
XIX. yüzy›l› önceki yüzy›llardan ay›ran temel unsurlardan biri de milliyetçiliktir.
Art›k, Avrupa sanayileflmeyle birlikte, feodal temele dayal› küçük ve da¤›n›k siya-
si birimlerden uzaklafl›p bunlar›n millet potas›nda birleflti¤i bir süreç içine girmek-
tedir. Bu süreç - yani milliyetçilik - ortak bir geçmifle, ›rka, dile, dine ve kültüre sa-
hip kitlelerin (milletlerin), dayan›flma duygusu içinde kendi devletlerini kurma ça-
balar› olarak tan›mlanabilir. Milliyetçilik; ‹ngiltere, Fransa, ‹spanya gibi millî birli-
¤in zaten mevcut oldu¤u ülkelerde de¤il, ‹talya Almanya gibi bunun bulunmad›¤›
yerlerde ortaya ç›km›flt›r. Zaten, özellikle Fransa ve ‹ngiltere örnekleri - yani bu ül-
kelerin millî birliklerini sahip bulunmalar› sayesinde refah içinde olmalar› - baflta
Almanya ve ‹talya hakk›nda da kendi millî birliklerini elde etme amac›n› uyand›r-
m›flt›r. Bu ülkelerde ortaya ç›kan milliyetçilik, bafllang›çta her ülkenin kendi tarihi-
ni araflt›rmas›na yönelik kültürel bir milliyetçilik niteli¤indeyken zamanla siyasi ki-
flilik de kazanm›flt›r. Yani, her ülkenin kendi millî kültürünü koruyabilmesi ve yurt-
tafllar›na hürriyet ve adalet sa¤layabilmesi için ba¤›ms›z bir devlet teflkilat›na sahip
olmas› gerekti¤i görülmüfltür. 

Orta ve Do¤u Avrupa’da bu fikri gerçeklefltirmek mevcut hükûmetlerin y›k›l-
mas›n› zorunlu k›l›yordu. Onun içindir ki, bu ülkelerde milliyetçilik ihtilalci - dola-
y›s›yla gizli - bir faaliyet niteli¤i de kazanm›flt›r. Gerçekten de birçok ülkede milli-
yetçilik liberalizm, sosyalizm ve ihtilalci cumhuriyetçilik ile iç içe olabiliyordu. 

1830 Devrimleri
Frans›z Romantizminin ressamlar›ndan Delacroix’n›n Paris’te Louvre Müzesi’nde
bulunan “Halk’a Yol Gösteren Hürriyet” tablosunun da ortaya koydu¤u gibi, 1830
Devrimlerinde “asil”, “idealist” yön egemendi. 1830, özgürlük yolunda bir halk ha-
reketi niteli¤indeydi; yoksa bir “s›n›f hareketi” de¤ildi. 1830 Devrimleri, 1848 Dev-
rimleri’nin ve ondan sonraki dönemin “maddeci”, “gerçekçi” ve “bilimsel” havas›n-
dan çok farkl› bir özellik tafl›yordu. 1830 ve 1848 Devrimleri aras›ndaki bu temel
fark› flöyle de belirtebiliriz: 1830’da temel güç Liberalizm’di; 1848’de ise öne geçen
Milliyetçilik ve Sosyalizm oldu. 

1848’de de olaca¤› gibi, 1830’da ilk hareket Fransa’da patlak vermifl, onu daha
sonra baflka ülkeler izlemifltir:

Fransa
Fransa’da, 1824’te XVIII. Louis’nin ölümüyle Kral olan kardefli X.Charles, gittikçe
yo¤unlaflan bir bask› yönetimi kurmufltu. 1830 Temmuz’una gelindi¤inde, bas›na
sansür konulmas›, siyasi haklara müdahale edilmesi nihayet patlamaya yol açt›. Pa-
ris’teki ayaklanmada Cumhuriyetçiler olarak tan›mlanan ayd›nlar, iflçiler ve ö¤ren-
ciler ön plandayd›. Frans›z ordusu ayaklanmac›lara atefl etmek istemeyince karde-
fli XVI. Louis gibi devrimci bir hareketle karfl›laflan X.Charles, kardeflinin bafl›na ge-
lenleri hat›rlayarak derhâl tahttan çekildi ve ‹ngiltere’ye kaçt›.
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Cumhuriyetçiler demokratik bir cumhuriyet ilan etmek istediler. Oysa bankac›-
lar, ifl adamlar› ve sanayiciler 1814 Anayasas›’n› yeterli görüp yöneticilerin de¤iflti-
rilmesiyle yetinmekten yanayd›lar. Bu çekiflme sürerken Amerikan ve Frans›z dev-
rimlerinin önde gelen kahramanlar›ndan Marquis de Lafayette bir çözüm getirdi:
Bourbonlar’›n akrabas› olan, fakat 1792’de Cumhuriyetçilerle birlikte savaflm›fl bu-
lunan Orleans Dükü Louis-Philippe’i Frans›z halk›na kral olarak önerdi. Her iki ta-
raf da bu öneriyi kabul edince 7 A¤ustos’ta Louis-Philippe 1814 Anayasas›’na ba¤-
l› kalmak flart›yla tahta ç›kar›ld›.

1848 y›l›na kadar tahtta oturan Louis-Philippe, 1814 Anayasas›’na genellikle
ba¤l› kalmakla birlikte, Kilise’ye göre “ihtilalci” oldu¤u, radikal demokratlara göre
ise “hayal k›r›kl›¤› yaratt›¤›” için gittikçe gözden düflecektir.

Belçika
1815 Viyana Kongresi’nin Hollanda’yla birlefltirdi¤i Belçika’da Hollanda Kral›’na
karfl› tepkiler oluflmaktayd›. Belçika’da yaflayanlar, Frans›z Devrimi’nden sonra ya-
k›ndan tan›flt›klar› özgürlük fikirlerinin etkisindeydi. Ayr›ca, Katolik Belçika, Protes-
tan Hollanda’dan da rahats›zl›k duymaktayd›. Frans›zca konuflan Belçika’l›lar (Va-
lonlar), Hollanda dilinin (Felemenkçe’nin) zorunlu kullan›lmas›na da karfl›yd›lar.

Paris’deki olaylar›n ç›kmas›ndan bir ay sonra Brüksel’de de kar›fl›kl›klar patla-
d›. Bafllang›çta özerk yönetim isteyen Belçikal›lar, Hollanda Kral›’n›n kuvvet kul-
lanmas› üzerine ba¤›ms›zl›¤a yöneldiler. Fransa ise bu durumdan yararlan›p Belçi-
ka’y› Fransa’ya katmak istedi. Ancak, Belçika konusunda çok duyarl› - ve daha
sonraki dönemlerde de bunu ortaya koyacak - olan ‹ngiltere harekete geçti ve Bel-
çika halk›n›n iste¤i do¤rultusunda, Belçika’n›n 1831 y›l›nda sürekli tarafs›zl›k sta-
tüsüyle ba¤›ms›zl›k kazanmas›n› sa¤lad›. Böylece, ‹ngiltere Belçika’y› Fransa’ya
karfl› yine bir tampon durumunda tutmufl oluyordu.

Polonya
1815 Viyana Kongresi’nin Rusya’ya ba¤l› bir ülke olarak yeniden kurdu¤u Polon-
ya da (bu ülkeye “Kongre Polonyas›” dendi¤i de olur) Paris’teki olaylardan k›sa bir
süre sonra kar›flt›. Polonyal›lar, 1815 düzenlemesi gere¤ince ayn› zamanda Polon-
ya Kral› olan Rus Çar› Krall›¤›’n› tan›mad›klar›n› ilan ettiler. Bunun üzerine, Rus Ça-
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r› I. Nikola Polonya’ya asker yollad›. Polonya milliyetçileri -s›¤›nmac›lara kap›lar›-
n› açan Osmanl› Devleti d›fl›nda- hiçbir Avrupa devletinden yard›m göremediler.
Rusya’ya karfl› giriflilen bu özgürlükçü harekete, Avrupa’n›n do¤usu ve bat›s› ara-
s›ndaki - yukar›da de¤indi¤imiz - ayr›l›k gere¤i iki Bat› Avrupal› ülkenin (‹ngiltere
ve Fransa’n›n) ilgi göstermesi beklenebilirdi. Ancak, bu s›rada ‹ngiltere’nin de -
1830 olaylar›n›n etkisiyle - kendi iç sorunlar› vard›. Fransa ise kendi kar›fl›kl›klar›-
n› henüz atlatm›fl durumdayd›. Yeni Kral Louis-Philippe, içerideki denge hesapla-
r› sonunda bafla geçmifl oldu¤unu göz önünde tutarak d›flar›ya karfl› devrimci gö-
rünüm almak istemedi.

Bu durumda, Polonya hareketi Rusya taraf›ndan kolayl›kla bast›r›lm›flt›r. Böyle-
ce 1815 Polonya’s› ortadan kalkm›fl ve Rusya’ya dahil edilmifltir. I. Nikola, Rusya’da
uygulamakta oldu¤u koyu bask›y› buraya da yerlefltirecektir.

Di¤er Ülkeler
‹ngiltere, ‹spanya, ‹sviçre, ‹talya ve Portekiz gibi baz› yerlerde de 1830 ‹htilalle-
ri’nin etkisi görülmüfltür. Bu ülkelerden ‹ngiltere’de, 1832 y›l›nda seçim sisteminde
siyasi haklar› geniflletici bir de¤ifliklik yap›lm›flt›r. ‹sviçre’de de daha genifl özgür-
lükler elde edilmifltir. Ancak, öteki ülkelerde ise ya ayaklanmalar kolayl›kla bast›-
r›lm›fl, ya da herhangi bir olumlu sonuca varmayan iç savafl ve kar›fl›kl›klar yaflan-
m›flt›r.

1830 Devrimlerinin Sonuçlar›
Özellikle Fransa, Belçika ve ‹ngiltere’de - yani 1830-32 geliflmelerinin baflar›l› ol-
du¤u ülkelerde - Burjuvazi’nin güçlendi¤i görüldü. Devrin hakim liberal anlay›fl›-
na göre ancak kaybedecek bir fleyi olanlar - yani varl›kl›lar -toplumu yönetmeliy-
diler. Bat› Avrupa’da sanayi gittikçe gelifliyordu. Sermaye birikimi ve millî gelir ar-
t›yordu. Ancak, bu art›fltan ‹flçiler’e düflen pay›n oran› ise gittikçe küçülüyordu.

Bu durumun do¤al sonucu, iflçi s›n›f›n›n hoflnutsuzlu¤u oldu. Fransa’da, toplu-
mun en alt kat›nda yer alan - ve kaybedecek hiçbir fleyi bulunmayan -”prolétai-
res”den (proletarya) kayg›yla söz edilmeye bafllanm›flt›. Siyasi haklar› da k›s›tl›
olunca hoflnutsuzluk içindeki kitleler siyasi amaçlar›na meflru yol yerine devrimci
kanallardan ulaflmaya yöneldiler. ‹flçilerin gözünde, sosyal ve iktisadi reformlar si-
yasi yenileflmeden daha önemli görünüyordu. Dolay›s›yla da sistemi y›karak de¤ifl-
tirme fikrine yönelmekteydiler. Birçok yerde yasa d›fl› oldu¤u hâlde iflçi örgütleri-
nin kuruldu¤u görüldü. 1830 sonras›ndaki bu geliflmeler, Sosyalizm’in biçimlendi-
¤i ve ‹flçiler aras›nda h›zla yay›ld›¤› bir dönem oluflturdu.

Öte yandan, Fransa’da Cumhuriyetçiler ve Sosyalistler aras›nda “1789 ruhuna
yeniden dönüfl” görülüyordu. Robespierre art›k bir halk kahraman› olarak nitelen-
dirilmekteydi. Sosyalist Louis Blanc, 1793’ün demokratik ideallerini yüceltiyordu.
‹ngiltere’de sosyalistler ile liberal düflünceli reformcular iflçi hareketlerini olufltur-
dular. “Chartist”ler (Çartistler) denilen bu grup, 1838 y›l›nda “Halk›n Misak›”n›
(“People’s Charter”) yay›nlad›lar. O günün Fransa’s›ndaki Sosyalizm’den daha yay-
g›n bir halk hareketi olan “Chartism”in kapitalizm karfl›t› yan› da vard› ve Parla-
mento’da ‹flçiler’in de temsilini savunuyordu. Bu çerçeve içinde, 1838’de yay›nla-
d›klar› 6 ilkelik “Charter”in sonuncu maddesi, Parlamento’nun seçimle gelen üye-
lerine maafl ba¤lanmas›n› öngörüyordu. 1840’larda ‹ngiliz ‹flçileri, iflçi sendikalar›
kurup gelifltirmeye çal›flt›lar.
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1815-1830 aras›nda da tam ifllemeyen uluslararas› sistemin, Avrupa’n›n hele
1830’dan sonraki bu ortamda etkili olmas› beklenemezdi. Avrupa’n›n iki kampa
ayr›lm›fl durumu devam etmekteydi. Bat›da liberal düflünceler gittikçe geliflmektey-
di. Do¤uda ise üç otokratik monarfli hüküm sürmekteydi. Bat› Avrupa milliyetçi
düflünceye de geliflme imkân› sa¤larken Do¤u Avrupa ise buna tamamen karfl› ç›-
k›yordu. Bat› Avrupa gittikçe daha varl›kl›, daha liberal hâle geliyordu.

Ancak, Bat›’daki bu geliflmede madalyonun öteki yüzü - yukar›da inceledi¤imiz
gibi -sosyal sorunlarla doluydu. Bat› Avrupa’n›n bütün maddi uygarl›¤›n›n alt yü-
zünde ‹flçilerin hoflnutsuzlu¤u yer al›yordu. Do¤u Avrupa’ya oranla genifl özgürlük
ortam›na ra¤men, Bat›’da da bask›lar vard›; üstelik gittikçe de yayg›nlafl›yordu. Bu
bask›lar kayg› ve korku yaratmakla beraber, insan haklar›n›n daha genifl ölçüde
gerçeklefltirilebilece¤i, daha adil bir toplum yolundaki umutlar› da yok edemiyor-
du. Bütün bunlar›n do¤al sonucu yeni bir patlama olacakt›.

1848 Devrimleri
Avrupa yönetimlerinin korkulu rüyas› 1848’de gerçekleflti. Birçok yerde hükûmet-
leri düflüren yeni bir fliddet dalgas›, 1789 sonras›nda oldu¤undan daha da h›zl› bi-
çimde yay›ld›. Sokaklarda devrimcilerin çarp›flt›¤›, krallar›n kaçt›¤› görüldü. Birçok
yerde cumhuriyetler kuruldu. Fakat afla¤›da Fransa örne¤inde tipik biçimde göre-
ce¤imiz gibi, bu çat›flma ortam›n›n ard›ndan yine otoriter e¤ilimler güçlendi. Fran-
sa’da 4 y›l içinde “yeni bir Napoleon” ifl bafl›na geldi.

Bu olaylar, o y›llarda birçok çevrede san›ld›¤›n›n tersine, birtak›m gizli dernek-
lerin ifli olmaktan ibaret de¤ildi. Avrupa’da pak çok insan, ayn› özgürlüklere ka-
vuflmak istiyor, ayn› millî istekleri duyuyordu. Birçok ülkede düflünürler ortak si-
yasi görüfllere varm›fllard›. Öte yandan, 1830’da mücadele gelenekselci ve yenilik-
çi güçler aras›ndayken, 1848’de yenilikçi güçlerin kendi aralar›nda da çat›flmalar
olmufltur.

Avrupa’n›n her taraf›n› sarsan 1848 ‹htilalleri’nden yaln›zca ‹ngiltere ve Rusya
kendilerini uzak tutabilmifllerdir. Bu olaylar s›ras›nda “s›n›f çat›flmas›” ve nefret
duygular› bilenmifltir. Böyle bir ortamda Marksizm’in ilk unsurlar›n›n ortaya ç›kma-
s› tesadüf de¤ildi. Öte yandan bu ortamda, “s›n›flararas› uçurum”u kapatmakta
köprü rolü oynamak üzere Milliyetçi ve “Boneparte’c›” doktrinler de geliflmifltir.
Hatta uluslararas› alanda, Milliyetçi düflüncenin, ayn› millete mensup ülkelerin tek
bir devlet çat›s› alt›nda toplanmas› boyutuna ulaflt›¤› da görülmüfltür.

Fransa
1830’da bast›r›lan Cumhuriyetçilik, gittikçe Sosyalizm’e kaymaktayd›. Cumhuriyet-
çiler’in oda¤› durumundaki Paris, Napoleon’dan beri Frans›z idari yap›s›n›n merke-
ziyetçili¤i dolay›s›yla da gittikçe artan bir önem kazanmaktayd›. Buradaki patlama
bütün Fransa’ya yay›lacakt›. Böyle bir patlamay› demokratik haklar frenleyebilirdi.
Fakat Fransa’n›n yeni siyasi güçleri aras›nda, daha solda yer alanlar bir yana, Bur-
juvazi bile Temsilciler Meclisinde tam olarak temsil edilmemekteydi. Oy hakk›n›n
geniflletilmesi yolundaki çabalara Kral Louis-Philippe ve Baflbakan Guizot karfl› ç›-
k›yordu.

Bu ortam içinde, Frans›z reformcular› 22 fiubat 1848’de Paris’te bir gösteri dü-
zenlemeye karar verdiler. Ancak, Hükûmet bir gün kala bunu yasaklad›. Onun
üzerine, 21 fiubat gecesi Paris’te iflçilerin oturdu¤u semtlerin sokaklar›nda Hükû-
met’e karfl› direnmek amac›yla barikatlar kuruldu. Hükûmet Millî Muhaf›zlar› kul-
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lanmak istediyse de bu birlikler harekete geçmeye yanaflmad›lar. Kral ise seçim re-
formu sözünü verdi¤i hâlde iflçilerin gösteri yapmas›n› engelleyemedi. Cumhuri-
yetçiler de iflçilerin gösterisini durdurmaya kalk›flmad›lar. Ancak, gösteriler s›ras›n-
da olaylar ç›kt›. Ayaklanma kentin tümüne s›çrad›. Bu durumda, Kral Louis-Philip-
pe 24 fiubat günü - 1830’da Charles’in yapt›¤› gibi -tahttan çekilerek, ‹ngiltere’ye
kaçmak zorunda kald›. 

Fransa’da daha önceki kargafla dönemlerinde oldu¤u gibi bu defa da yeni reji-
min niteli¤i konusunda görüfl ayr›l›klar› ç›kt›. Anayasac› Reformcular, Louis-Philip-
pe’in torununu Kral ilan etmekle yetinmek istediler. Cumhuriyetçiler ise Meclisi
bas›p Cumhuriyet ilan ettiler ve geçici bir hükûmet kurdular. Cumhuriyetçilerden
oluflan 10 kiflilik Hükûmet’in 3 üyesi “sosyal cumhuriyetçi”(sosyalist) idi. Daha ön-
ce de ad›ndan söz etti¤imiz Louis Blanc da bu 3 üyenin içindeydi.

Louis Blanc, yo¤un bir iktisadi-sosyal program uygulatmak istedi. Ancak, geçi-
ci Hükûmet’te az›nl›kta bulundu¤undan, bu program›n bir miktar “suland›r›larak”
uygulanmas›n›n da pay›yla, halk icraattan pek memnun kalmad›. Yine de halk
Louis Blanc’›n program›n›n yani ifl alanlar› sa¤lamas›ndan memnunluk duymam›fl
de¤ildir. Özellikle Paris’in d›fl›ndaki yol yap›m çal›flmalar›nda pak çok kifli yani ifl
imkân›na kavufltu. Bu arada, genel oya dayal› Kurucu Meclis seçimi Nisan’da ya-
p›ld› ve Meclis 4 May›s’ta topland›. Fransa’da daha önce örne¤ini s›kça gördü¤ü-
müz biçimde, geçici Hükûmet’i da¤›tarak kendi geçici yürütme kurulunu olufltur-
du. 5 kiflilik yeni kurulda hiçbir “sosyal cumhuriyetçi”nin bulunmamas› dikkati çe-
kiyordu. ‹lk geçici Hükûmet’teki ço¤unluk cumhuriyetçilerinin lideri Lamartine ye-
ni yürütme kurulunun da bafl› olmufltu. Cumhuriyetçiler ile “sosyal cumhuriyetçi-
ler”(sosyalistler) aras›nda tam bir uçurum do¤mufltu. 

Bu durumda, yeni bir gerilim do¤du. Paris ve ülkenin öteki kentleri yeniden
karfl› karfl›ya geldiler. Paris taflraya oranla daha devrimci kal›yordu. Bu gergin or-
tamda, 15 May›s’ta, iflçiler Kurucu Meclisi bas›p kendi geçici hükûmetlerini ilan et-
tiler. “fiubat’taki Siyasi Devrimi, sosyal bir devrimin izlemesi gerekti¤i”ni aç›klad›-
lar. Ancak, Millî Muhaf›zlar ayaklanmac›lar›n üzerine yürüyüp Kurucu Meclisin ye-
niden faaliyete geçmesini sa¤lad›lar. Kurucu Meclis de sosyalizmin bütün izlerini
silmek amac›yla fiubat’taki ilk aflamada Louis Blanc’›n etkisiyle kurulmufl olan Millî
Atölyeleri kald›rmaya karar verdi. ‹flçiler ise buna karfl› ç›kt›. Bunun üzerine s›k›-
yönetim ilan edildi. Fakat yeniden çat›flma ç›kt›. Paris, “Kanl› Haziran” diye adlan-
d›r›lacak 24-26 Haziran günleri aras›nda birçok silahl› çat›flmaya sahne oldu.

Böylece, önce Paris’te patlayan, ard›ndan bütün Fransa’ya ve Avrupa’ya korku
salan 1848 Devrimleri bu ülkede son bulmufl oluyordu. ‹flçilerin d›fl›nda bütün top-
lumda kanl› olaylar s›ras›nda derin kayg›, hatta panik havas› yaflanm›flt›. Toplumun
büyük k›sm› derin bir sosyal depremden k›l pay› kurtuldu¤unu görmekteydi. 

Bu ortamda - yukar›da belirtti¤imiz gibi -Fransa’n›n daha önceki dönemlerde
de örne¤ine rastland›¤› biçimde, yeniden otorite aray›fl›na yönelmesi kaç›n›lmazd›.
Nitekim Aral›k 1848’de yap›lan Baflkanl›k seçimini yürütme organ›n› güçlendirici
yeni bir Anayasa ile gidildi. Genel oya dayal› bu seçimi Napoleon Boneparte’›n ye-
¤eni Louis Napoleon aç›k farkla kazand›. 

1789 Frans›z Devrimi ve Napoleon Boneparte Dönemi’nin kargaflas›ndan b›k›p
Bourbon hanedan›n› yeniden ifl bafl›na getiren Frans›z halk› monarfliden de usana-
rak tekrar geçmifle - ve yine Napoleon Dönemi’ne -özlem duymufltu. Halk - özel-
likle köylüler -”Napoleon” ad›na ba¤l›l›klar›n›n sonucu olarak oylar›n› Louis Napo-
leon’a verdiler. 
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May›s 1849’da Kurucu Meclis görevini tamamlad› ve yeni seçilen Meclis ifle bafl-
lad›. ‹lgi çekici bir noktada fluydu: Birinci Cumhuriyet Dönemi’nde 1797 y›l›nda ya-
p›lan ilk seçimde nas›l olsa daha çok kralc›lar›n ço¤unlukta bulundu¤u bir Meclis
ortaya ç›km›fl idiyse bu defa da ‹kinci Cumhuriyet’te genel oya dayal› seçim ayn›
sonucu do¤urmufltu. Yani her iki defas›nda da, Cumhuriyet rejiminin Meclislerin-
de Kralc›lar ço¤unlu¤a ulaflm›fllard›. ‹flte, flimdiki Meclisin de 2/3’ü Kralc›yd›. Cum-
huriyetçiler geriye kalan 1/3’ü, Sosyalistler de bu say›n›n 2/3 kadar›n› oluflturuyor-
lard›. Frans›z siyasi hayat›n›n bu ilgi çekici görünümü, yani Kralc›lar›n a¤›r bast›¤›,
Cumhuriyetçiler içinde ise Sosyalistlerin ço¤unlu¤u oluflturdu¤u ortam, hemen bir
ay sonra Haziran’da tekrar bir ayaklanma giriflimine yol açt›. Ancak, Cumhurbafl-
kan› Meclise de dayanarak sert önlemler ald›. Bu çerçevede, 33 Sosyalist milletve-
kili Meclisten at›ld›. Bas›na ve gösterilere denetim uyguland›. 

Bu ortamda, 20 Aral›k’ta Louis Napoleon, 10 y›l için yeniden Cumhurbaflkan›
seçildi. Bir y›l sonra da kendisine “III. Napoleon” ad›yla ‹mparator ilan etti. Böyle-
ce 1815’ten beri Fransa’da Parlamentolu hayata ilk defa veda edilmifl oluyordu.
Fransa’da III. Napoleon’un diktatörlü¤ü kurulmufltu.

Avusturya
1815 düzeninin bafl savunucusu ve Avrupa’n›n yeni siyasi güçlerinin amans›z düfl-
man› olan Metternich’in Avusturyas›, 1830 f›rt›nas›n› kazas›z atlatt›¤› hâlde 1848’in
sars›nt›s›ndan a¤›r biçimde etkilenmekten kurtulamad›. 1848’e gelindi¤inde, Rus-
ya’dan sonra Avrupa’n›n ikinci en kalabal›k ülkesi olan Avusturya etnik yap›s› ba-
k›m›ndan adeta bir mozaik görünümündeydi. Devletin ana ö¤esini oluflturan Cer-
menlerin (Almanlar) d›fl›nda Slav as›ll› ›rklar ve Slav-olmayan 3 ›rk (Macarlar, Ro-
menler ve ‹talyanlar), Avusturya’n›n çok uluslu yap›s›n› meydana getiriyordu. Bu
farkl›l›klar, kültür alan›nda da çeflitlilik demekti. 

Avusturya’n›n bu hassas yap›s›, Metternich ile simgeleflen güçlü otoritenin alt›n-
da sa¤lam bir görünüme sahipti. Ancak bunun görüntüden ibaret oldu¤u, Mart
1848’de her fleyin inan›lmaz bir h›zla y›k›lmas› ile ortaya ç›kacakt›r. O s›rada ‹mpa-
ratorlu¤un Macaristan kanad› Diyeti (Meclisi) anayasa reformlar› için birkaç ayd›r
toplant› halinde bulunuyordu. Diyet, Cermen nüfuzunu Macar topraklar›ndan uzak
tutmak için yeni önlemler ar›yordu. 

Tam bu s›rada Paris’ten fiubat Devrimi’nin haberleri gelmeye bafllay›nca Macar
Diyeti’nin radikal kanad›, önderleri Lajos Kossuth’un peflinden harekete geçtiler.
Viyana’da da iflçiler ve ö¤renciler 13 Mart’ta ayaklan›p Saray’› bast›lar. Avusturya
Hükûmeti bu geliflmelerden dolay› büyük korkuya kap›ld›. Nitekim Avusturya’da-
ki - ve bütün Avrupa’daki -yeni güçlerin “bafl düflman” olarak gördükleri Metter-
nich istifa etti ve ancak k›yafet de¤ifltirerek ‹ngiltere’ye kaçabildi. 

15 Mart’ta Macaristan Diyeti “Mart Yasalar›”n› kabul ederek - Habsburg Hane-
dan›’n› tan›may› sürdürmekle birlikte -Macaristan’› ‹mparatorluk içinde anaysa yö-
nünden tam anlam›yla ayr› bir statüye soktu. Ancak, nas›l Fransa’daki devrim dal-
gas› Haziran’dan sonra durulduysa Avusturya’da da ayn› geliflme oldu. Görüfl ay-
r›l›klar›, karfl›l›kl› güvensizlikler, iflçiler ile ayd›nlar aras›ndaki kopukluklar gibi
nedenler öteki ülkelerde oldu¤u gibi Avusturya’da da olaylar›n bast›r›lmas›n› ko-
laylaflt›rd›. Üstelik ‹mparatorlu¤un Macaristan topraklar›nda yaflayan nüfusun ya-
r›s› Macar as›ll› da de¤ildi. Macarcan›n resmî dil yap›lmas› gibi kararlarla gittikçe
koyulaflan Macar milliyetçili¤i bu ülkedeki öteki unsurlar› tedirgin etti. Buna ra¤-
men Macarlar bir ad›m daha atarak Kossuth’un önderli¤inde tam ba¤›ms›zl›klar›-
n› ilan ettiler. 
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Fakat bu s›rada Avusturya iç duru-
munu düzeltmekteydi. Avusturya ile
savaflmakta olan ‹talya’daki Sardinya
Krall›¤› da 25 Temmuz’da yenilgiye u¤-
rat›lm›flt›. 2 Aral›k’ta da Ordu Kral Fer-
dinand’› çekilmeye zorlam›fl, yerine 18
yafl›ndaki Francis Joseph geçmiflti.
1849 bafllar›nda k›sa bir süre için yeni-
den canlanan devrimci dalgay› da ge-
çifltirdikten sonra, Avusturya Macar
ayaklanmas›n› tamamen bast›rmaya
karar verdi. Avusturya bu ifl için Kutsal
‹ttifak’› yeniden canland›rarak Rus-
ya’n›n müdahalesini istemifltir. Bunun
üzerine, A¤ustos 1849’da 100 binden
fazla Rus askeri Macar ayaklanmas›n›
tamamen bast›rm›flt›r. Macar milliyetçi-
leri ise Kossuth’un liderli¤inde Osman-
l› Devleti’ne s›¤›nm›fl, oradan da
ABD’ye geçmifllerdir. 

Di¤er Ülkeler
1848 devrimleri, özellikle Avusturya’da Metternich’in düflmesi üzerine, ‹talya ve Al-
manya bölgelerini de dalgaland›rm›flt›r. Avusturya’n›n denetimi alt›nda bulunan
‹talya’da Sardinya Kral›’n›n Avusturya’daki iç kar›fl›kl›klardan yararlan›p bu ülkeye
savafl açt›¤›n›, ancak Avusturya’n›n daha sonra bu hareketi bast›rd›¤›n› da yukar›-
da belirtmifltik. Prusya’da ise Kral Anayasa vaadinde bulunmufltur. 31 Mart 1848’de
Liberal ve Milliyetçi nitelikte bir geliflme olmufl, bütün Almanlar› bir araya toplama-
y› amaçlayan bir “ ön-Parlamento” toplanm›flt›r.

1848 Devrimlerinin Sonuçlar›
Liberal ve Sosyalist yanlar›yla Fransa’da geçici bir baflar›dan sonra baflar›s›zl›¤a
dönüflen 1848 Devrimleri, Milliyetçi yan›yla da Almanya, ‹talya ve Macaristan’da
baflar›s›zl›kla sonuçland›. Belçika, Danimarka, Hollanda, ‹sviçre ve Sardinya’da ise
liberal yan›n›n, anayasalar› (özgürlükleri) güçlendirdi¤i görülmektedir. Fakat yine
de 1848 Devrimlerinin genellikle baflar›s›zl›kla sonuçland›¤›n› söylemek do¤ru
olacakt›r.

1848’in baflar›s›zl›¤› bir yönüyle Avrupa’da demokrasinin geliflmesini aksatm›fl
say›labilir. Ancak, öte yandan ise bu baflar›s›zl›¤›n Avrupa’y› harabeye dönmekten
kurtard›¤›n› söylemek de mümkün olabilir. 1848 baflar›l› olsayd› demokratik ku-
rumlar›n yayg›nlaflmas› sa¤lanabilecekti. Fakat böyle bir durum bu s›rada - Metter-
nich’in Avusturya’n›n bafl›ndan uzaklaflmas›ndan beri -Avrupa’daki yenilikçi hare-
ketlerin en amans›z düflman› hâline gelen güçlü Rusya’ya karfl› savafl› zorunlu k›-
lacakt›. Böyle bir savafl ise bir yandan s›n›f çat›flmalar›n›, öte yandan da milliyetçi
duygular› kamç›layarak Avrupa’y› k›sa zamanda genel bir kargaflaya sürükleyebi-
lecekti. Bu ise Avrupa’n›n y›k›m› olurdu.
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Karl Marx ve
Friedrich Engels
taraf›ndan 1848’de
kaleme al›nan
komünist parti
manifestosunun
kapak sayfas›.

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Communist-manifesto.png



Avrupa’n›n birtak›m dengeler sayesinde böylece genel savafla sürüklenmekten
kurtulup, hiç de¤ilse yar›m yüzy›l› aflan bir süre için - yani I. Dünya Savafl›’na ka-
dar -rahat nefes alabilece¤i bir bar›fl dönemine girmesi Avrupa uygarl›¤›n›n gelifl-
mesine de yard›mc› olmufltur. Mesela, ‹ngiltere’de yavafl ve zorlanmas›z bir biçim-
de parlamenter yoldan de¤iflmeye (evrime) olan inanç güçlenmifltir. Bat› Avru-
pa’n›n di¤er ülkelerinde ise Anayasa hareketleri güç kazanm›flt›r.

1848’in bu sonucu Avrupa’n›n varl›kl› kesimlerini de güven duygusuna kavufl-
turmufltur. Ayr›ca, 1850’lerde ekonomik alanda refah dönemine girilmesi, iflçileri
daha da sessizli¤e itmifltir. Bu durumda da Avrupa’daki devrimci hava iyice din-
mifltir. Ancak 1848 Devrimleri geride birtak›m çat›flma unsurlar› da b›rakm›flt› ki,
bunlar ileride patlayabilecek “saatli bombalar” gibi alttan alta yay›lmaktayd›. Avru-
pa ülkelerinin kendi içindeki s›n›flar aras› nefretin yan› s›ra d›fl alandaki kinler de
bilenmekteydi. 

1848’in yaratt›¤› yeni çerçevede, dünyaya bak›fl›n da de¤iflti¤i görülmektedir.
XIX. yüzy›l›n ilk çeyre¤ine damgas›n› vuran Romantizm (‹dealizm) yerini Rea-
lizm’e b›rak›yordu. Bir idealin (amac›n), ancak onu gerçeklefltirecek güce(araca)
sahip bulunuyorsa anlam› olabilece¤ini yak›n geçmiflin geliflmeleri ortaya koymufl-
tu. Böylece “güç” üzerinde durulmaya bafllan›yordu. Gittikçe güçlenen “Realizm”e
göre, iyi bir fikir ancak baflar› kazanabilecek oland›. ‹flte bu çerçeve içinde, 1848
sonras›nda genellikle her yerde koyu bir mant›k yap›s›n›n öne geçme¤e bafllad›¤›
görülüyordu. Bilime - özellikle fen dallar›na -olan güven de artm›flt›r. 

XIX. yüzy›lda Avrupa’da yaflanan devrimler ve günümüze etkileri konusunda daha fazla bil-
gi edinmek için Yves-Marie Berce’nin “Modern Avrupa’da Ayaklanmalar ve Devrimler” (‹m-
ge Kitapevi Yay›nlar›, Ankara, 2003) bafll›kl› kitab›n› okuyabilirsiniz.

Bat› Avrupa’y› kas›p kavuran 1830 ve 1848 Devrimlerinin ‹ngiltere’de yaflanmamas› nas›l
aç›klanabilir?

ABD’N‹N ULUSLARARASI ALANDA YÜKSEL‹fi‹

Amerikan Kolonilerinin ‹ngiltere’den Ba¤›ms›zl›¤›
XV. yüzy›lda Amerika k›tas›ndaki ‹spanya ve Portekiz’in üstünlü¤ü, XVI. yüzy›l›n
sonlar›-XVII. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren ‹ngiltere, Fransa ve Hollanda’n›n eline
geçmiflti. Daha sonra ise ‹ngiltere Hollanda’ya karfl› üstünlük kazanarak bu ülkeyi
Kuzey Amerika’dan att›. ‹ngiltere, 1688-1763 tarihleri aras›nda da Kuzey Ameri-
ka’daki sömürge alanlar›na (koloniler) egemen olabilmek için Fransa’yla dört defa
savaflt›.

‹ngiltere, Yedi Y›l Savafllar›’nda (1756-1763) Fransa’y› yenerek, 1763 Paris Ant-
laflmas›’yla Kuzey Amerika k›tas›n›n neredeyse tamam›n› ele geçirdi. Savafllar Ku-
zey Amerika’daki Frans›z gücünü tümüyle ortadan kald›rarak, bölgeyi ‹ngilizce ko-
nuflanlar›n egemenli¤ine b›rakt›. Amerikan ba¤›ms›zl›k mücadelesi, ‹ngilizlerin Ye-
ni Dünya’ya getirdikleri ilkelere dayan›larak yürütülmüfltür. Kuzey Amerika kolo-
nileri, liberal bir temele dayan›larak sömürge hâline getirilmifllerdi. Kuzey Ameri-
ka’ya göç edenler, din bask›s›ndan, iflsizlik ve yoksulluktan kurtulmak, özgürce ya-
flayacaklar› yeni bir ortam yaratmak ve sürekli yerleflmek umuduyla aileleriyle bir-
likte buraya gelmifllerdi.
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Kuzey Amerika’da ba¤›ms›zl›k yönünde böyle bir ortam do¤arken, bir d›fl et-
ken olarak Yedi Y›l Savafllar› bu oluflumu h›zland›rd›: Savafltan güçlenmifl olarak
ç›kan ‹ngiltere, savafl giderlerini kolonilerine yüklemek istedi. Kendilerine uygula-
nan yeni vergilere karfl› ç›kan koloniler 1774’te ‹ngiltere yönetimine karfl› ayaklan-
maya bafllad›lar. 1776’da ba¤›ms›zl›klar›n› ilan eden 13 koloni Amerika Birleflik
Devletleri (ABD) ad›n› ald›. ‹ngiltere’nin bu ba¤›ms›zl›¤› tan›mamas› üzerine yafla-
nan Amerikan Ba¤›ms›zl›k Savafl›’n›, Fransa ve ‹spanya’dan ald›klar› deste¤in de
yard›m›yla Amerikal›lar kazand›. 1783’te imzalanan Paris Antlaflmas›’yla ‹ngiltere
ABD’nin ba¤›ms›zl›¤›n› tan›mak zorunda kald›.

Kurulufl Y›llar›nda ABD
Kuruldu¤u andan itibaren ABD, daha önce kurulufl aflamas›nda baflka hiçbir ül-
kenin sahip olmad›¤› avantajlara sahip oldu. Atlantik k›y›lar›ndan Mississippi
Nehri’ne kadar uzanan 2,5 milyon kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olan
ABD, büyük ço¤unlu¤u ‹ngilizce konuflan 300.000 kiflilik türdefl bir nüfusa sa-
hipti. Nüfusunun çok büyük bir bölümünün Protestan oluflu, Avrupa’dakilere
benzer dinsel ayr›flmalar›n yaflanmas›n›n önünde bir engeldi. Amerikan yerlile-
rinin (K›z›lderililer) yaflad›¤› topraklara do¤ru bir geniflleme imkân›na sahip
olan ABD, özellikle XIX. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren tüm k›taya yay›lma poli-
tikas› izledi. 

Bir cumhuriyet olarak kurulan ABD’de, Anayasa devleti yönetme sorumlulu-
¤unu 4 y›ll›k görev süresi için seçilen baflkana vermekle birlikte, Temsilciler
Meclisi ve Senato adlar›nda iki kamaraya sahip ABD Kongresi (Meclis), Bafl-
kan’›n eylemleri üzerinde güçlü bir denetim yetkisine sahipti. Yarg› organlar› ise
tam ba¤›ms›zl›¤a sahipti. “Erkler Ayr›l›¤›” ilkesi, ABD sisteminde ilk günden iti-
baren güçlü bir biçimde ifllerlik kazanm›flt›. George Washington 1789’da ABD’nin
ilk baflkan› seçildi.

ABD Anayasas› d›fl politikay› oluflturma ve yürütme görevini de Baflkan’a ver-
miflti. Baflkan da art›k ABD’nin “federe devletleri” (eyalet) olan eski kolonilerde ya-
flayanlar›n talepleri do¤rultusunda, ticaretin gelifltirilmesine dayal› bir d›fl politika
izlemeye bafllad›. Ticaret alan›nda, eski sömürgeci ‹ngiltere’yle yaflanan sorunlar
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diplomasi yoluyla afl›lmaya çal›fl›ld›. Frans›z Devrimi’nden sonra ABD, ‹ngiltere’yle
bir s›cak çat›flmaya girme tehlikesiyle karfl› karfl›ya kald›. Zira 1778’de Fransa’yla
yap›lan bir ittifak antlaflmas› gere¤ince ABD’nin Bat› Hint Adalar› bölgesinde Fran-
sa’ya yard›m etmesi gerekiyordu. Washington, yeni kurulan devletin, Fransa ve ‹n-
giltere aras›ndaki bir çat›flman›n taraf› olmas› durumunda büyük zarara u¤rayaca-
¤›n› düflünerek 1793’te “tarafs›zl›k” statüsü ilan etti. Böylece ABD Avrupa’daki koa-
lisyon savafllar›n›n d›fl›nda kalm›fl oldu. Bu tutum Fransa’yla diplomatik gerginli¤e
neden oldu.

ABD, Avrupa güçleri aras›nda yaflanan çat›flmalardan büyük ölçüde yararland›.
Özellikle Napoleon’un ‹berik Yar›madas›’n› iflgal etmesi üzerine etkinli¤i ortadan
kalkan ‹spanya’n›n Orta ve Güney Amerika’daki sömürgelerinin ba¤›ms›zl›k çaba-
lar›n› destekledi. Böylece kendisine ekonomik ve siyasi bir nüfuz alan› kurmak is-
tiyordu. 

ABD’nin bu ilk y›llar›nda, ana hatlar›yla ‹kinci Dünya Savafl›’na kadar süre-
cek olan temel bir d›fl politika ilkesi de ortaya ç›kt›. “Yaln›zc›l›k” (izolasyo-
nizm) ad› verilen bu ilke iki aflamada olgunlaflt›. Birincisi, ilk baflkan Washing-
ton’un görev süresinin sonunda 1796’da Kongre’de yapt›¤› “Veda Konuflma-
s›”d›r. Washington, ABD’nin ba¤›ms›zl›¤›n› koruyabilmesi için mutlaka d›fl etki-
lerden uzak kalmas› gerekti¤inin alt›n› çizerek “Avrupa ile mümkün oldu¤un-
ca az siyasi iliflki kurulmas›n›” ve “yabanc› ülkelerle sürekli ittifaklara girmek-
ten kaç›n›lmas›n›” sal›k vermesidir. 1798-1800 y›llar› aras›nda Fransa, 1812’de
ise ‹ngiltere’yle savaflsa da Avrupa’daki siyasi durum sayesinde, bu ülkelerle
bar›fl yapmay› baflard›.

Yaln›zc›l›k politikas›n›n ikinci aflamas› ise 1823’te Baflkan James Monroe tara-
f›ndan ilan edilen “Monroe Doktrini”dir. Doktrin, Avrupa Uyumu’nun bir parças›
olarak 1822’de Verona’da toplanan kongrede, ba¤›ms›zl›klar›n› ilan eden Güney
Amerika’daki ‹spanyol sömürgelerine Avrupa ülkelerinin müdahale imkânlar›n›n
tart›fl›lmas› üzerine yürürlü¤e sokuldu. ABD bu ülkelerin ba¤›ms›zl›klar›n› destek-
lemekteydi. Meksika, Venezüella, Kolombiya, Ekvador, Arjantin, Uruguay, Paragu-
ay, fiili, Bolivya ve Brezilya’n›n gibi ülkelerin ba¤›ms›zl›k kazanmas›n›n kendi ç›-
karlar›na uygun oldu¤unu düflünen ABD yönetimi, Avrupal›lar›n bu co¤rafyadan
uzak durmalar›n› istiyordu. Baflkan Monroe, Mart 1822’de Amerikan k›tas›nda ba-
¤›ms›zl›k mücadelesi veren halklara parasal destek sa¤lanmas› yönündeki bir ka-
rar› Kongre’den ç›kartt›. Ard›ndan da ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eden devletlerle diploma-
tik iliflkiler kurdu. ‹ngiltere de ‹spanyollar›n Güney Amerika’ya tekrar egemen ol-
malar›n› istememekte ve bu bölgeye yap›lacak bir müdahaleye karfl› ç›kmaktayd›.
Hatta ‹ngiltere D›fliflleri Bakan› George Canning, ‹spanya’n›n muhtemel bir askerî
müdahalesine birlikte karfl› koymay› ABD’ye önerdi.

ABD ise bir Avrupa ülkesi olan ‹ngiltere’yle askerî ittifak kurmak istemiyordu.
Bunun yerine Baflkan James Monroe 2 Aral›k 1823’te Kongre’ye yollad›¤› y›ll›k me-
saj›nda çok net bir ilkeyi ortaya koydu. Buna göre ABD, Amerikan k›talar›nda Av-
rupa ülkelerinin yeni sömürgeler elde etmesine izin vermeyecekti. Avrupa ülkele-
rindeki “despotik” rejimlerin “Bat› Yar›küresinde” yay›lmas› hofl karfl›lanamazd›.
Bu yönde at›lacak her ad›m ABD’nin güvenli¤ine ve bar›fl›na karfl› at›lm›fl tehlike-
li bir hamle olarak de¤erlendirilecekti.
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Monroe Doktrini ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan sadece 40 y›l sonra ABD’nin Avru-
pa’n›n güçlü devletlerine kafa tutabildi¤ini göstermesi bak›m›ndan önemlidir. Bu
doktrine dayanarak ABD Güney Amerika’y› adeta “arka bahçesi”ne dönüfltürecek,
ad›n› “sömürge” koymadan, bu k›tadaki ülkelerin ekonomik kaynaklar›ndan sonu-
na kadar yararlanma yoluna gidecektir. Bunu yaparken de Avrupa’daki siyasi mü-
cadelelerin her zaman d›fl›nda kalmaya gayret edecektir. Ekonomik ç›karlar› söz
konusu oldu¤unda ise Amerikal›lar dünyan›n her yerinde güçlü bir biçimde bay-
rak göstermeye bafllayacaklard›r.

Amerika Birleflik Devletleri’nin kurulufl y›llar› ve uluslararas› alanda yükselifline iliflkin
daha fazla bilgi edinmek için Allan Nevis ve Henry Steele Commager’in “ABD Tarihi” bafl-
l›kl› kitab›n› (Do¤u Bat› Yay›nlar›, ‹stanbul, 2005) öneririz.

ABD kurulurken ne gibi avantajlara sahipti?
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Frans›z Devrimi’nin nedenlerini ve sonuçlar›n›

özetleyebilmek.

14 Temmuz 1789’da Paris halk›n›n XVI. Louis yö-
netimine karfl› ayaklanmas›yla bafllayan Frans›z
Devrimi’ni haz›rlayan sebepleri XVIII. yüzy›l›n ge-
nelinde aramak gerekir. Bu sebeplerin bafl›nda,
Fransa’yla ‹ngiltere aras›nda yaflanan savafllar›n
Frans›z maliyesinde yaratt›¤› çöküntü gelmektedir.
Kuzey Amerika’daki ‹ngiliz kolonilerinin ba¤›m-
s›zl›k savafl› s›ras›nda ‹ngiltere’den intikam almak
için Amerikal›lar› destekleyen Fransa’n›n hazinesi
boflalm›fl, Kral çareyi halka yeni vergiler koymak-
ta bulmufl, bu ise büyük bir tepkiye yol açm›flt›r.
Di¤er taraftan, Ayd›nlanma dönemi filozoflar›n›n
ortaya att›¤› özgürlük ve insan haklar›yla ilgili dü-
flünceler de Frans›z Devrimi’nin patlak verdi¤i or-
tam›n haz›rlanmas›nda büyük rol oynam›flt›r.
Devrim’den sonra önce anayasal monarfliye ge-
çilmifl fakat Kral’›n Avrupa’daki di¤er hükümdar-
larla birlikte hareket ederek Devrim’i ortadan kal-
d›rmaya çal›flmas› üzerine 1792’de cumhuriyet
ilan edilmifl, XVI. Louis ise vatana ihanetten suç-
lu bulunarak idam edilmifltir. Kral’›n varl›¤›ndan
hissedilen tehdit giderilse de bu kez Devrim’i ya-
panlar aras›nda görüfl ayr›l›klar› belirmifltir. 1793-
1794 y›llar›nda süren Terör Dönemi’nde binlerce
insan Robespierre önderli¤indeki sertlik yanl›s›
Jacobinler taraf›ndan öldürülmüfltür. 
1795-1799 y›llar›nda süren Direktuvar Yönetimi s›-
ras›nda ise Fransa’da siyasal çalkant›lar sürmüfl,
Devrim’in y›k›c› etkilerinin kendilerine ulaflmas›n›
istemeyen Avrupa monarflileriyle yaflanmakta olan
savafl derinleflmifltir. Bu savafllar s›ras›nda genç ge-
neral Napoleon Bonaparte’nin y›ld›z› parlamaya
bafllam›flt›r. 1798’de M›s›r’a düzenledi¤i seferden
sonra Paris’e dönerek iç siyasetle ilgilenmeye bafl-
layan Napoleon Kas›m 1799’da gerçeklefltirdi¤i bir
askerî darbeyle Fransa’da yönetimi ele geçirmifltir.

Napoleon Bonaparte’›n iktidara geliflini, Fran-

sa’da ve Avrupa’da kurmaya çal›flt›¤› düzenin

ayr›nt›lar›n› ve bu düzenin nas›l ortadan kald›-

r›ld›¤›n› de¤erlendirebilmek.

Napoleon Bonaparte’›n düzenledi¤i darbeden
sonra Fransa’da konsüllük yönetimi kurulmufltu.
Napoleon 1800’de düzenlenen halk oylamas›nda
“Birinci Konsül” unvan›n› alarak yönetim yetkile-
rini büyük ölçüde kendi elinde toplad›. 1802’de
‹ngiltere’yle Amiens Bar›fl›’n› yapan Napoleon
ayn› y›l bir halk oylamas›yla kendisini ömür bo-
yu konsül olarak seçtirdi. Ard›ndan da 1804’te
haz›rlanan ve yine halk oylamas›yla benimsenen
yeni bir anayasayla rejimi imparatorlu¤a dönüfl-
türürken kendisinin de I. Napoleon ad›yla “Fran-
s›zlar›n ‹mparatoru” ilan edilmesini sa¤lad›. 
Fransa içinde halk›n be¤enisini kazanan çeflitli
reformlar yapan Napoleon, d›fl iliflkilerde ‹ngilte-
re’ye çat›flmaktan kaç›nmad›. Bir yandan da Rus-
ya, Prusya ve Avusturya’yla savaflt›. Napoleon’a
karfl› Avrupa monarflilerinin güç birli¤i ederek
yürüttü¤ü savafllara Koalisyon Savafllar› denir.
Napoleon Rusya, Prusya ve Avusturya’ya karfl›
birçok kez zafer kazand›ysa da ‹ngiltere’yi yen-
meyi ve Britanya adas›n› istila etmeyi baflarama-
d›. Fransa’n›n Rusya’ya 1807’de imzalad›¤› Tilsit
Antlaflmas›’yla iki ülke aras›nda bar›fl tesis edil-
mesine ra¤men, ilerleyen y›llarda Napoleon’un
‹ngiltere’ya karfl› uygulad›¤› k›ta ablukas›na Çar
I. Alexander’in kat›lmakta gönülsüz oluflu iki ül-
kenin aras›n› yeniden açt›. Napoleon’un 1812’de
Rusya’y› istila etmek için ç›kt›¤› Moskova Seferi
kendi sonunu da haz›rlad›. Ard› ard›na ma¤lubi-
yetler alan Napoleon 1814’te müttefik güçlere
teslim olarak Elbe Adas›’na sürgüne gönderildi.

Özet
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“Avrupa Uyumu”nun ne oldu¤unu, XIX. yüzy›-

l›n ilk yar›s›nda Avrupa’da nas›l bir düzen ku-

ruldu¤unu özetleyebilmek.

Napoleon’un sürgüne gönderilmesinden sonra Vi-
yana’da Eylül 1814’te toplanan kongrede, Napole-
on sonras› Avrupa’n›n siyasi durumu ele al›nd›.
Avusturya fiansölyesi Metternich ve ‹ngiltere D›-
fliflleri Bakan› Castlereagh’›n öncülü¤ünde, Fran-
s›z iflgalinden kurtulan yerlerin s›n›rlar› yeniden
çizilip, yöneticileri belirlendi. Fransa’da ise Bour-
bon hanedan›n›n tekrar tahta ç›kmas› sa¤land›.
Viyana Kongresi devam ederken Elbe Adas›’ndan
kaçarak büyük bir ordu toplamay› baflaran Na-
poleon Haziran 1815’te yapt›¤› Waterloo Sava-
fl›’n› kaybedince, ölene kadar kalaca¤› St. Helene
Adas›’na gönderildi. Bu arada ‹ngiltere, Rusya,
Avusturya ve Prusya aras›nda “Dörtlü ‹ttifak” ola-
rak adland›r›lan bir ifl birli¤i mekanizmas› kurul-
du. Ayr›ca, Rusya, Prusya ve Avusturya aras›nda
“Kutsal ‹ttifak” oluflturuldu.
Viyana Kongresi, Fransa’y› da yeni düzenleme-
nin oluflturulmas›na katt›¤› için, onda pek az tep-
kinin do¤mas›n› sa¤lam›flt›r. Fransa’ya karfl› tak›-
n›lan “a¤›r cezaland›rma” yerine “dengeleme”
yaklafl›m› Viyana Düzenini güçlendiren temel bir
etken niteli¤indeydi. Öte Viyana’daki s›n›r de¤i-
fliklikleri ve yeni oluflturulan devletler birçok yer-
de uluslar›n parçalanmas›na yol açmaktayd›. Da-
has›, Frans›z Devrimi’yle birlikte geliflen siyasi ve
medeni haklar›n büyük ölçüde s›n›rland›r›ld›¤›
otoriter monarflilerin tesis edilmesi, hak ve özgür-
lükler mücadelesi yürütenlerde rahats›zl›k mey-
dana getirmekteydi. Kendilerine dan›fl›lmadan
karfl› karfl›ya b›rak›ld›klar› bu oldu bittiler, halkta
yeni milliyetçi ve liberal tepkiler do¤urdu. Avru-
pa Uyumu çerçevesinde düzenlenen kongrelerde
bir araya gelen Avrupa’n›n büyük güçleri, söz ko-
nusu ayaklanmalar› bast›rmak için uzun süre or-
taklafla hareket ettiler. ‹talya ve ‹spanya’daki ayak-
lanmalar Avrupa Uyumu çerçevesinde yap›lan
kongrelerde al›nan önlemlerle bast›r›ld›. Fakat
Avrupa devletleri 1821’de bafllayan Yunan ayak-
lanmas›na ayn› flekilde karfl› ç›kmad›lar.

1830 ve 1848 devrimlerini nedenleri ve sonuçla-
r›yla irdeleyebilmek.
Frans›z Devrimi, devrim sonras›nda yaflanan
uzun süreli savafllar ve XVIII. yüzy›l›n son çeyre-
¤inde bafllayan Sanayi Devrimi’nin meydana ge-
tirdi¤i siyasal, ekonomik ve sosyal flartlar, Avru-
pa’da yeni siyasal doktrinlerin ortaya ç›kmas›na
ve taraftar toplamas›na yol açt›. Bu görüfllerin
Avrupa siyasetinde yükselifle geçmesi, zaman za-
man yeni siyasal çalkant›lar›n yaflanmas›n› da be-
raberinde getirdi. XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›nda 1830
ve 1848’de çeflitli Avrupa ülkelerinde devrimler
yafland›. 
Fransa’da monarflinin sona ermesine ve cumhu-
riyetin tekrar kurulmas›na yol açan 1830 Devrim-
leri, Belçika’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›n› da
sa¤lad›. Polonya’daki milliyetçi ayaklanma ise
Rusya taraf›ndan kanl› biçimde bast›r›ld›. ‹ngilte-
re, halk›n beklentilerini zaman›nda karfl›layan re-
formlar yaparak 1830 Devrimlerinin y›k›c› etki-
sinden büyük ölçüde kurtuldu. 1830 Devrimleri
s›ras›nda Bat› Avrupa’da Burjuvazi güç kazand›.
Giderek daha büyük sosyal ve ekonomik s›k›nt›-
larla bo¤uflmaya bafllayan dar gelirli kesimler ise
tepkilerini 1848’de patlamaya dönüfltürdü.
1848 Devrimleri yine ilk olarak Fransa’da baflla-
d›. ‹kinci cumhuriyetin sona ermesine ve Napo-
leon Bonaparte’›n ye¤eninin III. Napoleon ad›y-
la kendisini imparator ilan etmesine yol açan ge-
liflmeler, Fransa’da daha özgürlükçü de¤il, daha
otoriter bir yönetimin ifl bafl›na gelmesiyle so-
nuçland›. Avusturya’da devrimler Metternich’in
siyasi sonunu getirdi. Avrupa Uyumu’nun mima-
r› hem görevini hem de ülkesini terk etmek zo-
runda kald›. Macaristan’daki milliyetçi ayaklan-
ma ise Avusturya taraf›ndan bast›r›ld›.
1848 Devrimleri, milliyetçi yan›yla da Almanya,
‹talya ve Macaristan’da baflar›s›zl›kla sonuçland›.
Belçika, Danimarka, Hollanda, ‹sviçre ve Sardin-
ya’da ise liberal yan›n›n, anayasalar› (özgürlükle-
ri) güçlendirdi¤i görülmektedir. Fakat yine de
1848 Devrimlerinin genellikle baflar›s›zl›kla so-
nuçland›¤›n› söylemek do¤ru olacakt›r.
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ABD’nin ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan sonra ulus-
lararas› alanda nas›l bir yer edindi¤ini inceleye-
bilmek.
‹ngiltere’ye karfl› ba¤›ms›zl›k savafl› vererek Ame-
rika Birleflik Devletleri’ni kuran Kuzey Ameri-
ka’daki ‹ngiliz kolonileri, tarih sahnesine ç›kt›k-
lar› andan itibaren çok önemli baz› avantajlara
sahip oldular. 2,5 milyon kilometrekarelik bir yüz
ölçümüne sahip olan ABD, büyük ço¤unlu¤u ‹n-
gilizce konuflan 300.000 kiflilik türdefl bir nüfusa
sahipti. Nüfusunun çok büyük bir bölümünün
Protestan oluflu, Avrupa’dakilere benzer dinsel
ayr›flmalar›n yaflanmas›n›n önünde bir engeldi.
Amerikan yerlilerinin (K›z›lderililer) yaflad›¤› top-
raklara do¤ru bir geniflleme imkân›na sahip olan
ABD, özellikle XIX. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren
tüm k›taya yay›lma politikas› izledi. 
ABD, Avrupa güçleri aras›nda yaflanan çat›flma-
lardan büyük ölçüde yararland›. Özellikle Napo-
leon’un ‹berik Yar›madas›’n› iflgal etmesi üzerine
etkinli¤i ortadan kalkan ‹spanya’n›n Orta ve Gü-
ney Amerika’daki sömürgelerinin ba¤›ms›zl›k ça-
balar›n› destekledi. Böylece kendisine ekonomik
ve siyasi bir nüfuz alan› kurmak istiyordu.
ABD’nin bu ilk y›llar›nda, ana hatlar›yla ‹kinci
Dünya Savafl›’na kadar sürecek olan temel bir d›fl
politika ilkesi de ortaya ç›kt›. “Yaln›zc›l›k” (izo-
lasyonizm) ad› verilen bu ilke iki aflamada ol-
gunlaflt›. Birincisi, ilk baflkan Washington’un gö-
rev süresinin sonunda 1796’da Kongre’de yapt›¤›
“Veda Konuflmas›”d›r. Washington, ABD’nin “Av-
rupa ile mümkün oldu¤unca az siyasi iliflki ku-
rulmas›n›” ve “yabanc› ülkelerle sürekli ittifakla-
ra girmekten kaç›n›lmas›n›” tavsiye etmifltir. 
Yaln›zc›l›k politikas›n›n ikinci aflamas› ise 1823’te
Baflkan James Monroe taraf›ndan ilan edilen
“Monroe Doktrini”dir. Buna göre ABD, Ameri-
kan k›talar›nda Avrupa ülkelerinin yeni sömür-
geler elde etmesine izin vermeyecekti. Avrupa
ülkelerindeki “despotik” rejimlerin “Bat› Yar›kü-
resinde” yay›lmas› hofl karfl›lanamazd›. Bu yönde
at›lacak her ad›m ABD’nin güvenli¤ine ve bar›fl›-
na karfl› at›lm›fl tehlikeli bir hamle olarak de¤er-
lendirilecekti. Bu doktrine dayanarak ABD Gü-
ney Amerika’y› adeta “arka bahçesi”ne dönüfltü-
recek, ad›n› “sömürge” koymadan, bu k›tadaki
ülkelerin ekonomik kaynaklar›ndan sonuna ka-
dar yararlanma yoluna gidecektir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Frans›z Devrimi’nin neden-
lerindendir?

a. Fransa’n›n taraf oldu¤u savafllar›n ülkenin eko-
nomik dengelerini bozmas›.

b. Kral XVI. Louis’nin halka daha fazla hak vermek
istemesi.

c. ‹ngiltere’nin Fransa’da devrim yapmak isteyen-
leri k›flk›rtmas›.

d. Napoleon Bonaparte’›n M›s›r Seferi’nin baflar›-
s›zl›kla sonuçlanmas›.

e. Fransa’da sosyalizmin taraftar kazanmas›.

2. Afla¤›dakilerden hangisi Frans›z Devrimi’nden sonra
sertlik yanl›s› Jacobinlerin yönetimi ele geçirdi¤i döne-
me verilen isimdir? 

a. Direktuvar Dönemi
b. Eski Rejim
c. Terör Dönemi
d. Anayasal Monarfli Dönemi
e. Konsüllük Dönemi

3. Afla¤›dakilerden hangisi Napoleon Bonaparte’›n ül-
ke içinde yapt›¤› reformlardan de¤ildir?

a. Medeni Kanun’un yürürlü¤e sokulmas›
b. Lise ad› verilen okullar›n aç›lmas›
c. Devlet memurlar›n›n liyakatlerine göre atanma-

s› ilkesinin getirilmesi
d. Fransa Merkez Bankas›’n›n aç›lmas›
e. Soylulara maafl ba¤lanmas›

4. Napoleon Bonaparte “K›ta Ablukas›”n› hangi ülkeye
karfl› uygulam›flt›r?

a. Avusturya 
b. Rusya
c. ‹ngiltere
d. Osmanl› ‹mparatorlu¤u
e. Prusya

5. Afla¤›dakilerden hangisi Viyana Kongresi’nin sonuç-
lar› aras›nda say›lamaz?

a. Fransa’da monarfliye dönülmüfltür.
b. S›n›rlar› daralt›lm›fl bir Polonya devleti kurul-

mufltur
c. Alman devletleri gevflek bir konfederasyon için-

de yap›land›r›lm›flt›r.
d. Hollanda Krall›¤›, Belçika’y› da içerecek flekilde

yeniden kurulmufltur.
e. ‹spanya’n›n Güney Amerika’daki sömürgeleri

ABD’ye devredilmifltir.

6. Afla¤›dakilerden hangisi Avrupa Uyumu çerçevesin-
de yap›lan kongrelerden biridir?

a. Paris Kongresi
b. Verona Kongresi
c. Londra Kongresi
d. Berlin Kongresi
e. ‹stanbul Kongresi

7. Afla¤›dakilerden hangisi XIX. yüzy›lda yükselen si-
yasi ak›mlardan biri de¤ildir?

a. Komünizm
b. Muhafazakârl›k
c. Liberalizm
d. Nazizm
e. Milliyetçilik

8. 1830 ve 1848 Devrimlerinin ‹ngiltere’de hafif atlat›l-
mas›n›n sebebi hangisi olabilir?

a. ‹ngiltere yönetiminin halk›n beklentilerini karfl›-
layacak reformlar yapmas›

b. ‹ngiltere’nin bir ada ülkesi olmas›
c. ‹ngiltere yönetiminin devrimleri bast›rmak için

afl›r› güç kullanmas›
d. ‹ngiltere halk›n›n k›ta Avrupas›nda yaflananlara

ilgi duymamas›
e. Sanayi devriminin ‹ngiltere’de bafllam›fl olmas›

9. Afla¤›dakilerden hangisi ABD’nin Yaln›zc›l›k politi-
kas›yla ilgilidir?

a. ABD Anayasas›’n›n kabul edilmesi
b. Monroe Doktrini’nin ilan edilmesi
c. Amerikan Yerlilerinin topraklar›n›n ellerinden

al›nmas›
d. Köleli¤in yayg›nlaflmas›
e. ABD’nin federal yap›y› benimsemesi

10. Afla¤›dakilerden hangisi ABD’nin kuruluflu s›ras›nda
sahip oldu¤u avantajlar aras›nda say›lamaz?

a. Büyük bir yüzölçümüne sahip olmas› 
b. Nüfusunun büyük ölçüde türdefl olmas›
c. Federal hükûmetle eyaletler aras›nda yetki çat›fl-

malar›n›n olmas›
d. Yönetimde “erkler ayr›l›¤›” ilkesinin baflar›yla

uygulanmas›
e. Kuzey Amerika’n›n genifllemeye uygun olmas›

Kendimizi S›nayal›m



Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

36 Siyasi  Tar ih

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Frans›z Devrimi’nin Neden-
leri” konusunu gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devrim’den Sonraki 10 Y›l
(1789-1799)” konusunu gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Napoleon’un ‹ktidar›n› Sa¤-
lamlaflt›rmas› (1799-1804)” konusunu gözden
geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹ngiltere’ye Karfl› K›ta Ablu-
kas› (K›tasal Sistem)” konusunu gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Viyana Kongresi” konusu-
nu gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa Uyumu Çerçevesinde
Yap›lan Kongreler” konusunu gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa’da Yükselen Yeni
Ak›mlar” konusunu gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa’da 1830 ve 1848
Devrimleri” konusunu gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kurulufl Y›llar›nda ABD”
konusunu gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Amerikan Kolonilerinin ‹n-
giltere’den Ba¤›ms›zl›¤›” konusunu gözden ge-
çiriniz.

S›ra Sizde 1 

XVIII. yüzy›l boyunca ‹ngiltere ve Fransa aras›nda mey-
dana gelen savafllar, Frans›z Devrimi’nin patlak verdi¤i
iktisadi ve toplumsal iklimin do¤mas›na katk› sa¤lad›.
1756-1763 y›llar› aras›nda devam eden ve hem Avru-
pa’da hem de Akdeniz, Hindistan, Kuzey Amerika ve
Karayipler’de yap›lan Yedi Y›l Savafllar› s›ras›nda Fran-
sa ‹ngiltere karfl›s›nda büyük bir hezimete u¤rad›. fiubat
1763’te Fransa, ‹ngiltere, ‹spanya ve Portekiz aras›nda
imzalanan Paris Antlaflmas›’yla, Fransa Kuzey Ameri-
ka’daki topraklar›n› kaybetti. Fransa’n›n ‹ngiltere ile re-
kabet edebilmek için ola¤anüstü maddi kaynaklar sarf
etmesi, ülke maliyesinin iflas etmesine yol açt›. Kuzey
Amerika’daki 13 ‹ngiliz kolonisinin 1776’da ba¤›ms›z-
l›klar›n› ilan etmeleri üzerine ‹ngiltere ile koloniler
(Amerikal›lar) aras›nda yaflanan savafla Fransa’n›n da
müdahil olmas› zaten kötü durumda olan Frans›z mali-
ye yap›s›n›n, daha da bozulmas›na yol açt›.

S›ra Sizde 2

Napoleon Bonaparte Devrim’den sonra ülke d›fl›na kaç-
m›fl olan her s›n›ftan kiflinin Fransa’ya dönmesine izin
verdi. Devlet görevlerinde çal›flacaklar›n beceri ve liya-
katlerine göre atanmas› ilkesini getirdi. Devlete hizmet
edenlere “Onur Madalyas›” (Legion d’honneur) veril-
mesi uygulamas›n› bafllatt›. Herkesin hukuk önünde
eflitli¤ini teminat alt›na alan Frans›z Medeni Kanunu’nu
(Code Napoleon) yapt›. Fransa Merkez Bankas›’n› kura-
rak, ülkenin mali sistemini düzeltti. Lise ad› verilen or-
ta ö¤retim kurumlar›n› oluflturdu. Meslek okullar› açt›.
Frans›z Devrimi’nin kopard›¤› Katolik Kilisesi ile iliflki-
leri yeniden kurdu. Papal›k ile imzalad›¤› bir anlaflma
(concordat) ile Katoliklik “Fransa’da büyük ço¤unlu¤un
dini” olarak tan›nd›. 

S›ra Sizde 3 

Napoleon’un ‹spanya’y› iflgal etmesi üzerine, bu ülke-
nin Güney Amerika’daki sömürgeleri birer birer ba¤›m-
s›zl›klar›n› ilan etmeye bafllam›fllard›. Napoleon döne-
minin sona ermesinden sonra kurulan Avrupa Uyu-
mu’nun bir parças› olarak 1822’de Verona’da toplanan
kongrede, ba¤›ms›zl›klar›n› ilan eden Güney Ameri-
ka’daki ‹spanyol sömürgelerine Avrupa ülkelerinin mü-
dahale imkânlar›n›n tart›fl›lmas› ABD taraf›ndan tepkiy-
le karfl›land›.. ABD bu ülkelerin ba¤›ms›zl›klar›n› des-
teklemekteydi. Meksika, Venezuela, Kolombiya, Ekva-
dor, Arjantin, Uruguay, Paraguay, fiili, Bolivya ve Bre-

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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zilya’n›n gibi ülkelerin ba¤›ms›zl›k kazanmas›n›n kendi
ç›karlar›na uygun oldu¤unu düflünen ABD yönetimi,
Avrupal›lar›n bu co¤rafyadan uzak durmalar›n› istiyor-
du. ABD Baflkan› James Monroe Aral›k 1823’te kendi
ad›yla an›lan doktrini ilan ederek, Avrupa ülkelerinin
Güney Amerika’ya müdahalesine izin vermeyeceklerini
ilan etti. Böylece Avrupa Uyumu, Amerika k›tas› için ifl-
lememifl oldu.

S›ra Sizde 4

‹ngiltere’nin Bat› Avrupa ülkelerine oranla 1830 ve 1848
devrimlerinden çok fazla etkilenmemesinin sebebi, ‹n-
giltere hükûmetlerinin zaman›nda att›¤› ad›mlarla seçim
sitemi, çal›flma koflullar›, temel haklar gibi alanlarda
halk›n beklentilerini bir ölçüde karfl›layan ad›mlar atm›fl
olmas›d›r.

S›ra Sizde 5

Büyük bir yüz ölçümüne sahip olan ABD, büyük ço-
¤unlu¤u ‹ngilizce konuflan 300.000 kiflilik türdefl bir
nüfusa sahipti. Nüfusunun çok büyük bir bölümünün
Protestan oluflu, Avrupa’dakilere benzer dinsel ayr›fl-
malar›n yaflanmas›n›n önünde bir engeldi. Amerikan
yerlilerinin (K›z›lderililer) yaflad›¤› topraklara do¤ru bir
geniflleme imkân›na sahip olan ABD, özellikle XIX.
Yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren tüm k›taya yay›lma poli-
tikas› izledi. 
Bir cumhuriyet olarak kurulan ABD’de, Anayasa devle-
ti yönetme sorumlulu¤unu 4 y›ll›k görev süresi için se-
çilen baflkana vermekle birlikte, Temsilciler Meclisi ve
Senato adlar›nda iki kamaraya sahip ABD Kongresi
(Meclis), Baflkan’›n eylemleri üzerinde güçlü bir dene-
tim yetkisine sahipti. Yarg› organlar› ise tam ba¤›ms›zl›-
¤a sahipti. “Erkler Ayr›l›¤›” ilkesi, ABD sisteminde ilk
günden itibaren güçlü bir biçimde ifllerlik kazanm›flt›. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Sanayi Devrimi ve emperyalizmin hangi koflullarda ortaya ç›kt›¤›n› ve bunla-
r›n sonuçlar›n› ifade edebilecek,
Avrupa Uyumu’nun nas›l bozuldu¤unu tan›mlayabilecek,
Avrupa’da birbirine düflman iki blokun ortaya ç›k›fl süreçlerini özetleyebilecek,
Dünyan›n Avrupa d›fl›ndaki bafll›ca bölge ve devletleriyle ilgili (ABD, Asya-
Pasifik, Afrika) tarihsel süreci irdeleyebilecek,
bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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SANAY‹ DEVR‹M‹ VE EMPERYAL‹ZM

Sanayi Devrimi
Co¤rafi kefliflerden sonra dünya tarihini belki de en çok etkileyen olay, Sanayi Dev-
rimi ad› verilen geliflmedir. ‹lk kez James Watt taraf›ndan 1765’te icat edilen buhar
makinesi, Sanayi Devrimi’nin simgesi olmufltur. Özellikle 18. yüzy›l sonlar›ndan iti-
baren buhar makinesinin yayg›n olarak kullan›lmaya bafllamas›yla ekonomide bir
üretim patlamas› gerçekleflmifl, ayr›ca buharl› gemi ve demiryolu ulafl›m›n›n devreye
girmesiyle büyük bir dönüflüm yaflanm›flt›r. 19. yüzy›l ortalar›ndan itibaren ortaya ç›-
kan geliflmeler, baflta em-
peryalizm olmak üzere,
Sanayi Devrimi sonras›n-
da dünya ekonomisinde
meydana gelen bu büyük
dönüflümün eseridir. 

Sanayi Devrimi’nin
ekonomik temellerini sö-
mürgecilik sa¤lad›. Co¤-
rafi kefliflerden itibaren
bafllayan Avrupa’n›n sö-
mürgecilik seferleriyle,
dünyan›n dört bir köfle-
sinden çok de¤erli kay-
naklar Avrupa’ya getiril-
di. Böylece ortaya ç›kan
zenginlik, Avrupa’da ge-
nel olarak refah düzeyi-
nin artmas›na ve ekono-
minin büyümesine yol
açt›. ‹flte bu süreçte artan
talep karfl›s›nda yeni üre-
tim teknikleri gelifltirilme-
si ihtiyac› daha çok hisse-
dildi. Buhar makinesi teknolojisi, bu üretimi yapabilmek için çok önemli bir imkân
sundu. Kömür ve demir, bu yeni dönemin bafll›ca hammaddeleri oldu.

Emperyalizmin Yükselifli ve
Sonuçlar›

Resim 2.1

James Watt
taraf›ndan icat
edilen buhar
makinesi.

Kaynak:
http://www.schillerinstitute.org/economy/phys_econ/1996/
leibniz_gauss_amer_sci_success.html



Sanayi Devrimi, ayn› zamanda büyük bir bulufl ve keflif ça¤›n› da bafllatt›. Özel-
likle kimya alan›ndaki geliflmelerle hem insanlar›n ortalama yaflam süreleri uzad›
hem de yaflam kalitesinde önemli bir yükselme sa¤land›. Üretimin tamam›yla insa-
na ba¤l› olmaktan ç›karak makinelerin kullan›ma girmesi, özellikle tar›msal üretim-
de ve k›rsal alanda önemli de¤ifliklikler yaratt›. Bunun toplumsal ve siyasal aç›dan
önemli sonucu flu oldu ki, köyden kente göç artt› ve kentlerde say›lar› giderek ar-
tan ve k›sa sürede sosyo-politik bir güç hâline gelecek bir iflçi s›n›f› olufltu. 

Emperyalizm
Sanayi Devrimi nedeniyle ekonomide büyük bir geniflleme oldu. Kapitalizmin
ulaflt›¤› bu yeni aflamada, ad›na finans-kapital denen ve mali sermaye ile sanayi
sermayesinin birlefliminden oluflan büyük sermaye gruplar› ve tekeller ortaya ç›k-
t›. ‹flte, eski tip sömürgecilikten farkl› olarak özellikle 1870’lerden itibaren ortaya
ç›kan emperyalizm, bu kapitalist ekonomik geliflimin bir sonucuydu. Daha fazla
üretmek, daha fazla satmak, yani yeni pazarlar bulmak gerekliydi. Sanayileflmifl
Avrupa devletleri ve ABD, söz konusu ihtiyaçlar›n› dünyan›n dört bir köflesini bu
yeni ekonomik düzene eklemleyerek çözme yoluna gittiler. Emperyalizmin girdi¤i
bölgeler ya ham madde kaynaklar›na sahipti ya da uygun pazar niteli¤i tafl›yordu.
Amaç, bu bölgelerin, emperyalist devletin anavatan› için uygun koflullarda iflletil-
mesi ve çal›flt›r›lmas›yd›. Sömürgecilikten farkl› olarak, emperyalist devletler iflgal
ettikleri bölgeleri ço¤u zaman do¤rudan anavatana ba¤layarak ilhak ettiler. 

Emperyalist yay›lmac›l›k furyas›n›n do¤rudan ekonomi d›fl›nda nedenleri de
vard›. Bunlardan bir tanesi, fazla nüfus sorunudur. Sanayi Devrimi sonras›nda ya-
flam standartlar›ndaki art›fl ortalama insan ömrünü uzatt›¤› için 19. yüzy›lda Avru-
pa’da büyük bir nüfus art›fl› gerçekleflti. Öyle ki, k›ta nüfusu yüzy›l›n sonunda iki-
ye katlanm›flt›. Dolay›s›yla yeni alanlar, bu nüfusu besleyecek tar›msal üretim ba-
k›m›ndan önemli oldu¤u kadar, bu nüfusun bir bölümünün gönderilebilece¤i ve
merkezin rahatlamas›n›n sa¤lanaca¤› bir imkân sunmufltur. 

Temelde yukar›da aç›klanan sosyo-ekonomik gerekçelere dayanan emperya-
lizm, çeflitli biçimlerde meflrulaflt›r›lm›flt›r. Emperyalist siyaset, ülke içinde bir ulu-
sal gurur ve itibar unsuru olarak sunulmufltur. Bu çerçevede “beyaz adam›n so-
rumlulu¤u” anlay›fl›yla hareket edilerek Avrupa’n›n, gitti¤i yerlere “medeniyet” ta-
fl›d›¤›, bunun bir misyon oldu¤u iddia edilmifltir. 

Son olarak, emperyalist yay›lmac›l›¤›n ulusal güvenlik ve strateji aya¤›ndan söz
edilebilir. ‹ngiltere’nin flampiyonlu¤unu yapt›¤› emperyalist yay›lman›n her dalga-
s›, di¤er Avrupa devletlerinin karfl› hamlesini gündeme getirdi. Bu rekabet, ayn› za-
manda Avrupa’n›n merkezinde ç›kmas› kaç›n›lmaz olan çat›flmay› k›ta d›fl›na itme-
nin ve bir büyük savafl› ertelemenin de arac› oldu. 

Sanayi Devrimi ile ve emperyalizm konular›yla ilgili olarak özellikle Eric Hobsbawm’›n
Sermaye Ça¤› (Ankara, Dost Kitabevi, 2003) ile ‹mparatorluklar Ça¤› (Ankara, Dost Kita-
bevi, 1999) adl› kitaplar›n› okuyabilirsiniz. 

Sizce askerî iflgal emperyalizm için bir zorunluluk mudur? 
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AVRUPA UYUMU’NUN BOZULMASI

K›r›m Savafl›

Savafl›n Nedenleri
K›r›m Savafl›’n›n görünürdeki nedeni Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na ait olan Filistin’de-
ki Kutsal Yerler konusunda Rusya’n›n hassasiyet göstermesidir. Beyt-ül Lahim’de
bulunan ve Hristiyanlarca kutsal say›lan gümüfl y›ld›z›n kaybolmas› sonras›nda,
durumdan birbirlerini sorumlu tutan Katolikler ile Ortodokslar aras›nda ç›kan ça-
t›flmada Fransa ve Rusya, kapitülasyonlar gere¤i himaye etmek istedikleri bu iki
mezhepten Hristiyanlar›n durumuyla ilgili olarak 1851’de Osmanl› yönetimine bafl-
vurdular. Sorun, k›sa sürede bir Frans›z-Rus çekiflmesi hâlini ald› ve Rusya Osman-
l› yönetimi üzerindeki bask›s›n› giderek art›rd›.

Görünürdeki neden bu olmakla birlikte, as›l neden Rusya’n›n Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u’nun parçalanmas› sürecini kendi ç›karlar›n› sa¤layacak flekilde bafllatmak is-
temesiydi. Nitekim Fransa’yla yaflad›¤› çekiflme üzerine, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na
yönelik olarak harekete geçmek üzere giriflimlere bafllayan Rusya, önce ‹ngiltere’yi
ikna etmeye çal›flt›. 1853’te Rus Çar› I. Nikola ‹ngiliz Büyükelçisiyle görüflürken Os-
manl› ‹mparatorlu¤u için ünlü “hasta adam” deyimini kulland› ve hasta adam ölme-
den tedbir al›nmas› gerekti¤ini belirterek adeta ortak bir paylafl›m plan› önerdi. Fa-
kat ‹ngiltere buna yanaflmad›. Özellikle Bo¤azlar›n 1841 Londra Sözleflmesi gere¤i
savafl gemilerine kapal› oluflu Rusya’n›n Akdeniz üzerinden bölgeye aç›lma planla-
r›n› engelliyor ve Osmanl› egemenli¤i Rusya için sorun teflkil ediyordu. ‹flte Rusya,
Osmanl› ‹mparatorlu¤u üzerindeki bask›y› art›rarak istediklerini alabilece¤ini ve Av-
rupa diplomasisinin bu oldu bittiyi engelleyemeyece¤ini düflünüyordu. Bu anlay›fl-
la Rusya, May›s 1853’te Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun fiilen Rus himayesine girmesi
anlam›na gelecek flekilde iki ülke aras›nda ittifak kurulmas›n› ve Osmanl› s›n›rlar›n-
daki tüm Ortodoks uyruklar›n Rus himayesine b›rak›lmas›n› teklif etti. Osmanl› yö-
netiminin ‹ngiltere ve Fransa’ya da dan›flarak bu teklifi reddetmesinden sonra geri-
lim daha da artt›.
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Savafl›n Taraflar› ve Geliflimi
Yukar›da aç›klanan politika çerçevesinde üzerinde bask› kurulan Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u toprak bütünlü¤ünü savunmak için Ekim 1853’te Rusya’ya savafl ilan etti. Av-
rupa diplomasisinin bir gere¤i olarak güçlü Rusya’n›n Osmanl› topraklar›n› kendi is-
tedi¤i biçimde parçalamas› ve ç›karlar›n› gerçeklefltirmesi, bu ülkenin bafll›ca rakip-
leri olan ‹ngiltere ve Fransa’y› harekete geçirdi. Ayn› dönemde Çanakkale Bo¤az›
aç›klar›na demirleyen iki ülke donanmas› Osmanl› lehinde a¤›rl›klar›n› koydu. Fakat
Rusya’n›n, Sinop’u bombalayarak bu iki ülke donanmas›na adeta meydan okumas›-
na karfl›n, Avusturya’n›n durumu belli olmadan ‹ngiltere ve Fransa Rusya’ya resmen
savafl ilan etmedi. Avusturya’ya hem Rusya hem de ‹ngiltere ve Fransa kendi yanla-
r›nda savafla kat›lmas› için bask› yapt›lar. Fakat Avusturya, savafla girerse büyük za-
rar görece¤ini ve Prusya’n›n bu zafiyetten yararlanabilece¤ini düflünerek bask›lara
direndi. Bunun üzerine, ‹ngiltere ve Fransa, Mart 1854’te önce Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u ile ittifak antlaflmas› imzalay›p sonra da Rusya’ya savafl ilan ettiler. 

Savafl›n ilk aflamas› Tuna nehri civar›nda gerçekleflti ve Osmanl› kuvvetlerini
yenen Ruslar, Eflak ve Bo¤dan’› ele geçirdi. Avusturya’n›n verdi¤i ültimatom üze-
rine Rusya’n›n geri çekilmesi sonucu bu cephe Haziran 1854’te kapanm›fl oldu.
Bundan sonra müttefikler, savafl›n yeni cephesini K›r›m’da açarak Eylül 1854’te bu-
raya asker ç›kard›lar. Fakat böyle bir savaflta asker ihtiyac› fazla olaca¤›ndan koa-
lisyonu geniflletmek isteyen Müttefikler, Prusya’n›n olumsuz tavr› nedeniyle Piye-
monte’den faydalanmak istediler. ‹talyan birli¤ini kurmak isteyen Piyemonte, böy-
le bir hamleyle Avusturya karfl›s›nda ‹ngiltere ve Fransa’n›n deste¤ini kazanabile-
ce¤ini hesap ederek bu koalisyona kat›ld›. 
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Savafl›n Sonuçlar›
Rusya’n›n yenilerek bar›fl yapmay› kabul etti¤i K›r›m Savafl›’ndan sonra fiubat-Mart
1856’da yap›lan Paris Kongresi sonucunda, taraflar aras›nda Paris Antlaflmas› imza-
land›. Rusya’n›n gücünü k›rmaya yönelik olarak haz›rlanan bu çok önemli antlafl-
man›n bafll›ca maddeleri flunlard›r:

1. Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Avrupa devletleri toplulu¤una dahil edilerek toprak
bütünlü¤ü ve ba¤›ms›zl›¤› bu devletlerin ortak garantisi alt›na al›nd›. Böyle-
ce Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na, Rusya’ya karfl› bir korunma imkân› sa¤lanm›fl
oldu.

2. Osmanl› ‹mparatorlu¤u fiubat 1856’da Islahat Ferman›’n› ilan etti¤ini taraf
devletlere bildirdi. Müslümanlar ile gayrimüslimler aras›nda hukuki eflitlik
kurulmas› için yürürlü¤e sokulan Islahat Ferman›, Kutsal Yerler sorunu gibi
vesilelerle Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun iç ifllerine yönelik d›fl müdahalenin
önüne geçme amac›n› tafl›maktayd›.

3. Bo¤azlar›n tüm savafl gemilerine kapal›l›¤› teyit edildi ve Karadeniz tümüy-
le askersizlefltirildi. 

4. S›rbistan ile Eflak ve Bo¤dan’›n özerkli¤i devletlerin ortak garantisi alt›na al›-
narak bu ülkeler de Rus nüfuzundan ç›kar›ld›. 

K›r›m Savafl›, Rusya’ya Bo¤azlar yolunun kendisi için kapal› oldu¤unu ve Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nu tek bafl›na parçalamas›na Avrupa devletlerinin izin verme-
yece¤ini gösterdi. Bu durumda Rusya, Balkanlar üzerine e¤ildi. Bunun için de Pa-
nislavizm denen ve “Slav birli¤i” anlam›na gelen siyasete yönelerek, Balkanlarda-
ki Slav halklar üzerinde egemenlik ve nüfuz kurma aray›fl›na yöneldi. Panislavizm,
yüzy›l›n bundan sonraki döneminde, özellikle Avusturya ile Rusya aras›nda ciddi
bir sorun kayna¤› olacak ve bu da Avrupa’da gerilimin biraz daha t›rmanmas›na
yol açacakt›r. 

‹talyan Birli¤inin Kurulmas›
Roma ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas›ndan itibaren irili ufakl› birçok devlete bölünmüfl
bir halde bulunan ‹talya yar›madas›nda, Frans›z Devrimi sonras›nda Avrupa siyase-
tinin önemli bir belirleyicisi hâline gelen milliyetçilik ak›m›n›n etkisiyle bir ‹talyan
birli¤i kurulmas›na yönelik çabalar 1850’lerden itibaren yo¤unlaflt›. Bu dönemde,
özellikle Carbonari adl› milliyetçi derne¤in çabalar›yla tek bir vatan ve ‹talya ulusu
fikirlerinin toplum aras›nda destek kazanmaya bafllamas›n›n yan› s›ra Piyemonte
devleti önderli¤inde olmak üzere böyle bir birli¤in kurulabilmesi için zorunlu olan
d›fl deste¤in sa¤lanmas› bak›m›ndan da uygun bir konjonktür söz konusuydu.

III. Napoleon idaresindeki Fransa, milliyetçi ak›mlara olumlu bak›yor ve ulusal
ba¤›ms›zl›k davas›na sempatiyle yaklafl›yordu. Piyemonte’de 1853’te baflbakanl›¤a
getirilen ve ‹talyan birli¤i davas›n›n liderlerinden olan Kont Cavour, III. Napoleon
nezdinde giriflimlerde bulunmaya bafllad›. Cavour’un giriflimleri, özellikle Piye-
monte’nin K›r›m Savafl›’nda ‹ngiliz-Frans›z koalisyonuna kat›lmas› ve bu iki devle-
tin de sempatisini kazanmas›ndan da destek alarak savafl›n hemen ertesinden iti-
baren h›zland›. III. Napoleon, ‹talyan birli¤i davas›na gerekli deste¤i vermedi¤i id-
dias›yla bir ‹talyan milliyetçisinin kendisine yönelik olarak Paris’te düzenledi¤i ba-
flar›s›z suikast giriflimi sonras›nda konuyla daha yak›ndan ilgilenmeye bafllad›. Bu
çerçevede, Kont Cavour’la III. Napoleon aras›nda yap›lan görüflmede, ‹talyan bir-
li¤i önündeki bafll›ca engel konumundaki Avusturya’ya karfl› ortak bir harekât pla-
n› yap›ld›. Plana göre, Fransa, Avusturya’n›n diplomatik aç›dan yaln›z b›rak›lmas›
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için di¤er Avrupa devletleri nezdinde giriflimler yapacak; Avusturya’ya karfl› iki
devlet beraber savaflacak fakat savafl› Avusturya’n›n bafllatmas› sa¤lanarak d›fl dün-
yadan kendilerine yönelik tepki gelmesine engel olunacakt›. Nitekim Avusturya,
‹ngiltere, Rusya ve Prusya’yla görüflerek bu ülkelerin tarafs›z kalacaklar›n› garanti
ettikten sonra 1859’da Fransa-Piyemonte ittifak› imzaland›.

Ald›¤› Frans›z deste¤iyle gerilimi art›ran Piyemonte’ye Avusturya taraf›ndan Ni-
san 1859’da savafl ilan edildi. Fransa’n›n da kat›lmas›yla Avusturya’y› yenen Piye-
monte’ye tüm Kuzey ve Orta ‹talya’daki devletler kat›ld›. 1860’ta ‹talyan milliyetçi-
si Garibaldi önderli¤inde Sicilya ve Napoli de bu birli¤e dahil oldular. 1861’de ‹tal-
yan Parlamentosu ilk kez topland› ve Piyemonte Kral›’n› ‹talya kral› ilan eden bir
karar ald›. Venedik ve Roma’n›n da 1866 ve 1870’te kat›lmas›yla ‹talya yar›madas›
tek bir devlet egemenli¤i alt›na girmifl oldu.

Alman Birli¤inin Kurulmas›
Germen kökenli halklar›n, birçok devlet ve prenslik içinde bölünmüfl olarak ya-
flad›¤› Alman topraklar›n› birlefltirmek ve Almanya’y› kurma fikri Frans›z Devrimi
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sonras›nda yükselen milliyetçilik ve ulus bilincinin bir sonucu oldu. 1815 Viyana
Konferans› sonras›nda Alman Konfederasyonu çat›s› alt›nda toplanan bu devlet-
lerden en önemlisi Prusya’yd›. Prusya, 19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda ekonomik aç›dan
giderek geliflti ve sahip oldu¤u kömür ve demir-çelik üretimi sayesinde K›ta Av-
rupas›’nda Sanayi Devrimi’ni gerçeklefltiren ilk devletlerden biri oldu. Özellikle
1818’de kurulan ve bölgedeki Alman devletlerinin üyesi bulundu¤u Gümrük Bir-
li¤i (zollverein) sayesinde Prusya giderek güçlendi. Bunun yan› s›ra geleneksel
Prusya disiplini ve militarizmi de ülkenin k›tadaki büyük güçler aras›na kat›lma is-
te¤ini destekledi.

‹flte böyle bir temel üzerinde olmak üzere, Prusya Kral› I. Wilhelm taraf›ndan
1862’de fiansölye (Baflbakan) olarak atanan Otto von Bismarck, Prusya liderli¤in-
de Alman birli¤inin kurulmas›n› öncelikli hedef olarak belirledi. Bismarck’›n bu
hedef çerçevesinde uygulad›¤› realpolitik stratejisi sayesinde Prusya, 10 y›ldan k›-
sa sürede, önemli savafllardan galip ç›karak Alman birli¤ini kurmaya muvaffak ol-
du. Orta Avrupa’da böyle bir birli¤in kurulmas›, özellikle Avusturya, Rusya ve
Fransa’y› rahats›z edece¤inden Bismarck, çok incelikli bir diplomasiyle ilerlemifltir.
Bismarck önce, K›r›m Savafl› sonras›nda geliflen Frans›z-Rus iliflkilerini bozmak ve
Rusya’n›n güvenini kazanmaya çal›flt›. 1863’te Ruslara karfl› ayaklanan Polonyal›la-
ra, milliyetçi hareketleri destekleyen III. Napoleon Fransas›’n›n aksine, yard›m et-
meyerek Çar’›n güvenini kazand›. Böylece, Avusturya ile çekiflme hâlinde olan
Rusya’dan, bu ülkeye karfl› da destek görebilecekti.

Alman birli¤inin kuruluflunda Bismarck, kolaydan zora do¤ru gitti ve önce Da-
nimarka’dan bafllad›. Halk›n›n ço¤u Alman olan Elbe Dükal›klar›n›n Danimar-
ka’dan al›nmas› hem prestij hem de Kuzey Denizi’ne ç›k›fl sa¤lanmas› bak›m›ndan
önemliydi. Germen dayan›flmas› çerçevesinde Danimarka’ya karfl› Avusturya’y›
yan›na alan Prusya ile Danimarka aras›nda 1864’te yap›lan savaflta Danimarka ye-
nildi. Prusya, Elbe Dükal›klar›ndan Holstein’› Avusturya’ya b›rakmak zorunda kal-
d› ki bu da k›sa zamanda iki ülke aras›nda ç›kacak savafl›n nedenlerinden birisi
olacakt›. 

Bismarck, Avusturya karfl›s›nda yaln›z kalmamak ve Fransa’y› da yan›na almak
ya da en az›ndan tarafs›z k›lmak için diplomatik giriflimlere bafllad›. 1865’te III. Na-
poleon’la görüflerek bunun bir millî birlik davas› oldu¤unu, ‹talya’n›n da böylece
Venedik’i alabilece¤ini söyleyerek destek istedi. III. Napoleon hem bu nedenle
hem de ‹talya ile iliflkilerini düzelterek bu ülke üzerindeki nüfuzunu yeniden güç-
lendirebilece¤i düflüncesiyle bir Avusturya-Prusya savafl›nda tarafs›z kalaca¤›na
söz verdi. Fransa’n›n verdi¤i güvence sayesinde Prusya ile ‹talya aras›nda 1866’da
ittifak yap›ld›. Holstein’›n durumunu bahane eden Prusya savafl ilan etti. 1866’da
yap›lan Sadowa Savafl›’n› Avusturya kaybetti ve yap›lan bar›fl antlaflmas› gere¤i,
Mein nehrinin kuzeyindeki tüm Alman devletleri Prusya liderli¤indeki bir konfede-
rasyon alt›nda topland›lar ve ‹talya da Venedik’i ele geçirdi. Böylece Prusya, Al-
man Birli¤ini yar› yar›ya sa¤lam›fl oldu. Avusturya ise bu yenilgi sonras› ciddi iç so-
runlar yaflad› ve öteden beri özerklik talep eden Macarlar karfl›s›nda geri ad›m ata-
rak 1867’de ülkenin ad› Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u olarak de¤ifltirildi. 

Bismarck’›n bundan sonraki hedefi, as›l engel olarak gördü¤ü Fransa’yd›. Asl›n-
da Fransa da Prusya’n›n tehlikeli bir rakip olarak yükseldi¤ini fark edip önlem al-
maya bafllam›flt›. Bu çerçevede, 1869’da yeni ‹spanya kral›n›n kim olaca¤› üzerine
ç›kan gerginlik iki ülkeyi savafl›n efli¤ine getirdi. ‹spanya’daki meflruti yönetimin
meclisi, krall›k makam›n›, Prusya kral ailesinden, yani Hohenzollern hanedan›n-
dan olan Leopold’e teklif edince Fransa hem güneyden hem de kuzeyden kuflat›l-
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Gümrük Birli¤i: Gümrük
birli¤i, daha etkin ekonomi
politikalar› izleyebilmek ve
pazar alan›n› geniflleterek
daha çok ticaret yapabilmek
amac›yla çeflitli egemen
birimler aras›ndaki gümrük
tarifelerini ayn›laflt›ran bir
uygulamad›r.

Realpolitik: Almanca kökenli
kavram, idealist ya da
ahlaki kayg›lardan ziyade,
somut duruma ve o anki
ç›karlara dayanan politika
anlam›na gelmektedir. 



ma endiflesiyle buna karfl› ç›kt›. Fransa’n›n bask›lar›yla bu teklifin reddedilmesine
karfl›n, Fransa bir daha böyle bir durumun yaflanmayaca¤›n›n Prusya taraf›ndan ga-
ranti edilmesini isteyince daha fazla geri ad›m atmayan Prusya’ya karfl› Fransa sa-
vafl ilan etti. Bismarck’›n kurnaz diplomatik giriflimleri sonucunda yaln›z kalan
Fransa, 1870’te yap›lan Sedan Muharebesi’nde yenildi. 

Savafl sonras›nda, Ocak 1871’de Alman
‹mparatorlu¤u ilan edildi. Böylece Avrupa
diplomasisinde yeni bir dönem bafllam›fl
oldu. May›s ay›nda Fransa’yla yap›lan
Frankfurt Bar›fl›’yla Almanya Fransa’dan kö-
mür madenleri aç›s›ndan zengin Alsace ve
Lorraine bölgesini ald›. Bu durum, iki ülke
aras›nda ileriki y›llarda önemli bir sorun
hâline gelecektir. Savafl sonunda Fransa’n›n
zay›flamas›ndan yararlanan Rusya ise, 1856
Paris Antlaflmas›’n›n Karadeniz’i askerden
ar›nd›ran hükümlerini tan›mad›¤›n› bildire-
rek önemli bir kazan›m elde etti.
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Hem ‹talyan Birli¤i hem de Frans›z-Alman çekiflmesine biraz farkl› bir bak›fl için bir ro-
man okumak isterseniz, Umberto Eco’nun Prag Mezarl›¤› (‹stanbul, Do¤an Kitap, 2011)
adl› kitab›na baflvurabilirsiniz.

Sizce günümüzde uluslararas› iliflkilerde realpolitik kavram› geçerli midir?

‹K‹ BLOKLU AVRUPA’NIN ORTAYA ÇIKMASI 

Üçlü ‹ttifak’›n Kurulmas›
Üçlü ‹ttifak’›n ç›k›fl noktas›, Bismarck idaresindeki Almanya’n›n, Fransa’n›n olas›
bir rövanfl hamlesinden çekinerek kendisini güvenceye alma iste¤idir. Bismarck’›n
kurdu¤u karmafl›k ittifaklar sisteminin di¤er Avrupa devletlerine cazip gelmesinin
nedeni ise bu devletlerin ya Osmanl› topraklar› ya da Uzak Do¤u’da, do¤rudan ya
da dolayl› olarak karfl› karfl›ya gelmifl bulunmalar› ve politikalar›n› gerçeklefltirmek
üzere deste¤e ihtiyaç duymalar›d›r. Bismarck’›n inisiyatifinde geliflen ittifak hare-
ketleri, emperyalist mücadeledeki t›rman›fla da ba¤l› olarak, Avrupa’y› ikiye böle-
rek büyük savafl›n önünü açm›flt›r.

Birinci Üç ‹mparatorlar Birli¤i
Alman Birli¤i kurulduktan sonra Bismarck’›n en büyük endiflesi Fransa’n›n Alman-
ya karfl›s›nda ittifaklar kurarak güçlenmesiydi. Özellikle Do¤u Asya’da sömürgeci-
lik yar›fl› nedeniyle Paris-Londra ittifak›n›n mümkün görünmedi¤i bir durumda Bis-
marck Fransa’yla yak›nlaflmas› muhtemel iki ülke olan Avusturya-Macaristan ve
Rusya’y› kendi yan›nda tutmaya çal›flt›. 1872 y›l›nda yap›lan sözlü anlaflma uyar›n-
ca Avusturya-Macaristan, Rusya ve Almanya Avrupa’daki statükoyu korumak, Av-
rupa bar›fl› tehlikeye düflerse birbirlerine dan›flmak, baflka bir devletle antlaflma
yapmamak, devrimci hareketlere karfl› ifl birli¤i yapmak ve Osmanl› topraklar› ne-
deniyle ç›kabilecek anlaflmazl›klar› birlikte çözmek konular›nda anlaflt›lar. Anlafl-
mayla Almanya, bu iki devletin Fransa’yla anlaflmas›n› önlemeyi ve Alman-Frans›z
s›n›r›n› mevcut hâliyle kabul ettirmeyi baflarm›fl, Rusya, tehdit alg›lad›¤› devrimci
hareketlere karfl› destek sa¤lam›fl, Avusturya-Macaristan da Balkanlar konusunda
Rusya’yla uzlaflma zemini kazand›¤›n› düflünmüfltür. 

Fakat Almanya’n›n bu iki ülkeyi uzlaflt›rma siyaseti k›sa zamanda baflar›s›z ol-
du. 1877-78 Osmanl›-Rus Savafl› sonras›nda imzalanan Ayastefanos Antlaflmas›
Rusya’ya Balkanlar’daki Osmanl› topraklar› üzerinde genifl haklar getiriyordu. Bu
durum, ayn› bölgeyle yak›ndan ilgilenen Avusturya-Macaristan’› ve Rusya’n›n di¤er
rakibi ‹ngiltere’yi rahats›z edince, söz konusu antlaflma, Berlin Kongresi’nde (1878)
revize edildi ve özellikle Bosna-Hersek üzerinde Avusturya nüfuzu kuruldu. Bal-
kanlar konusunda Avusturya-Macaristan’›n bu tutumuna tepki gösteren Rusya,
1878 Berlin Kongresi sonras›nda Birinci üç ‹mparatorlar Ligi’nden çekildi.

Almanya - Avusturya - Macaristan ‹ttifak›’n›n Kurulmas›
Rusya’n›n bu tavr›ndan sonra Bismarck bir seçim yaparak Avusturya-Macaristan ile
ittifak yapma yoluna gitti. Bismarck’›n kafas›ndaki temel sorun Fransa’n›n bu iki ül-
keyle yak›nlaflmas›n› önleyerek iki cepheli bir savafl durumundan kaç›nmakt›. Do-
lay›s›yla tercihini, Fransa’yla uzlaflma olas›l›¤›n› o dönemde daha güçlü ve Alman-
ya bak›m›ndan tehlikeli buldu¤u devlet olan Avusturya-Macaristan’dan yana yapt›.
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Bu de¤erlendirmenin nedenleri, Bismarck’›n, Berlin Kongresi sürecinde Avustur-
ya-Macaristan ile ‹ngiltere aras›ndaki yak›nlaflmadan tedirgin olmas›, Rusya-‹ngilte-
re iliflkilerinin zaten olumsuz seyretmesinden duydu¤u memnuniyet ve nihayet
Rusya’n›n Fransa’daki cumhuriyetçi yönetimle uzlaflamayaca¤›n› düflünmesidir.

Sonuçta, 1879’da Almanya ile Avusturya-Macaristan aras›nda bir ittifak antlafl-
mas› imzaland›. Önce befl y›l için öngörülen süre yenilenerek Birinci Dünya Sava-
fl› sonuna dek geçerli kalm›flt›r. ‹ttifak›n içeri¤i özetle flöyleydi: E¤er taraflardan bi-
risine Rusya sald›r›rsa di¤er taraf müttefikine yard›m edecek, e¤er Rusya d›fl›nda
baflka bir devlet sald›r›rsa di¤er müttefik tarafs›z kalacakt›. Fakat taraflardan birine
sald›ran di¤er devlete Rusya yard›m ederse di¤er ittifak›n di¤er taraf› da yard›ma
gelecekti. Almanya bu ittifakla olas› bir Alman-Frans›z savafl›nda Rusya Fransa le-
hine savafla girerse Almanya da Avusturya-Macaristan’›n deste¤ini garantiliyordu.
Avusturya-Macaristan ise hem Balkanlar nedeniyle çat›flt›¤› Rusya hem de irre-
dantizm politikas› nedeniyle iliflkilerinin iyi olmad›¤› ‹talya karfl›s›nda Alman-
ya’n›n deste¤ini sa¤lam›fl oluyordu. 

‹kinci Üç ‹mparatorlar Birli¤i
Berlin Kongresi’ndeki kararlar üzerine Birinci Üç ‹mparatorlar Birli¤i’nden ayr›lan
Rusya yaln›zl›k içindeydi. Özellikle Asya’da rekabet hâlinde oldu¤u ‹ngiltere’yle
iliflkileri kötüydü. Balkanlar’da da istedi¤i noktadan uzaktayd›. ‹flte bu olumsuz du-
rumu ortadan kald›rmak üzere 1881’de Almanya’ya Üç ‹mparatorlar Birli¤i’nin ye-
niden kurulmas›n› önerdi. Almanya, Fransa endiflesi nedeniyle, Rus önerisini olum-
lu karfl›lam›fl, Avusturya-Macaristan ise Rusya’y› bu flekilde Balkanlar’da daha iyi
denetleyebilece¤ini hesap ederek öneriyi desteklemifltir. 

Haziran 1881’de üç devlet aras›nda, yaz›l› bir anlaflmayla, üç y›l geçerli olmak
üzere kurulan ‹kinci Üç ‹mparatorlar Birli¤i’nin içeri¤i flöyle özetlenebilir: Alman-
ya Fransa’yla savafl›rsa di¤er iki devlet tarafs›z kalacak; Rusya, Avusturya-Macaris-
tan’›n Bosna-Hersek’teki haklar›n› tan›yacak; Osmanl› ‹mparatorlu¤u Bo¤azlar›n
statüsünde baflka bir devlet lehine de¤ifliklik yaparsa Rusya’n›n müdahale özgürlü-
¤ü olacakt›. Bismarck’›n bu iki devleti, Almanya yan›nda bir arada tutma gayretle-
ri k›sa zamanda bofla ç›kt›. Bulgaristan nedeniyle yaflanan gerilim nedeniyle, Rus-
ya 1885’te süresi dolan anlaflmay› bir daha uzatmad› ve Avusturya-Macaristan ile
Rusya aras›ndaki Balkanlar’dan kaynaklanan gerginlik daha da büyüdü. Nitekim
Avusturya-Macaristan, Berlin Antlaflmas›’yla üzerindeki nüfuzunu pekifltirdi¤i Bos-
na-Hersek’i 1908’de ilhak edecek, ayn› y›l Rusya’dan uzaklafl›p kendisiyle yak›n
iliflkiler kurmufl olan Bulgaristan da ba¤›ms›zl›¤›n› ilan edecektir. Bu geliflmeler,
Rusya’n›n Panislavizm siyasetine darbe vurdu¤u gibi Osmanl› ‹mparatorlu¤u için
de önemli sonuçlar do¤urdu. 

Üçlü ‹ttifak
‹talya, Almanya ve Avusturya-Macaristan aras›nda May›s 1882’de kurulan Üçlü ‹tti-
fak emperyalist rekabetin ne kadar karmafl›klaflt›¤›n› göstermesi bak›m›ndan il-
ginçtir. ‹ttifak›n kuruluflunu ‹talya talep etmifltir. Bunun nedeni ‹talya’n›n kendisi
için düflündü¤ü Tunus’u Fransa’n›n 1881’de iflgal etmesidir. Asl›nda Fransa’n›n bu
giriflimi hem Almanya hem de ‹ngiltere taraf›ndan uygun bulunmufl hatta yönlen-
dirilmifltir. fiöyle ki, Almanya, yat›flmas› ve Almanya’ya yönelik tepkisini hafiflet-
mek için Fransa’ya Tunus’u iflaret etmifltir. Bismarck, bunun ‹talya’y› Fransa’dan
uzaklaflt›r›p Almanya’ya yaklaflt›raca¤›n› hesap etmifltir. ‹ngiltere ise 1878’de K›b-
r›s’› ele geçirdi¤inden dolay› kendisine tepkili olan Fransa’y› Tunus’ta serbest b›-
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topraklar›ndaki soydafllar›
gerekçe ederek yay›lma
siyaseti” fleklinde
tan›mlanan irredantizm,
‹talyan birli¤i kurulmas›na
karfl›n, Avusturya-
Macaristan s›n›rlar› içinde
kalan ve halk› ‹talyanca
konuflan bölgelerin
anavatana kazand›r›lmas›n›
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iki ülke aras›nda ciddi bir
gerginlik nedeniydi.



rakm›flt›r. ‹flte Fransa’n›n bu güvencelere dayanarak Tunus’u iflgal etmesi, Alman-
ya gibi ulusal birli¤ini geç tamamlayan ve emperyalist rekabete kat›lmak isteyen
‹talyan yöneticileri öfkelendirmifltir. 

Savunma amaçl› olarak befl y›ll›k süre için yap›lan Üçlü ‹ttifak’›n içeri¤indeki
önemli maddeler flunlard›r: 

1. Taraflar birbirlerine yöneltilmifl ittifaklara girmeyecekler.
2. Fransa, ‹talya’n›n k›flk›rtmas› olmaks›z›n bu ülkeye sald›r›rsa Almanya ve

Avusturya-Macaristan; Almanya’n›n k›flk›rtmas› olmadan bu ülkeye sald›r›r-
sa sadece ‹talya yard›m etmek üzere savafla girecek.

3. Taraflardan birisi, kendi k›flk›rtmas› olmaks›z›n iki ya da daha fazla say›da
büyük devletin sald›r›s›na u¤rarsa ittifak›n tüm taraflar› savafla kat›lacaklar.

4. Taraflardan birisi, bir büyük devlet taraf›ndan tehdit edildi¤i için bu devlete
savafl ilan etmek zorunda kal›rsa di¤er iki taraf tarafs›z kalacak.

Bu ittifakla, Almanya olas› bir Frans›z-Rus sald›r›s› karfl›s›nda kendisini güven-
ceye ald›. Avusturya-Macaristan ise olas› bir Rus savafl› s›ras›nda ‹talya’n›n deste-
¤inden emin olacak, ayr›ca ‹talyan irredantizmine karfl› da etkili bir önlem alm›fl
olacakt›. Avusturya-Macaristan da bu tarihten sonra Balkanlar’da Rusya’yla daha
s›k ve ciddi biçimde karfl› karfl›ya gelecektir. ‹ttifak› öneren ‹talya ise özellikle Al-
man deste¤ine güvenerek emperyalist maceralara giriflti. Fakat ‹talya bu ittifak için-
de istedi¤ini bir türlü elde edemeyecek ve Birinci Dünya Savafl›’n›n hemen önce-
sinde ‹ngiltere ve Fransa’yla anlaflarak taraf de¤ifltirecektir. Üçlü ‹ttifak’›n imzalan-
mas›ndan k›sa bir süre sonra Berlin Kongresi’ndeki kay›plar›ndan dolay› sorumlu
tuttu¤u Rusya’ya tepkili olan Romanya, 1883’te Almanya ve Avusturya-Macaristan
ile 1888’de de ‹talya’yla anlaflmalar imzalayarak Üçlü ‹ttifak’a kat›ld›. 

Fransa ve ona kat›lmas›ndan endiflelendi¤i Rusya karfl›s›nda güvence sa¤lamak
üzere ittifaklar kurma yoluna giden Bismarck, Üçlü ‹ttifak’›n kurulmas›yla yetinme-
di. Belki de bu ittifaklar›n ruhuna ayk›r› biçimde, Almanya 1887’de Rusya’yla bir
Güvence Antlaflmas› imzalad›. Bu antlaflman›n önemli hükümlerine göre taraflar-
dan birisi bir üçüncü devletle savafla girerse di¤er taraf iyi niyetli bir tarafs›zl›k po-
litikas› izleyecekti. Burada, Avusturya-Macaristan ile Fransa hariç tutulmufltu ve söz
konusu hükümler bu iki devlete karfl› öne sürülmeyecekti. Almanya bu antlaflmay-
la Rusya ile iliflkilerini belli bir düzeyde tutmay› baflarm›flken Rusya ise Balkanlar
ve Bo¤azlardaki pozisyonunu Almanya taraf›ndan tan›nd›¤› için mutluydu.
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Üçlü ‹tilaf’›n Kurulmas›

Frans›z-Rus ‹ttifak›
Alman birli¤inin mimar› fiansölye Bismarck ile 29 yafl›ndayken 1888’de Almanya
taht›na geçen II. Wilhelm aras›nda özellikle d›fl politika konular›nda anlaflmazl›k-
lar bafl gösterdi. Bismack’›n Fransa endiflesine dayanan Avrupa merkezli politikas›
yerine II. Wilhelm, dünya politikas› (weltpolitik) anlay›fl›yla Almanya’n›n diploma-
tik hareket alan›n› geniflletmek istedi ve Bismarck’›n önem verdi¤i Rusya yerine
Avusturya-Macaristan’› politikas›nda öne ç›kard›. Bu farkl›l›k sonucu Bismarck
1890’da istifa etti ve Avrupa diplomasisinde adeta yeni bir dönem bafllad›. Yeni dö-
nemin ilk habercisi, Almanya’n›n 1887 Teminat Antlaflmas›’n› yenilemeyerek Rus-
ya’yla olan iliflkilerini so¤utmaya bafllamas›d›r. II. Wilhelm, Rusya yerine ‹ngilte-
re’yle yak›nlaflma taraftar›yd›. ‹flte bu geliflmeler, Rusya ile Fransa’n›n yak›nlaflma-
s› için zemin haz›rlad›. 

Önce iki ülke genelkurmaylar› aras›nda 1892’de askerî nitelikli bir antlaflma im-
zaland›. Buna göre, Fransa Almanya ya da Almanya’n›n destekledi¤i ‹talya’n›n sal-
d›r›s›na u¤rarsa Rusya Fransa’ya; Rusya Almanya ya da Almanya’n›n destekledi¤i
Avusturya-Macaristan’›n sald›r›s›na u¤rarsa Fransa Rusya’ya yard›m edecekti. Ayr›-
ca, Üçlü ‹ttifak devletlerinden birisi seferberlik ilan ederse taraflar da seferberlik
ilan edeceklerdi. Fransa, Almanya’dan çekindi¤i için bu askerî antlaflman›n hükü-
metler düzeyinde imzalanacak bir ittifaka dönüflmesinde ›srarc› oldu. Fransa’n›n
bu iste¤i 1894’te gerçekleflti. Öte yandan, Almanya 1892 Antlaflmas› sonras›nda du-
rumun ciddiyetini anlayarak çeflitli önlemler almaya bafllad›. Genelkurmay’›n bafl›-
na General Schlieffen getirildi ve Almanya’n›n iki cepheli bir savafl için haz›rlan-
mas› çerçevesinde asker say›s› da art›r›ld›. Böylece siyasi bloklaflman›n yan› s›ra
Avrupa’da bir silahlanma yar›fl›n›n da bafllad›¤› söylenebilir. 

‹ngiliz-Frans›z Anlaflmas›
‹ngiliz-Frans›z Anlaflmas›, iki ülke aras›nda bir süre devam eden ve sömürge pay-
lafl›m›ndan kaynaklanan ciddi sorunlar›n afl›lmas› amac›na dayanmaktad›r. ‹ki ül-
ke, Güneydo¤u Asya’da Birmanya, Siyam (Tayland) ve Hindiçini ile Afrika’da M›-
s›r, Fas, Gana, Madagaskar ve Sudan nedeniyle sürtüflmeler yaflad›. Fakat gerek
Avrupa’da Üçlü ‹ttifak’›n kurulmas› gerekse ‹ngiltere’nin ayr›nt›lar›na afla¤›da de¤i-
nilecek olan Boer Savafl› sürecinde hissetti¤i yaln›zl›k iki ülkenin sorunlar›n› çöze-
rek anlaflma noktas›na varmas›na yol açt›. Özellikle ‹ngiltere, bu yaln›zl›¤›n› aflmak
için Avrupa’da önce Rusya, sonra da Almanya nezdinde ittifak giriflimlerinde bu-
lundu fakat iki ülkeden de olumsuz yan›t al›nca Fransa’ya yöneldi. ‹ngiltere bu dö-
nemde, söz konusu yaln›zl›¤›n› aflmak ve Uzak Do¤u’da destek bulmak için Japon-
ya’yla bir ittifak anlaflmas› imzalad›.

1902’den itibaren Fas’la yak›ndan ilgilenmeye bafllayan Fransa, Cebel-i Tar›k
‹ngiliz varl›¤› oldu¤u için bu ülkeyle anlaflmas› gerekti¤ini anlad›. 1904’te ‹ngiltere
ile Fransa aras›nda yap›lan ve ‹çten Misak (Samimi Anlaflma, Entente Cordial) ola-
rak adland›r›lan anlaflmaya göre, Fransa ‹ngiltere’nin M›s›r’a, ‹ngiltere de Fran-
sa’n›n Fas’a yerleflmesini kabul etti. Bu anlaflma iki ülke aras›nda büyük bir yak›n-
l›k yaratarak sonraki süreçte ittifak kurmalar›n›n da zeminini haz›rlam›fl oldu. 
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‹ngiliz-Rus Anlaflmas›
Rusya, ayr›nt›lar›na afla¤›da de¤inilecek olan 1904-1905’te Japonya’yla yapt›¤›
ve kaybetti¤i savafltan sonra d›fl politikas›n› gözden geçirdi. Buna göre Rusya,
tek bafl›na Fransa’n›n ittifak›ndan yeterince fayda sa¤layamam›fl, Balkanlar ve
Uzak Do¤u’daki ç›karlar›n› koruyabilmek için ‹ngiltere’yle anlaflmak zorunlulu-
¤unu hissetmifltir. Almanya’n›n Balkanlar’da Avusturya-Macaristan’a destek ver-
mekten baflka, özellikle Berlin-Ba¤dat demir yolu projesiyle Orta Do¤u’da-
ki Osmanl› topraklar›na ilgi göstermesi de Rusya’y› endiflelendiren bir baflka
geliflmedir. 

‹ngiltere ise Almanya’n›n giderek artan askerî kapasitesi ve sald›rganlaflan
d›fl politikas›ndan endiflelendi. Özellikle Almanya’n›n dünya politikas› çerçeve-
sinde 1906’dan itibaren drednot denen z›rhl› savafl gemisi yap›m›na bafllamas›,
‹ngiltere’nin y›llard›r sürdürdü¤ü deniz üstünlü¤üne yönelik önemli bir tehdit
olarak alg›land›. Ayr›ca ‹ngiltere’nin ‹rlanda ve Hindistan’la ilgili olarak s›k›nt›-
lar›n›n artmas›nda da d›fl politikadaki sorunlar›n› olabildi¤ince çözme iste¤ini
öne ç›karm›flt›r. 

1907’de yap›lan ‹ngiliz-Rus anlaflmas›n›n önemli k›s›mlar› flöyle özetlenebilir:
‹ran, üç bölgeye ayr›larak kuzeyi Rus, güneyi ‹ngiliz nüfuz alan› olacak; Tibet, Çin
topra¤› olarak say›lacak ve buras› taraflarca iflgal edilmeyecek, böylece Hindistan
ile Rusya aras›nda bir tampon bölge ifllevi görecek; Rusya Afganistan ile iliflkisini
kesecek, ‹ngiltere de bu ülkeyi iflgal etmeyecekti. 
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Berlin-Ba¤dat Demiryolu
Projesi: II. Wilhelm
yönetimindeki Almanya’n›n,
o döneme dek uzak durdu¤u
Orta Do¤u’ya girerek
‹ngiltere karfl›s›nda
avantajl› duruma geçmek
üzere gelifltirdi¤i demiryolu
projesidir. II. Abdülhamit’in
bölgede Osmanl› denetimini
güçlendirmek ve ‹ngiliz-Rus
tehdidine karfl› Almanya
kozunu oynamak düflüncesi,
söz konusu projenin hayata
geçmesini sa¤lam›flt›r.
Projeye göre, Alman
sermayesiyle olmak üzere,
Berlin-Ba¤dat aras› demir
yolu arac›l›¤›yla birbirine
ba¤lanacakt›. Hatt›n geçti¤i
bölgelerdeki tüm yer üstü ve
yer alt› kaynaklar›n›n
iflletilmesi için Alman
sermayesiyle kurulmufl olan
Anadolu Demiryolu fiirketi’ne
imtiyaz verildi. 1880’lerde
bafllayan proje kapsam›nda
döflenen hat, Birinci Dünya
Savafl›’n›n sonunda ancak
Nusaybin’e kadar
gelebilmifltir. 
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1907 y›l› itibar›yla
Avrupa’daki karfl›t
iki blok.

Kaynak: http://www.encyclopedia.com/topic/Triple_Alliance_and_Triple_Entente.aspx



Avrupa Geliflmelerinin Osmanl› Devleti’ne Etkileri
19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren Osmanl› Devleti Avrupa’daki geliflmelerin de
etkisiyle büyük sorunlar yaflad› ve ülke ad›m ad›m parçalanmaya sürüklendi. Bir
yandan, Frans›z Devrimi sonras›nda ortaya ç›kan milliyetçilik ak›m›n›n özellikle
Balkanlar’daki Osmanl› halklar›na ulaflmas› nedeniyle bu bölgede ba¤›ms›zl›k ha-
reketleri güç kazand›. Di¤er yandan, kendi emperyalist politikalar› çerçevesinde
buradaki ba¤›ms›zl›k hareketlerine baflta Avusturya-Macaristan ve Rusya olmak
üzere d›fl güçlerin de destek vermesi, sorunu daha da ciddilefltirdi. Esasen Alman
ve ‹talyan birliklerinin kurulmas›yla hem Avrupa güç dengesi yeniden flekillendi
hem de artan emperyalist rekabetin etkileri k›tada daha çok hissedilmeye bafllad›.
Diplomasi yeniden flekillendi. Avusturya-Macaristan ile Rusya’n›n Balkanlarla ilgili
tutumlar› bu çerçevede de¤erlendirilmelidir.

Bu dönemde Osmanl› Devleti’nin en çok sorun yaflad›¤› iki devletten biri olan
Rusya ile ilk gerginlik, yukar›da incelendi¤i gibi K›r›m Savafl›’yd›. ‹ngiltere ile Fran-
sa’n›n Rusya’ya karfl› tav›r almas› sayesinde savafltan kay›ps›z ç›kan Osmanl› Dev-
leti, savafl sonunda imzalanan Paris Bar›fl Antlaflmas›’yla Avrupa devletler toplulu-
¤una kabul edilmiflse de bu durum beklenen güvenceyi sa¤lamad› ve “Do¤u Soru-
nu” olarak bilinen Osmanl› topraklar›n›n paylafl›lmas› süreci h›zland›.

1875’te Hersek’te bafllay›p k›sa zamanda Balkanlar’a yay›lan ayaklanma Os-
manl› Devleti bak›m›ndan çok önemli sonuçlar do¤urdu. Rusya’n›n, Panislavizm
siyaseti çerçevesinde bölgede ›slahat yap›lmas› talebine Osmanl› Devleti de 1876’da
meflrutiyet ilan ederek (I. Meflrutiyet), Osmanl› tebaas› aras›nda eflitli¤i sa¤lamaya
yönelik önemli bir ad›m atarak d›fl bask›ya yan›t vermek istedi. Baflta Rusya olmak
üzere Avrupa devletlerinin bu ad›m› yetersiz görmesi sonucu 1877-1878 Osmanl›-
Rus Savafl› patlak verdi. Savafl sonunda imzalanan Ayastefanos Antlaflmas›’yla Rus-
ya’n›n büyük kazan›mlar elde etmesi (örne¤in, S›rbistan, Karada¤ ve Romanya’n›n
topraklar›n›n büyütülerek ba¤›ms›z olmalar›, Bulgaristan’›n özerk olmakla birlikte
s›n›rlar›n›n geniflletilmesi, Bosna-Hersek’in Avusturya-Macaristan ve Rusya deneti-
mine girmesi) di¤er ilgili devletleri rahats›z etti. ‹ngiltere, Rusya’ya karfl› yard›m
karfl›l›¤›nda Osmanl› topra¤› olan K›br›s adas›n› iflgal etti. Bu destekle, Ayastefanos
Antlaflmas›’n›n yerine 1878’de Berlin Antlaflmas› yap›ld›. Bu yeni antlaflmada Bul-
garistan’›n s›n›rlar› daralt›ld›, Bosna-Hersek Avusturya-Macaristan iflgaline; Kars,
Ardahan ve Batum da Rusya’ya b›rak›ld›. Ayr›ca, Osmanl› yönetiminin Ermeniler
lehine ›slahat yapmas› esas› getirildi. 

Bu tarihten sonra Osmanl› Devleti, içte giderek kötüleflen durumun da etkisiy-
le, diplomasi alan›nda da zorlu bir sürece girdi. Ülkede yaflanan kar›fl›kl›klar sonu-
cu devleti kurtarma arzusu 1908’de yeniden Meflrutiyet’in ilan›yla (II. Meflrutiyet)
sonuçland›. Fakat bu geliflme iç ve d›fl sorunlar› çözmedi. Ayn› y›l, Avusturya-Ma-
caristan’›n Bosna-Hersek’i ilhak etmesi, Osmanl› Devleti’nin sonu için önemli bir
dönüm noktas› oldu.

Avrupa’da iki karfl›t güç blokunun ortaya ç›k›fl›yla ilgili olarak Haluk Ülman’›n I. Dünya Sa-
vafl›’na Giden Yol (Ankara, ‹mge Kitabevi, 2003) adl› kitab›n› okuyabilirsiniz.

Sizce uluslararas› sistemde iki kutuplu bir yap›n›n varl›¤› düzen ve istikrar› nas›l etkiler?
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AVRUPA DIfiI DÜNYADAK‹ GEL‹fiMELER

ABD’nin Yükselifli

Monroe Doktrini Sonras› Amerikan D›fl Politikas›
ABD, kuruluflundan itibaren sürekli genifllemeci bir tav›r sergilemifltir. Bu genifl-
leme, ABD’nin özellikle büyüyen s›nai ve ekonomik potansiyelinin bir sonucu
olarak gerçekleflmifl, özgürlük söylemi temelinde olmak üzere felsefi ve ahlaki
gerekçelerle de desteklenmifltir. Monroe Doktrini sonras›nda, “Bat› Yar›küresi”
olarak tan›mlad›¤› bölgede etkinlik kazanan ABD, özellikle ‹spanyol hakimiye-
tinden kurtulan Meksika ile bölgede kendisine karfl› ciddi bir tehdit olarak gör-
dü¤ü ‹ngiltere (Kanada dolay›s›yla) ile karfl› karfl›ya gelmifl, söz konusu co¤rafi
genifllemeyi bu ülkelerden gerek sat›n alma ve anlaflma gerekse fetih yoluyla
baflarm›flt›r. 

Bu dönemde ABD’nin ilk önemli genifllemesi, Meksika’dan ba¤›ms›zl›¤›n› ilan
eden Teksas’la 1844’te yap›lan bir anlaflmayla bu devletin 28. eyalet olarak ABD’ye
kat›lmas›d›r. Teksas’›n ülkeye kat›lmas›n›n hemen akabinde ABD, o dönemde Ari-
zona, Utah ve Nevada’y› da içine alan Kaliforniya’yla ilgilenmeye bafllad›. Resmen
Meksika topra¤› olan fakat ‹ngiltere’nin de ilgilendi¤i bu topraklar› sat›n almak is-
teyen ABD’nin giriflimleri Meksika’yla savafla varan bir krize yol açt›. 1846’da bafl-
layan savafl sonunda yap›lan anlaflmayla 1848’de bu bölgeyi ABD Meksika’dan sa-
t›n ald›. Bat› ve güney yünündeki bu genifllemelere paralel olarak kuzeyde de top-
rak edinilmifltir. Önce 1846-52 aras›nda Kanada ile olan s›n›r kesin olarak belirlen-
di. Bunun ard›ndan, ABD’nin Kuzey Amerika k›tas›ndaki bugünkü s›n›rlar›n› belir-
leyen son ve en büyük toprak kazanc› olan Alaska ülkeye dahil edildi. Esasen Rus
topra¤› olan Alaska, K›r›m Savafl› sonras›ndaki güçsüzlü¤ünden yararlanmak iste-
yen ‹ngilizlerin buray› ele geçirerek kendisine kuzeyden de bask› kurmas›ndan en-
diflelenen Rusya taraf›ndan ABD’ye sat›ld›. 

ABD ‹ç Savafl›
Büyük bir ekonomik potansiyele sahip olan ABD’nin özellikle kuzey eyaletle-
rinde sanayi devriminin etkileri 1850’lerden itibaren büyük ölçüde görülmeye
bafllad›. Artan s›nai üretim ve bu üretimi destekleyecek ifl gücü ihtiyac›, bu eya-
letlerde, köle eme¤i yerine geliflen kapitalizm bak›m›ndan çok daha uygun bir
ifl gücü biçimi olan iflçi çal›flt›rma sistemini gündeme getirdi. Ekonomileri bü-
yük ölçüde tar›ma dayanan ve köle eme¤ine ba¤l› olan güney eyaletleri bu du-
rumdan rahats›z oldular. Özellikle kölelik aleyhtar› Abraham Lincoln’ün 1860’ta
baflkan seçilmesinin ard›ndan, toplam 11 güney eyaleti ABD’den ayr›larak bir
Konfederasyon kurdular. Lincoln’ün müdahalesi sonras› Washington yönetimi-
ne savafl açan Konfederasyon güçleriyle Birlik olarak al›nan Kuzey güçleri ara-
s›nda 1861’de bafllayan savafl, 1865’te Birlik güçlerinin galibiyetiyle sona erdi.
‹ç savafl›n bu flekilde sonuçlanmas› ABD’nin parçalanmas›n› engelledi¤i gibi ül-
kenin daha büyük bir dinamizmle kendi k›tas›nda ve dünyan›n di¤er bölgele-
rinde etkinlik göstermesine imkan sa¤lam›flt›r. Öte yandan, resmen yasaklan-
mas›na karfl›n kölelik temelindeki kuzey-güney çat›flmas› toplumsal alanda or-
tadan kalkmam›fl, hatta baflkan Lincoln, zaferden befl gün sonra bir güneyli ta-
raf›ndan öldürülmüfltür.
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ABD’nin Latin Amerika ve Pasifik’te ‹zledi¤i D›fl Politika
Yukar›da belirtildi¤i gibi ABD 19. yüzy›l›n baflar›ndan itibaren geniflleme politi-
kas›na yönelmifl ve bu politika çerçevesinde özellikle Latin Amerika ülkeleri üze-
rinde artan bir etkiye sahip olmufltur. Bu dönemde ABD, klasik sömürgecilik an-
lay›fl›yla de¤il, bölge ülkelerini özellikle ekonomik aç›dan denetleyerek ç›karla-
r›n› gerçeklefltirdi¤i bir Pax-Americana kurma hedefiyle hareket etmekteydi.
Dolay›s›yla ABD’nin ekonomik ve siyasal nüfuzu alt›na girmek kayd›yla bölge
ülkelerinin ‹spanya’dan ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmas›n› tercih ediyordu. ABD’nin
söz konusu genifllemesi ve etkinlik art›fl›nda 1898’de ‹spanya’yla yapt›¤› savafl
sonuçlar› bak›m›ndan bir dönüm noktas› say›lmaktad›r. Bölgede ‹spanya ile çe-
kiflme hâlinde olan ABD, ‹spanya’ya ait olan Küba’n›n ba¤›ms›zl›k mücadelesine
arabulucu olarak taraf olmak istemifl, ‹spanya bu teklifi reddetmifltir. ‹flte bu ni-
yetle dâhil oldu¤u Küba bunal›m› s›ras›nda, bir ABD savafl gemisinin Havana li-
man›nda bilinmeyen bir nedenle infilak edip batmas› sonucu ABD ‹spanya’ya sa-
vafl ilan etti. Birkaç ay süren savafl›n sonucunda var›lan anlaflmada ABD ‹span-
ya’dan Filipinleri, Porto Riko’yu ve Guam adas›n› alm›fl, Küba’n›n ba¤›ms›zl›¤› da
kabul edilmifltir. 
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Pax-Americana: Latince,
Amerikan Bar›fl› anlam›na
gelir. Tarihte Roma
‹mparatorlu¤u (Pax-
Romana) ve Avrupa
Uyumu’nun mimar› ve
garantörü durumundaki
‹ngiliz ‹mparatorlu¤u (Pax-
Britannica) için
kullan›lm›flt›r. Bu devletin,
bulundu¤u bölgede kendi
ç›karlar›na uygun bir düzen
kurarak bunun devam› için
gerekti¤inde savaflmas› ve
bu sayede bar›fl› sa¤lamas›
anlam›ndad›r.

Harita 2.6

Amerikan ‹ç
Savafl›’n›n
taraflar›: Beyaz
renkli eyaletler
Birlik, gri renkli
eyaletler ise
Konfederasyon
güçlerini temsil
ediyor.

Kaynak: http://thomaslegion.net/maryland_civil_war_map_battle_of_antietam_battlefield.html



ABD, Kaliforniya eyaletinin kat›lmas› sonras›nda Pasifik Okyanusu’nda k›y›
edinmifl olsa da ülkeyi bir Pasifik gücü haline getiren geliflme 1898 savafl› sonras›
‹spanya’dan söz konusu topraklar›n al›nmas› olmufltur. Bu tarihten sonra ABD Pa-
sifik üzerinden de bir geniflleme sürecine girecektir. Bunun ön ad›mlar›ndan belki
de en önemlisi, Kuzey ve Güney Amerika k›talar›n› ay›ran bir kanal›n aç›lmas› ve
ABD’nin deniz gücünü bu flekilde çok daha etkin olarak kullanmas›n›n sa¤lanma-
s›d›r. Panama Kanal›’n›n yap›m›na 1880’lerde bafllanm›fl olsa da kanal›n yap›m›, ifl-
letilmesi ve korunmas› 1901’de ‹ngiltere’yle yap›lan anlaflma sonucunda ABD tara-
f›ndan üstlenilmifl ve kanal 1914’te aç›lm›flt›r. 

Asya-Pasifik’teki Durum: Hindistan, Çin ve Japonya

Hindistan’da ‹ngiliz Emperyalizmi
Hindistan’da, 17. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde bafllayan ‹ngiliz iflgali, 19. yüzy›lda da artarak
sürmüfltür. 1840’lara gelindi¤inde Hindistan yar›madas›n›n neredeyse tamam› Britanya
‹mparatorlu¤u’na dahil edilmifltir. Hindistan, Britanya emperyalizminin en önemli mer-
kezlerinden birisi, Uzak Do¤u’yla ba¤lant› bak›m›ndansa kesinlikle en hayati toprak
parças›yd›. ‹ngiltere’nin imalat sanayinin en önemli kayna¤› durumundaki Hindistan
ayn› zamanda stratejik nedenlerle de vazgeçilmez say›l›yordu. ‹flte bu çerçevede ‹ngil-
tere, Hindistan’da kapsaml› çal›flmalar yürütmüfltür. Ahlaki ve felsefi gerekçelerle de
desteklenen bu faaliyetler, Hindistan’› “medenilefltirmek” fleklinde meflrulaflt›r›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. Söz konusu anlay›fl çerçevesinde ‹ngiliz tarz› okullar aç›lm›fl, Türk-Mo¤ol
tarihine ait toplumsal yap›n›n tasfiyesine çal›fl›lm›fl, ülkede demir yolu a¤› kurulmufl ve
kapitalizmin tüm imkanlar› ‹ngiliz tüccarlar›n kullan›m›na sunulmufltur. 

Bu süreçte Hindistan’da belli bir karfl› tepki de olufltu. Bunun ilk örne¤i 1857’de
patlak veren Hint ‹syan›’yd›. Geleneksel yap›n›n bozulmas›na bir tepki olarak ç›-
kan isyan ‹ngilizler taraf›ndan bast›r›ld›. Sonraki dönemde, Hindistan’›n öneminde-
ki art›fla da ba¤l› olarak, ‹ngiliz Parlamentosu Kraliçe Victoria’y› Hindistan ‹mpa-
ratoriçesi ilan etti (1877). Bu arada, gerek ‹ngilizlerin Hindistan’da açt›¤› okullarda
gerekse ‹ngiltere’de e¤itim gören Hintlilerin bafl›n› çekti¤i elitler aras›nda ‹ngiliz
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Kraliçe Victoria: ‹ngiliz
taht›nda en uzun süre
(yaklafl›k 64 y›l) kalm›fl
hükümdar olan Kraliçe
Victoria, “Avrupa’n›n
büyükannesi” olarak
tan›mlan›r. Kendisi
Avrupa’n›n çeflitli kraliyet
aileleriyle akraba bulunan
Victoria’n›n 9 çocu¤u ve 26
torunu da Avrupa
aristokrasisi içinde
yükseldiler ve çeflitli Avrupa
devletlerinde tahta geçtiler.
Örne¤in, 1868-1918
aras›nda tahtta kalan Rus
Çar› II. Nikola ve 1888-1918
aras›nda hükümdar olan II.
Wilhelm Victoria’n›n
torunudur. 

Kaynak:
http://www.awesomestories.
com/assest/a-portrait-of-
queen_victoria
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ABD’nin
Pasifik’teki
genifllemesi.

Kaynak: http://pages.uoregon.edu/kimball/ggr.frn.MPR.gnr.htm



emperyalizmine karfl› ve ba¤›ms›zl›k yanl›s› görüfller de giderek olgunlaflt›. Söz ko-
nusu çevreler, asl›nda ‹ngilizlerin kurdurdu¤u ve ilk olarak 1885’te toplanan Hin-
distan Ulusal Kongresi (k›saca Kongre Partisi) adl› örgüt çat›s› alt›nda birleflerek
özellikle 20. yüzy›l bafl›ndan itibaren etkinleflen siyasal bir mücadeleye bafllad›lar.
1906’da özerklik talep eden Kongre Partisi karfl›s›nda ‹ngiltere 1909’da Hintlilerin
yerel siyasete kat›l›m koflullar›nda iyilefltirme yoluna gitti. 

Çin’in Sömürgeleflme Süreci ve Sonuçlar›
Uzun y›llar boyunca büyük ölçüde d›fla kapal› bir sistem olarak varl›¤›n› sürdüren
Çin ‹mparatorlu¤u, özellikle 19. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren Avrupa ve ABD’den ge-
len emperyalist bask›lar karfl›s›nda zay›flamaya bafllam›flt›r. Özellikle 1839-1842
aras›nda devam eden ve Nanking Antlaflmas›’yla sona eren Afyon Savafl›’nda Çin
yenilmesi ülkenin emperyalizme aç›lmas›nda bir dönüm noktas›d›r. Bu tarihten iti-
baren, Çin’de ortaya ç›kan ve sonuçlanmas› yaklafl›k 100 y›l sürecek toplumsal çal-
kant›lar, 1851’de bafllayan Bat› karfl›t› Taiping Ayaklanmas›’nda oldu¤u gibi, Bat›l›
güçler taraf›ndan müdahale gerekçesi olarak kullan›ld›. Özellikle Çin ve Hindiçini
bölgesinde sömürge paylafl›m› bak›m›ndan rekabet hâlinde bulunan ‹ngiltere ve
Fransa bu durumu bahane ederek donanmalar›n›n bask›s›yla Çin’e 1858’de Tien-
sin Anlaflmalar›n› imzalatt› ve ülkenin önemli limanlar›n› ticarete açt›. ABD ve Rus-
ya da benzer bir yolu izleyerek Çin üzerindeki etkinliklerini art›rm›flt›r. 

Emperyalizmin Japonya’ya Yönelmesi ve Sonuçlar›
Uzak Do¤u’nun di¤er önemli devleti Japonya da, Çin gibi uzun y›llar boyunca d›fla
kapal› bir ülke durumundayd›. Japonya’n›n ak›betini belirleyen geliflmeler, Çin’in em-
peryalizme aç›lmas›yla yak›ndan ilintilidir. Çin’le ticaret yap›lmaya bafllamas›ndan iti-
baren ABD, Japonya’y› da ticarete açma aray›fl›na yöneldi. 1853’te Komodor Perry,
beraberindeki savafl gemileriyle Tokyo liman›na gelerek Japon ‹mparatoru’na ültima-
tom niteli¤inde olmak üzere iki devlet aras›nda diplomatik iliflki kurulmas›n› öngören
bir mektup sundu. Japonlar›n bu ültimatomu kabul etmesi üzerine ABD baflta olmak
üzere Avrupal› emperyalist devletlerin Japonya’daki ticari etkinli¤i giderek artt›. 

Japonya’da bu tarihten sonra bir süre toplumsal sorunlar ortaya ç›kt›ysa da k›-
sa sürede ülkede önemli reformlar bafllat›ld›. 1868’de bafllay›p 1912’ye dek süren
ve “ayd›nlanm›fl yönetim” anlam›na gelen Meiji döneminde, öncelikle ülkedeki
feodal yap› tasfiye edildi. Bunun yan› s›ra Bat›l› tekniklerin hayata geçirilmesi ve
modernleflme çal›flmalar› h›zla sürdürüldü. Gregoryen takvimine geçilmesi, zorun-
lu e¤itim ve zorunlu askerli¤in getirilmesi, demiryollar›n›n yap›lmas›, 1889’da yeni
bir anayasa haz›rlanarak çift meclisli bir parlamento kurulmas› gibi reformlar bu
dönemde gerçeklefltirilmifltir. Japonya’n›n söz konusu çal›flmalar›, ülkenin k›sa za-
manda güç kazanmas›na ve bölgesinde etkinli¤ini art›rmas›na yol açm›flt›r. 

Çin-Japon Savafl›
Çin ve Japonya’n›n, ayn› nedene ba¤l› olarak girdikleri dönüflüm aras›ndaki fark
en fazla, iki ülke aras›nda 1894-95’te yaflanan savafl vesilesiyle görüldü. Japon-
ya’n›n hem ekonomik hem de askerî nedenlerle önemli bir yay›lma alan› olarak
gördü¤ü ve Çin’e ba¤l› bulunan Kore üzerinden yükselen gerilim sonucu bafllayan
savaflta Japonya galip geldi. Savafl sonunda imzalanan fiimonoseki Antlaflmas›’yla
hem Kore ba¤›ms›zl›¤›n› kazand› hem de Japonya ilk kez Asya anakaras›nda top-
rak kazand› (Liatung Yar›madas›). Öte yandan, Japonya’n›n bu hamlesi, baflta Rus-
ya olmak üzere Avrupal› devletleri endiflelendirdi. Bu ülkeler, Çin’deki avantajl›
durumlar›n› korumak ve Japonya’n›n bu paylafl›ma dahil olmas›n› engellemek üze-
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re devreye girerek Çin-Japon bar›fl›n›n flartlar›n› hafifletip Japonya’n›n Liatung’u ia-
de etmesini sa¤lad›lar. Japonya’n›n devre d›fl› b›rak›lmas›n›n ard›ndan Rusya, Fran-
sa, ‹ngiltere ve Almanya Çin’le yapt›klar› anlaflmalar yoluyla, ülkenin çeflitli yerle-
rini kiralad›lar ve buralarda nüfuz bölgeleri oluflturdular. 1898’de ‹spanya’y› yen-
dikten sonra Filipinleri alan ABD, Uzak Do¤u ve dolay›s›yla Çin’le çok daha fazla
ilgili bir duruma geldi. Avrupa ülkelerinin Çin’e yönelik tutumu ABD taraf›ndan
tepkiyle karfl›land› ve Washington, ilgili Avrupa ülkelerine 1899’da gönderdi¤i bir
notada Çin’de “Aç›k Kap›” ilkesini kabul etti¤ini bildirdi. Aç›k Kap› ilkesi, toprak
bütünlü¤ü korunmakla birlikte Çin’e yönelik emperyalist faaliyetler için f›rsat eflit-
li¤i sa¤lanmas›n› ve hiçbir emperyalist devlete di¤erlerinden daha fazla ayr›cal›k
sa¤lanmamas›n› öngörmekteydi. Aç›k Kap› ilkesine tabi olan Çin gerek d›fl gerek
iç koflullar bak›m›ndan daha da a¤›r sorunlarla yüz yüze gelmifltir.

Çin’de ‹ç Çat›flmalar: Boksör Ayaklanmas› ve ‹mparatorlu¤un Sonu
Çin’in y›llardan beri d›fla kapal› bir sistem olmas› nedeniyle güçlü olan muhafazakar
kesimleri, emperyalist devletlerin ülkede yol açt›¤› düzen de¤iflikli¤inden rahats›z ol-
dular. Önce, Rusya ve Japonya örneklerini izleyerek ülkede reform yapmak isteyen
yönetici kesim 1898’de tasfiye edildi ve bu giriflim yar›m kald›. Bunun ard›ndan, halk
aras›nda destek kazanan ve yabanc›lar›n Boksörler olarak adland›rd›¤›, Uyumlu
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Yumruklar adl› örgüt taraf›ndan büyük bir isyan bafllat›ld›. Yabanc› düflmanl›¤› teme-
linde geliflen ve Boksör Ayaklanmas› olarak an›lan bu olaylar, özellikle H›ristiyan ol-
mufl Çinliler, misyonerler ve yabanc› ülke vatandafllar›na yönelik fliddet eylemleriy-
di. Avrupal› devletler ve ABD harekete geçerek isyan› bast›rd›lar. Sonuçta, Çin’in a¤›r
bir tazminat ödemek zorunda b›rak›lmas› ve emperyalist ülkelerin Çin’e daha fazla
yerleflmeleri ülkeyi daha da hassas hâle getirdi. Nitekim geliflen milliyetçilik ak›m›
çerçevesinde çeflitli kesimlerin örgütlenmesi sonras› rejim giderek zay›flayacak ve
1912’de imparatorluk rejimi son bulacak ve cumhuriyet ilan edilecektir.

Rus-Japon Savafl›
Bölgesinde giderek güçlenmekte olan Japonya, Boksör Ayaklanmas› bast›r›l›rken
Mançurya’n›n güneyini iflgal eden Rusya’n›n bu bölgeden ç›kmas›n› istiyordu. Ken-
di nüfuz alan› olarak gördü¤ü Mançurya ve Kore yar›madas›n› Rusya’ya b›rakmak
istemeyen Japonya, Rusya’n›n bölgedeki di¤er rakibi ‹ngiltere’yle 1902’de bir itti-
fak antlaflmas› yaparak olas› bir Rus-Japon savafl›nda ‹ngiltere’nin tarafs›zl›¤›n›,
Rusya lehine bir üçüncü devletin savafla kat›lmas› hâlinde de ‹ngiltere’nin deste¤i-
ni sa¤lam›flt›. ‹flte bu güvenceye de dayanarak Japonya Rusya’ya savafl açt›. 1904-
1905 tarihlerinde süren savafl› Japonlar kazand›lar. Savafl›n bafll›ca iki önemli sonu-
cu oldu: Birincisi ilk kez bir Avrupa devleti karfl›s›nda (Rusya) bir Asya gücü (Ja-
ponya) zafer kazand›. Savafl sonunda imzalanan anlaflmada Japonya’n›n Kore ve
Mançurya üzerindeki nüfuzu kabul edildi. Bölgesinde giderek güçlenen Japonya,
yak›n gelecekte, Pasifik’te etkinleflen ABD ile karfl› karfl›ya gelecektir.

Savafl›n Rusya aç›s›ndan önemli sonuçlar› oldu. D›fl politika bak›m›ndan, Uzak
Do¤u’da hezimete u¤rayan ve istedi¤ini alamayan Rusya, bu tarihten itibaren ye-
niden bat›ya yönelerek ‹ngiltere’yle anlaflma yoluna gidip özellikle Balkanlarla il-
gilenmeye bafllayacak, böylece bölgedeki gerilim daha da artacakt›r. ‹ç politika ba-
k›m›ndan bu savafl Rusya’da önemli geliflmelere neden oldu. Çar II. Nikola yöne-
timinde zaten büyük mali ve toplumsal sorunlar yaflayan Rusya’da, savafl›n yaratt›-
¤› ekonomik yük büyük bir iflçi ayaklanmas›na yol açt›. Ocak 1905’te bafllayan ve
tüm ülkeye yay›lan iflçi ayaklanmas›n› durdurabilmek için II. Nikola parlamenter
bir sisteme geçmeyi kabul etti ve seçimler yap›larak bir meclis (Duma) kuruldu. 

Emperyalizm ve Afrika

Emperyalist Devletlerin Afrika’y› Paylaflmas›
Avrupal› devletlerin içine girdikleri emperyalist rekabet, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›n-
da k›z›flm›fl ve bu nedenle daha önce el at›lmam›fl bölgeler önem kazanmaya bafl-
lam›flt›. O döneme kadar Afrika k›tas›, emperyalist yay›lmac›l›k bak›m›ndan Asya
ve Amerika k›talar›na nazaran çok daha az ilgi çekmifl, baflta ‹ngiltere, Fransa, Por-
tekiz ve Hollanda sadece k›y› kesimlerde sömürge bölgeleri edinmiflti. Özellikle
Avrupa co¤rafyas›na yak›nl›¤› nedeniyle ilk önce Kuzey Afrika topraklar› emper-
yalist devletlerin ilgisini çekti. Fransa 1830’da Cezayir’i ve 1881’de Tunus’u; ‹ngil-
tere de Süveyfl Kanal›’n›n aç›lmas›ndan itibaren Hindistan yolu için çok büyük
önem kazanan M›s›r’› 1882’de ele geçirmiflti. Bunun ard›ndan, Avrupal› gezginle-
rin k›ta içlerinde yüzy›l ortalar›ndan itibaren ç›kt›klar› keflifler ve bölgenin do¤al
kaynaklar bak›m›ndan zenginli¤ine iliflkin aktard›klar› bilgiler Avrupa devletlerinin
dikkatini Afrika’n›n di¤er bölgelerine çekti. Özellikle Belçika’n›n Kongo havzas›n›
ele geçirmek istemesine baflta Portekiz olmak üzere di¤er Avrupa devletleri tepki
gösterdi. Taraflar, artan gerilimi gidermek ve bu bakir alan› aralar›nda çat›flma ya-
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flamaks›z›n paylaflabilmek üzere Berlin’de bir konferans yap›lmas›n› kabul ettiler.
Konferans›n Berlin’de yap›lmas›, ulusal birli¤ini rakiplerine göre çok geç tamamla-
yan Almanya’n›n da sömürgecilik yar›fl›na kat›lm›fl olmas›n›n bir göstergesiydi.

Afrika’daki sömürgecili¤in gelece¤ini belirleyen 1884-1885 Berlin Konferan-
s›’nda al›nan en önemli karar “fiilî iflgal” ilkesinin kabulüdür. Söz konusu ilke uya-
r›nca, önceden oldu¤u gibi bir Avrupal› gezginin “keflfetti¤i” bir bölgenin, vatan-
dafl› oldu¤u ülkeye ait oldu¤unu ilan etmesi yetmeyecek, ilgili ülkenin o bölgeyi
fiilî iflgal etmesi gerekecekti. Berlin Kongresi sonras›nda, Afrika Avrupal› güçler ta-
raf›ndan h›zla parçalanarak nüfuz bölgelerine ayr›lm›flt›r. Buna göre Belçika Orta
Afrika’da Kongo’yu, ‹ngiltere Do¤u Afrika’da Somali, Uganda ve Kenya’y›, Bat› Af-
rika’da Nijerya’y›, Güney Afrika’da ise daha önceden ele geçirdi¤i Cape Colony’nin
kuzeyindeki Rodezya’y›; Fransa Bat› Afrika’da Senegal, Gabon, Fildifli Sahili ve Gi-
ne’yi, Orta Afrika’da Nijer ve Çad’›, do¤uda Cibuti ve Madagaskar’›; Almanya Bat›
Afrika’da Togo ve Kamerun’u, ayr›ca Güney Bat› Afrika ve Alman Do¤u Afrikas›’n›;
‹talya ise do¤uda Eritre ve güney Somali’yi ele geçirdi.

Avrupa’n›n Afrika’daki emperyalist siyaseti a¤›r bir sömürü düzenine dayanmak-
tayd›. Fiilî iflgale yönelik direncin yan› s›ra, iflgal edilmifl bölgelerde emperyalist ni-
yetlerle yap›lan birtak›m düzenlemeler ve yönetsel uygulamalar da yerli halklar›n
tepkisine yol aç›yor ve henüz ulusal bir bilincin geliflmedi¤i k›tadaki yerel nitelikli bu
direnifller iflgalciler taraf›ndan kanl› bir biçimde bast›r›l›yordu. O dönemde, tüm Af-
rika k›tas›nda bir Avrupal› gücün (‹talya) iflgal giriflimine baflar›yla karfl› koyabilen
tek ülke Habeflistan’d› (Etiyopya). Sudan bir süre ‹ngiliz iflgaline direnmesine karfl›n
sonunda yenildi. ‹flgal alt›ndaki topraklarda da çeflitli isyanlar ç›kt›: Cezayir ve Tu-
nus’ta Fransa, Angola’da Portekiz, Güney ve Do¤u Afrika’da ‹ngiltere ve Güney Ba-
t› Afrika’da Almanya çok sert müdahalelerde bulunarak varl›klar›n› sürdürdüler. 
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Boer Savafl›
Boer ismi, sömürgecili¤in ilk dönemlerindeki keflifler s›ras›nda Güney Afrika’ya
gelip burada Kap Kolonisi’ni kurup yerleflen Hollandal›lar için kullan›l›yordu. 1815
Viyana Kongresi’nde al›nan kararlar gere¤i Kap ‹ngiltere’ye geçince Boerler daha
kuzeye göç edip önce Oranj Devleti’ni, 1848’de ‹ngiltere buray› da al›nca, biraz
daha kuzeye giderek Transvaal Devleti’ni kurdular. 1885’te bu bölgede alt›n bulu-
nunca Kap’tan Transvaal’e büyük bir ‹ngiliz göçü bafllad›. K›sa zamanda, “yaban-
c›” say›lan ‹ngilizlerin say›s›ndaki art›fl, “yerli” say›lan Hollandal›lar› rahats›z etti.
Oluflan gerginli¤e ‹ngiltere müdahale edince 1899’da Transvaal ve ‹ngiltere aras›n-
da “Boer Savafl›” denen çat›flma patlak verdi. Savafl ‹ngiltere’nin galip gelerek bu
devleti de egemenli¤i alt›na almas›yla sonuçland›. Boer Savafl›, Afrika’daki Avrupa
sömürgecili¤inin vard›¤› noktay› göstermesi bak›m›ndan oldu¤u kadar ‹ngilte-
re’nin Avrupa siyasetine daha aktif bir biçimde girerek müttefikler edinme ihtiya-
c›n› do¤urmas› bak›m›ndan da önemlidir.

Sömürgecilik ve emperyalizme konu olmufl Avrupa d›fl›ndaki dünyan›n geliflimi hakk›nda
Marc Ferro’nun Sömürgecilik Tarihi (Ankara, ‹mge Kitabevi, 2002) adl› çal›flmas›na bafl-
vurabilirsiniz. 

Size göre günümüzde hâlâ çözülemeyen çeflitli uluslararas› sorunlar, 19. yüzy›ldaki sö-
mürgecilik ve emperyalizm uygulamalar›n›n bir sonucu olarak düflünülebilir mi?
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Sanayi Devrimi ve emperyalizmin hangi koflul-

larda ortaya ç›kt›¤›n› ve bunlar›n sonuçlar›n›

ifade edebilmek.

Avrupa devletlerinin, özellikle co¤rafi keflifler
nedeniyle elde etti¤i maddi birikim, ekonomide
büyümeye ve bir sermaye birikimine yol açt›. Ar-
tan talep ve nüfus karfl›s›nda daha h›zl› ve çok
üretebilmek önem kazand›. ‹flte bu ihtiyaç çerçe-
vesinde James Watt taraf›ndan icat edilen buhar
makinesinin kullan›ma girmesiyle s›nai üretimde
niteliksel bir s›çrama ve dönüflüm yafland›. Ayn›
zamanda tren yolu ve buharl› geminin kullan›ma
girmesiyle ulafl›m olanaklar› iyileflti. Bir bulufl ve
icat dönemi açan Sanayi Devrimi nedeniyle ya-
flam kalitesi ve süresi artt›. Di¤er yandan, maki-
neleflmenin bafllamas›yla özellikle tar›m temelli
toplumlar sanayi toplumuna dönüfltü, k›rsal nü-
fus azald› ve kentlerde toplanan iflçi s›n›f› ortaya
ç›kt›. Emperyalizm, Sanayi Devrimi’nin yaratt›¤›
bu ekonomik geliflimin üzerinde yükseldi. Üre-
timdeki art›fl, yeni pazarlar bulunmas› ihtiyac›n›
do¤urdu ve bu durum emperyalizmin itici gücü
oldu. Bu çerçevede dünyan›n di¤er bölgeleri,
ham madde kayna¤› ya da pazar olarak Avrupa
ekonomilerinin geliflimi için kullan›ld›. Emperya-
lizmin di¤er gerekçeleri, artan nüfusu aktarmak,
ulusal gücü ve itibar› yükseltmek, güvenli¤i sa¤-
lamak ve de bu “geri” bölgelere medeniyet tafl›-
makt›. 

Avrupa Uyumu’nun nas›l bozuldu¤unu tan›m-

layabilmek.

1815 Viyana Kongresi sonras›nda kurulan düze-
ni ifade etmek için kullan›lan Avrupa Uyumu, ilk
önemli darbeyi K›r›m Savafl› s›ras›nda ald›. Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nu kendi ç›karlar› do¤rultu-
sunda dizayn etmek isteyen Rusya’n›n, Kutsal
Yerler bahanesiyle gerilimi yükseltmesi Avru-
pa’n›n bafll›ca ülkelerini karfl› karfl›ya getirdi. Sa-
vafla Osmanl› taraf›nda giren ‹ngiltere, Fransa ve
Piyemonte, Rusya’n›n bu planlar›n› gerçeklefltir-
mesine engel oldu. Savafl sonunda imzalanan
1856 Paris Bar›fl› ile Osmanl› ‹mparatorlu¤u Av-
rupa devletler sistemine dahil edildi, Karadeniz’in
askersizlefltirilmesi ve Osmanl› için verilen ortak
güvence sonras› Rusya, bölgedeki hedeflerine

ulaflabilmek için panislavizm politikas›na yönel-
di. Bu durum, Avusturya-Rusya iliflkilerini boza-
rak Balkanlar’da gerginli¤i giderek art›rd›. Avru-
pa Uyumu’na bundan sonraki darbeler ‹talyan
ve Alman birliklerinin kurulufluyla geldi. ‹talya,
üzerinde nüfuzu bulunan Fransa’n›n yard›m›yla,
Avusturya’ya karfl› verilen mücadeleyle ve Piye-
monte önderli¤inde olmak üzere, 1859-1870 ara-
s›nda aflamal› olarak birlefltirildi. Piyemonte’ye
göre çok daha güçlü bir devlet olan Prusya, fian-
sölye Bismarck’›n realpolitik temelinde izledi¤i
incelikli diplomasinin deste¤iyle s›ras›yla Dani-
marka, Avusturya ve Fransa’yla savaflarak 1864-
1870 aras›nda Alman birli¤ini kurdu. Bu iki dev-
letin Avrupa diplomasisine girmesi sonras›nda
emperyalist rekabet h›zland› ve k›tada iki düfl-
man kutup olufltu.

Avrupa’da birbirine düflman iki blokun ortaya

ç›k›fl süreçlerini özetleyebilmek.

Alman birli¤i kurulurken Fransa’y› yenen Bis-
marck, bunun ard›ndan Fransa’n›n Almanya’dan
intikam almak isteyece¤inden endiflelenerek,
Fransa’y› yaln›z b›rakt›rma ve Almanya’ya mütte-
fik kazanma aray›fl›na girdi. Bu çerçevede önce
Avusturya-Macaristan ile Rusya’n›n dahil oldu¤u
Birinci Üç ‹mparatorlar Birli¤i’nin kurulmas›n›
sa¤lad›ysa da bu giriflim, söz konusu iki ülkenin
Balkanlarda çat›flan ç›karlar› nedeniyle baflar›s›z
kald›. Sonra Bismarck Avusturya-Macaristan’› ga-
rantiye almak için bu ülkeyle 1879’da ittifak yap-
t›. Rusya, yaln›zl›ktan kurtulmak için Üç ‹mpara-
torlar Birli¤i’ni yeniden önerdi ama bu giriflim de
yine ayn› nedenle baflar›s›z oldu. Bismarck’›n
bundan sonraki ad›m› 1882’de ‹talya ve Avustur-
ya-Macaristan’›n kat›ld›¤› bir Üçlü ‹ttifak kurmak
oldu. Böylece, Fransa ile ç›kacak olas› bir savafl-
ta kendisini güvenceye alan Almanya, Rusya’n›n
da dahil olaca¤› iki cepheli bir savaflta bile müt-
tefiklerinin yard›m›yla zor durumda kalmaktan
kurtulacakt›. Üçlü ‹ttifak, do¤rudan Avrupa’daki
güç dengesi çerçevesinde ve somut ittifak antlafl-
malar›yla kurulmuflken Üçlü ‹tilaf, üyelerinin sö-
mürge paylafl›m sorunlar›n› çözmek üzere olufl-
turduklar› bir mekanizma olarak gerçeklefltirildi.
Üçlü ‹tilaf, Bismarck sonras› “dünya politikas›”
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(weltpolitik) anlay›fl›na yönelen ‹mparator II. Wil-
helm yönetimindeki Almanya’dan tehdit alg›la-
yan Fransa ve Rusya aras›ndaki 1894 tarihli itti-
fakla bafllad›. Bundan sonra, ‹ngiltere ile Fransa
1904’te ve ‹ngiltere ile Rusya 1907’de sömürge
alanlar› konusunda anlaflmaya vard›lar. Bu blok-
laflma, beraberinde getirdi¤i silahlanmayla sava-
fla giden süreci h›zland›rd›.

Dünyan›n Avrupa d›fl›ndaki bafll›ca bölge ve dev-

letleriyle ilgili (ABD, Asya-Pasifik, Afrika) tarih-

sel süreci irdeleyebilmek.

Büyük bir ekonomik potansiyeli olan ABD, kuru-
luflundan itibaren h›zla geliflti ve co¤rafi olarak
da geniflledi. Monroe Doktrini ile bölgesinde nü-
fuz kuran ABD, 1861-65 aras›ndaki iç savafl› atlat-
t›ktan sonra bu geliflmesine devam etti. Özellikle
1898’de ‹spanya’y› yenerek Pasifik Okyanusu’na
aç›l›p ayn› zamanda Asya-Pasifik gücü hâline gel-
di. Asya’da ise emperyalizm, girdi¤i belli bafll› üç
ülke olan Hindistan, Çin ve Japonya’da farkl› so-
nuçlar verdi. ‹ngiliz ‹mparatorlu¤u için hayati öne-
me sahip Hindistan, ‹ngiliz taht›na ba¤land›. Yüz-
y›llarca d›fla kapal› yaflam›fl olan Çin, ABD ve Av-
rupal› emperyalistlerin zoruyla dünya ticaretine
aç›ld› fakat içine girdi¤i iç kar›fl›kl›klar imparator-
lu¤un sonunu getirdi. Ayn› durumdaki Japonya
ise d›fl dünyayla tan›flmas›n›, bir reform sürecine
girerek avantaja çevirmeyi baflard›. K›sa zamanda
bölgenin en önemli güçlerinden biri haline geldi.
Özellikle 1904-1905 aras›nda Rusya’yla savafl›p
galip gelmesi, dünya tarihi bak›m›ndan bir kilo-
metre tafl› olarak de¤erlendirilebilir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi 1904-1905 Rus-Japon Sava-
fl›’n›n sonuçlar›ndan biridir?

a. Rusya’n›n bölgedeki üstünlü¤ü pekiflmifltir.
b. ‹ki taraf da güç kaybetmifl, ‹ngiltere’nin bölge-

deki gücü artm›flt›r.
c. Kore ve Mançurya üzerinde Japonya’n›n etkinli-

¤i azalm›flt›r. 
d. Çin ve Japonya aras›nda bir ittifak kurulmufltur.
e. Uzak Do¤u’da güç kaybeden Rusya Balkanlar’a

yönelmifltir.

2. Afla¤›dakilerden hangisi Alman Birli¤i kurulurken
Bismarck’›n savaflt›¤› devletlerden biridir? 

a. ‹ngiltere
b. Rusya
c. ‹talya
d. Danimarka
e. Osmanl› ‹mparatorlu¤u

3. I. ‹talyan Birli¤i’nin kurulmas›
II. Birinci Üç ‹mparatorlar Birli¤i
III. Japon-Rus Savafl›
IV. K›r›m Savafl›

Yukar›daki olaylar›n kronolojik olarak do¤ru s›raland›-
¤› fl›k afla¤›dakilerden hangisidir?

a. I-III-IV-II
b. II-IV-III-I
c IV-I-II-III
d. IV-II-I-III
e. III-IV-II-I

4. Afla¤›dakilerden hangisi K›r›m Savafl›’n›n taraflar›n-
dan birisi de¤ildir?

a. Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u 
b. Rusya
c. ‹ngiltere
d. Osmanl› ‹mparatorlu¤u
e. Piyemonte

5. Üçlü ‹tilaf’›n kurulmas› süreciyle ilgili olarak afla¤›-
dakilerden hangisi yanl›flt›r?

a. Fransa ile Rusya aras›nda Almanya’dan alg›la-
nan tehdit nedeniyle ittifak kurulmufltur.

b. ‹ngiliz-Frans›z anlaflmas› sömürge alanlar›n›n
paylafl›m› temelinde gerçekleflmifltir.

c. ‹ngiliz-Rus anlaflmas›n›n Rusya bak›m›ndan ge-
rekçesi, özellikle Avusturya’ya karfl› ‹ngiltere’nin
deste¤ini alabilmektir.

d. ‹ngiltere’nin geleneksel yaln›zc›l›k politikas›n-
dan vazgeçmesi Üçlü ‹tilaf’›n kuruluflunda belir-
leyici olmufltur.

e. Üçlü ‹tilaf, Birinci Üç ‹mparatorlar Ligi’nden is-
tedi¤i sonucu alamayan Fransa’n›n çabalar›yla
kurulmufltur.

6. Afla¤›dakilerden hangisi 1815 Viyana Kongresi’nde
kurulan Avrupa Uyumu’na zarar veren bir geliflme ola-
rak de¤erlendirilemez?

a. Alman Birli¤i’nin kurulmas›
b. ‹talyan Birli¤i’nin kurulmas›
c. Üçlü ‹tilaf’›n kurulmas›
d. Birinci Üç ‹mparatorlar Birli¤i’nin kurulmas›
e. Boksör Ayaklanmas›

7. Afla¤›daki devletlerden hangisinin Afrika k›tas›nda
sömürge topra¤› olmam›flt›r?

a. Portekiz
b. Fransa
c. Rusya
d. ‹ngiltere
e. Belçika

8. Afla¤›daki savafllardan hangisi sonucu ABD Pasifik
Okyanusu’nda varl›k kazanarak Uzak Do¤u’da söz sa-
hibi bir devlet durumuna gelmifltir?

a. 1898 ABD-‹spanya Savafl›
b. 1861-1865 Amerikan ‹ç Savafl›
c. 1904-1905 Rus-Japon Savafl›
d. Amerikan ‹ç Savafl›
e. ABD-Meksika Savafl›

9. Aç›k Kap› Politikas› afla¤›daki hangi ülkeyle ilgili
olarak uygulanm›flt›r?

a. Japonya
b. Hindistan
c. Çin
d. Afganistan
e. Meksika

10. Afla¤›dakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin do¤ru-
dan nedenlerinden biridir?

a. Buhar makinesinin icad› 
b. Emperyalizm
c. Kimya alan›ndaki bulufllar
d. Atomun keflfi
e. Frans›z Devrimi

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rus-Japon Savafl› ve Sonuç-
lar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Alman Birli¤inin Kurulma-
s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise soruda verilen olaylar›n ta-
rihlerini yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “K›r›m Savafl›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üçlü ‹tilaf›n Kurulmas›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa Uyumunun Bozul-
mas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Emperyalist Devletlerin Af-
rika’y› Paylaflmas›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “ABD’nin Latin Amerika ve
Pasifik’te ‹zledi¤i D›fl Politika” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çin-Japon Savafl› ve Sonuç-
lar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanayi Devrimi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Emperyalizm, sömürgecilik kavram›ndan farkl› olarak,
kapitalist ekonominin belli bir olgunluk düzeyine gel-
mesi sonras› ortaya ç›km›flt›r. Buna göre, mevcut yat›-
r›m imkân ve alanlar›n›n tükenmesi, sürekli büyümek
ve genifllemek zorunda olan kapitalist ekonomiler için
yeni alanlar bulunmas›n› gerektirir. Avrupa’da 18. yüz-
y›l sonlar›ndan itibaren bafllayan Sanayi Devrimi nede-
niyle ekonomide büyük bir patlama ve üretimde önem-
li bir art›fl yaflanm›flt›. 19. yüzy›l ortalar›nda Avrupa dev-
letleri, Uzak Do¤u’dan baflka, Afrika’daki “bofl ve sa-
hipsiz” topraklar› keflfederek dikkatlerini bu yöne top-
lad›lar. Gördü¤ümüz gibi, Berlin Kongresi’nde “fiilî ifl-
gal” ilkesi getirilmifl, böylece egemenlik iddialar›nda bir
çat›flma olmas› olas›l›¤› ortadan kald›r›lmak istenmiflti.
Böylece askeri iflgal, 19. yüzy›l tipi diyebilece¤imiz em-
peryalizmin temeli haline geldi. Öte yandan, gerek bafl-
ta mali sermaye olmak üzere uluslararas› ekonomideki
geliflmeler gerekse eski sömürge ülkelerinin ulusal ba-
¤›ms›zl›klar›n› kazanmalar›, 20. yüzy›lda yeni tip bir em-
peryalizmi ortaya ç›karm›flt›r. Buna göre, geliflmifl ülke-
ler ço¤unlu¤u geçmiflte kendi sömürgeleri olup ba¤›m-

s›zl›¤›n› kazanm›fl bulunan ve ciddi sosyoekonomik so-
runlar› bulunan bu ülkeleri özellikle borç ve krediler
vermek suretiyle kendi etkileri alt›nda tutabilmektedir-
ler. Ekonomik araçlarla yürütülen bu tüp emperyaliz-
min yan› s›ra kültür emperyalizminden de söz etmek
mümkündür. Bat› de¤erlerinin ve tüketim kal›plar›n›n
sinema ve reklam gibi araçlarla bu ülkelere pompalan-
mas› da, söz konusu geliflmemifl ülkelerin kültürel flifre-
lerinin emperyalist ülkeler taraf›ndan belirlenebilmesi
ve bu ülkelerin tepkilerinin yönlendirilebilmesi söz ko-
nusudur. Özetle günümüzde emperyalizm dendi¤inde
mutlak anlamda bir askerî iflgalin gerekmedi¤ini, bu-
nun çok daha dolayl› ama bir o kadar da belirleyici bi-
çimlerde uygulanabilece¤ini söylemek mümkündür.

S›ra Sizde 2 

Realpolitik kavram›n›n günümüzde geçerli olup olmad›-
¤›n› de¤erlendirebilmek için baflvurulabilecek en uygun
örnek ABD d›fl politikas›d›r. So¤uk Savafl sonras›nda
uluslararas› sistemin tek süper gücü konumundaki
ABD’nin d›fl politika alan›ndaki uygulamalar› çeliflkiler
ya da dünya kamuoyunda tepki yaratacak özellikler ta-
fl›maktad›r. Örne¤in Irak’›n 2003’te iflgali, uluslararas›
hukuk kurallar› çi¤nenerek gerçeklefltirilmifltir. Demok-
rasi ve insan haklar› söylemini sürekli kullanan ABD
Irak’› kendi ç›karlar› çerçevesinde iflgal ederken benzeri
bir yönetim yap›s›na sahip baflka bir bölge ülkesiyle it-
tifak iliflkisi içerisinde olabilmektedir. Ya da küresel ›s›n-
may› aflamal› olarak azaltmak üzere haz›rlanan Kyoto
Protokolü’nü, kendi ekonomik ç›karlar›na uygun olma-
d›¤› gerekçesiyle imzalamamaktad›r. Burada önemli olan
nokta fludur: Bir devletin karar vericileri, ulusal ç›kar
olarak belirledikleri konularda ç›karlar›n› olabildi¤ince
korumak ve gerçeklefltirmek istemekte ve bu çerçevede
de ahlaki bir kayg› tafl›mamaktad›rlar. Bu nedenle real-
politik uygulamalar günümüzde de sürmektedir. 

S›ra Sizde 3 

Uluslararas› sistemin iki kutuplu oluflunu, basitçe olum-
lu ya da olumsuz biçiminde de¤erlendirmek mümkün
de¤ildir. Her iki kutuplu sistem mutlaka savafla yol açar
denemeyece¤i gibi kutuplar›n olmad›¤› ya da tek ku-
tuplu bir sistemin de bar›fl› garanti etti¤i söylenemez.
Örne¤in, bölümümüzde ele ald›¤›m›z dönemdeki Avru-
pa’da kurulan iki kutuplu sistem, Birinci Dünya Sava-
fl›’yla sonuçlanm›flt›r. Çünkü artan emperyalist faaliyet-
ler ve dönemin koflullar› bu ülkelerde, daha fazlas›n›
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alabileceklerini, bu süreçten kazançl› ç›kabileceklerini
düflüncesini yaratt›. 20. yüzy›ldaki So¤uk Savafl dönemi
de çift kutuplu bir sistemdi fakat nükleer silahlar›n var-
l›¤›, bu iki kutup aras›nda do¤rudan bir savafl ç›kmas›
hâlinde dünyan›n sonun gelece¤ini, her iki taraf›n da
kaybedece¤ini anlamas›n› sa¤lam›flt›. So¤uk Savafl s›ra-
s›nda taraflar do¤rudan karfl› karfl›ya gelmekten kaç›na-
rak Uzak Do¤u, Latin Amerika ve Afrika’da dolayl› bi-
çimde ve baflka ülkeler üzerinden mücadele ettiler. Do-
lay›s›yla merkezdeki ülkeler bak›m›ndan istikrarl› bir
dönem yafland›. Öte yandan Do¤u Bloku’nun ortadan
kalkmas›yla dünya daha huzurlu ve güvenli bir yer ol-
mad›. Yeni dönemde kitle imha silahlar›n›n yay›lmas›,
terörizm gibi sorunlar uluslararas› toplumun gündemin-
de önemli bir yer iflgal etmektedir. Sonuç olarak iki ku-
tuplu bir sistemin istikrara etkisini de¤erlendirirken sis-
temin ekonomik, toplumsal, siyasal ve teknolojik özel-
likleri göz önünde bulundurulmal›d›r. 

S›ra Sizde 4 

Bugün uluslararas› kamuoyunu meflgul eden önemli
sorunlar› flöyle bir düflünürsek akl›m›za Filistin Sorunu,
K›br›s Sorunu, Afganistan, Pakistan ve Afrika’daki bir-
çok ülkede yaflanan kar›fl›kl›klar gelecektir. Dikkat edi-
lecek olursa, bu ülke ve bölgelerin tümü geçmiflte sö-
mürgecilik ve emperyalizme maruz kalm›flt›r. Emper-
yalist niyetlerle iflgal edilen, bölünen, s›n›rlar› çizilen,
halk› zaman zaman k›flk›rt›lan ya da katledilen bu ül-
kelerdeki sorunlar emperyalizmin miras› olarak de¤er-
lendirilebilir. Örnek vermek gerekirse bir zamanlar›n
en büyük sömürge imparatorlu¤una sahip devleti olan
‹ngiltere, 20. yüzy›l ortalar›nda, ard›nda yaratt›¤› büyük
sorunlar› b›rakarak Filistin’den çekilmifltir. Ayn› flekilde
K›br›s da ‹ngiliz egemenli¤i bittikten sonra önemli so-
runlarla bafl bafla kalm›flt›r. Afrika’da adeta cetvelle çi-
zilen s›n›rlar›n ulusal temellere dayand›r›ld›¤› düflüne-
mez. Yine ‹ngiliz emperyalist miras›n› tafl›yan Afganis-
tan-Pakistan-Hindistan üçlüsü halen önemli sorunlarla
karfl› karfl›yad›r. Sonuç olarak, söz konusu ülke ve böl-
gelerde bugün yaflanan sonuçlar› de¤erlendirirken, bu-
ralardaki sömürgecilik miras› kesinlikle göz önünde
bulundurulmal›d›r. 
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SAVAfiIN NEDENLER‹
“Birinci Dünya Savafl›” terimi ilk kez savafltan birkaç y›l sonra kullan›lmaya bafllan-
d›. Bu adland›rmayla savafl›n yar›m kalan bir sorun oldu¤u, ard›ndan baflka bir sa-
vafl›n kaç›n›lmaz olarak gelece¤i ima edilmiflti. Gerçekten de baz› tarihçiler iki
dünya savafl›n›n geçici ve k›r›lgan bir ateflkesle ayr›ld›¤›n› ileri sürerek 1914-1945
y›llar› aras›ndaki sürecin ikinci bir Otuz Y›l Savafl› olarak görülmesi gerekti¤ini sa-
vunmufllard›r (Howard, 2012: 16). 20. yüzy›l›n bafl›ndaki ilk dünya savafl› bir dö-
nüm noktas› oldu. Gerçekten de bu savafl, bir dünyan›n sonuna ve bir baflka dün-
yan›n bafllang›c›na iflaret etti. Hem dört büyük imparatorlu¤un (Rusya, Almanya,
Avusturya-Macaristan ve Osmanl›) y›k›lmas›na hem de savafltan zaferle ç›kanlar›n
hayal k›r›kl›¤›na u¤ramas›na yol açan bu savafl, birdenbire ç›kmam›fl, uzunca bir
süre yaflan›lan küresel gerilimin sonucunda patlak vermiflti.

Birinci Dünya ya da Birinci Paylafl›m Savafl› olarak adland›r›lan bu insanl›k ta-
rihinin en trajik olaylardan birinin öne ç›km›fl nedenlerini flöyle s›ralayabiliriz:

a) Sömürgecilik ve ekonomik yay›lma/emperyalizm
b) Alman siyasi birli¤inin kurulmas› ve Avrupa’da Alman-Frans›z rekabeti
c) Balkanlarda Rusya, Avusturya-Macaristan rekabeti
d) Büyük güçler ittifak› ve ba¤lant›lar sistemi: Bloklaflma
e) Silahlanma
f) Afl›r› milliyetçilik
g) Dinsel ve kültürel yay›lma.
Yukar›daki nedenleri k›saca aç›klayal›m. Temelleri 15. yüzy›l›n sonlar›nda at›-

lan sömürgecilik, 19. yüzy›l›n sonlar›nda geliflerek çok daha kapsay›c› bir hâle, ya-
ni kapitalizmin yeni aflamas› olan emperyalizme dönüfltü. Gerçekten de 19. yüzy›-
l›n sonlar›na do¤ru ve 20. yüzy›l›n bafllar›nda geliflen sanayi ve finans kapitalizmi-
nin de etkisiyle dünya topraklar›n›n yar›s› ve dünya halklar›n›n üçte biri sömürge-
lefltirildi. Baflta ‹ngiltere ve Fransa olmak üzere ‹spanya, Portekiz ve Belçika’n›n
dünyan›n çeflitli bölgelerinde sömürgeleri vard›. 

Marc Ferro, Sömürgecilik Tarihi. Fetihlerden Ba¤›ms›zl›k Hareketlerine 13. Yüzy›l-20.
Yüzy›l (Çev: Muna Cedden), Ankara: ‹mge Kitabevi, 2011.

‹talya’n›n (1870) ve Almanya’n›n (1871) millî birliklerini kurarak vakit geçir-
meksizin sömürge bulma aray›fl›na girmesi, uluslararas› sistemi sarsm›flt›. ‹ki ülke
1914 y›l›na gelindi¤inde Afrika ve Asya k›talar›nda baz› bölgeleri ele geçirmifllerdi.
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Bu sömürge imparatorluklar› Osmanl› ‹mparatorlu¤u, ‹ran ve Çin gibi eski güç-
lerinden eser kalmam›fl ülkeleri ya nüfuz bölgelerine ay›rd›lar ya da ekonomik
kaynaklar›n› ve ticaretini kendi tekellerine alarak âdeta yar› sömürge hâline dönüfl-
türdüler. ‹talya, Tarblusgarb’a sald›rd› ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan kopard›. Al-
manya ise orduyu modernlefltirme ve Anadolu-Ba¤dat Demiryollar› projesi ad› al-
t›nda “bar›flç›l” yollardan Osmanl›’ya s›zd›. (Ülman, 1973: 142-144)

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda h›zlanan Endüstri Devrimi, bunun sonucunda ger-
çeklefltirilen d›fl yard›mlar ve pazar aray›fllar›, sömürgeci Avrupa Devletleri aras›n-
daki rekabeti artt›rd›. Art›k emperyalizm ça¤› bafllam›flt›. (Hobsbowm, 1999: 61-66)

Pazarlar›n güvence alt›na al›nma ve korunma iste¤i rakip endüstriyel kapitalist
ulusal ekonomiler aras›nda rekabeti artt›rd›. Emperyalist devletlerin ve sermaye sa-
hiplerinin dünyay› bölüflme tutkusu, ülkeleri ad›m ad›m savafla sürükledi.

Prens Otto von Bismarck’›n öncülü¤ünde prensliklerin bir araya getirilerek Al-
manya’n›n siyasi birli¤inin sa¤lanmas› dengeleri sarst› ve bu yeni durum Fransa’y›
tedirgin etti. Parlamenter yönetime, demokrasiye ve özgürlüklere s›cak yaklaflma-
yan Bismarck, “demir ve kanla” Alman birli¤inin kurulaca¤›na inanm›flt›. En büyük
Alman prensliklerinden biri olan Prusya, s›ras›yla 1864’te Danimarka ve 1866’da
Sadowa (Königgraetz) Savafl›’nda Avusturya’y› yenilgiye u¤ratt›. Bu zaferlerin ar-
d›ndan 1867’de Kuzey Almanya Konfederasyonu kuruldu.

Frans›z kamuoyu milliyetçi ayd›nlar›n da etkisiyle ‹mparator III. Napolyon üze-
rinde bask› kurarak Bismarck’›n liderli¤indeki Prusya’n›n büyümesinin durdurul-
mas›n› istedi. ‹ki ülke iliflkileri Frans›z hükümdar›n›n Ren boylar›ndan ve Belçika
ile Lüksemburg’tan toprak talep etmesi nedeniyle gerildi. Gerginli¤i art›ran bir di-
¤er unsur da ‹spanya’da liberallerin bir darbesi sonucu iktidardan uzaklaflt›r›lan
Kraliçe ‹sabella’n›n yerine, Prusya Kral ailesi olan Hohenzollerin Katolik kolundan
Leopold bafla geçirilmesi oldu. Bu olay›n ard›ndan Fransa ve Prusya 2 A¤ustos
1870’te savafla tutufltu. Savafla iyi haz›rlanan Prusya, 1 Eylül 1870’te Fransa’y› a¤›r
bir yenilgiye u¤ratt›. Paris kuflat›ld›. Kuflatman›n sürdü¤ü bir dönemde ünlü Versa-
illes Saray›’n›n Aynal› Salonu’nda 18 Ocak 1871’de Alman ‹mparatorlu¤u’nun ku-
ruldu¤u ilan edildi. 

Fransa 1 May›s 1871’de imzalanan Frankfurt Bar›fl›’yla Alsace-Lorraine’i Alman-
ya’ya terk etmeyi ve savafl tazminat› ödemeyi kabul etti. Antlaflman›n hükümleri
Fransa’n›n bir daha toparlanmamas› için bizzat Bismarck taraf›ndan belirlenmiflti.
‹ki taraf aras›nda süregelen “düflmanl›k” derinleflti. Frans›zlar, Alsace-Lorraine’i
kaybetmekle onurlar›n›n k›r›ld›¤›n› ve “ülkelerinin etinden ve kan›ndan bir parça
kopart›ld›¤›” hissine kap›lm›fllard›. (Armao¤lu, 1999: 326-327). Frans›z milliyetçile-
ri “intikam savafl›” fikrine odakland›. Ülkelerinin diz çökmesini unutmad›lar. Alsa-
ce-Lorraine, Birinci Dünya Savafl›’na kadar iki devlet aras›nda sürdürülen iliflkilerin
odak noktas› oldu.

Birinci Dünya Savafl›’ndan önce Avrupa’n›n baflka bir köflesinde de Rusya ve
Avusturya-Macaristan aras›nda Balkanlara egemen olma iste¤i nedeniyle sert bir
rekabet yafland›.

Rusya’n›n geleneksel politikas›n›n merkezinde Karadeniz k›y›lar›na yerleflme
ve ‹stanbul ile Çanakkale Bo¤azlar›ndan geçerek, Akdeniz’e ulaflma fikri vard›. ‹n-
giltere bu hedefe zaman zaman engel oldu. Rusya baflar›l› olamay›nca 1853-1856
K›r›m Savafl›’ndan sonra Balkan co¤rafyas›na yöneldi ve Panslavist bir politika iz-
ledi. Bölgedeki Slavlar› himaye yoluyla egemenli¤ini pekifltirmeye çal›flt›. Rus-
ya’n›n yay›lmac› politikas› hem Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu hem de s›n›rlar› içinde
milyonlarca Slav yaflayan Avusturya-Macaristan’›n siyasi bütünlü¤ünü tehdit etti.

68 Siyasi  Tar ih

Panslavizm: 19. yüzy›l›n ilk
yar›s›nda Avusturya-
Macaristan egemenli¤inde
yaflayan Çek ve Slovaklar
aras›nda edebi ve felsefi bir
ak›m olarak ortaya ç›kan
Slavc›l›k, ayn› yüzy›l›n ikinci
yar›s›nda siyasi bir nitelik
kazand›. Orta ve Do¤u
Avrupa’da yaflayan Slavlar›n
Rusya’n›n yönetiminde
birleflmesini ifade etmek
için kullan›lmaya baflland›.
Panslavist ak›m 1858’de
Moskova’da kurulan “Slav
Yard›m Komitesi” ile ivme
kazand›.



Rusya bu iki imparatorlukta yaflayan Slavlar› tahrik etti, bu etnik-dinî grubun mil-
liyetçili¤ini palazland›rd›. Balkanlar 1875’ten sonra âdeta “saatli bir bombaya” dö-
nüfltü. 1877-78 Osmanl›-Rus Savafl›’›ndan sonra imzalanan ve statükoyu alt-üst
eden Ayastefanos Antlaflmas› (3 Mart 1878) ile Berlin Antlaflmas› (13 Temmuz
1878) Avusturya-Macaristan’›n tepkisine yol açt›. (Armao¤lu, 1999: 489 vd.)

Büyük güçler ittifak› ve ba¤lant›lar sisteminin de (bloklaflma) dünyan›n bir sa-
vafla sürüklenmesinde rolü aç›kt›r. Uluslararas› iliflkiler tarihi üzerine araflt›rma ya-
panlar›n büyük ço¤unlu¤u, ittifaklar›n çerçevesinin çok kat› çizilmifl olmas›n›, güç-
ler dengesinin “düzgün” bir flekilde çal›flmas›n› engelledi¤ini ve Balkanlarla s›n›rl›
kalabilecek bir krizin dünya savafl›na dönüflmüfl oldu¤unu iddia etmektedirler. Bis-
marck, Alman siyasi birli¤ini korumak amac›yla bloklaflmalar› bafllatt›. 1871’den
sonra Almanya’n›n d›fl politikas›n›, bar›fl›n korunmas› ve Avrupa devletlerini kendi
yan›na çekerek Fransa’y› siyasal ve askerî bak›mlardan yaln›z b›rakmak üzerine in-
fla etti. Almanya’n›n Avusturya ile dostça iliflkiler gelifltirmesinden ürken Rusya, iki
devlet aras›nda sürdürülen görüflmelere kat›lmak istedi¤ini aç›klad›. Üç devletin
‹mparatorlar› ve Baflbakanlar› 7 Eylül 1872’de Berlin’de bir araya gelerek “Birinci
Üç ‹mparatorlar Ligi” veya Üç ‹mparator Anlaflmas› denilen sözlü bir anlaflma çer-
çevesinde mutab›k kald›lar. Bu mutabakatta üç devlet, Avrupa’n›n mevcut statüko-
sunun kabul edilmesi, bar›fl›n tehlikeye girmesi hâlinde temas ve müzakerelerde
bulunulmas›, Do¤u Sorunu’ndan (Osmanl› ‹mparatorlu¤unun paylafl›lmas›) kay-
naklanan krizlerin birlikte çözümlenmesi, ihtilalci hareketlere karfl› birlikte hareket
edilmesi ve herhangi bir devletle ittifak yap›lmamas› gibi konularda uzlaflt›. Sa¤lam
temellere dayanmayan ve güvensizlik içeren Üç ‹mparatorlar Ligi, 1879’da Alman-
ya ile Avusturya-Macaristan aras›nda imzalanan savunma antlaflmas›ndan sonra ba-
z› tereddütlerin giderilmesi amac›yla 18 Haziran 1881’de bu kez yaz›l› bir antlaflma
imzalanarak tekrar kuruldu. Buna göre taraflardan biri, di¤er bir devletle savafla gi-
rerse öteki iki devletin tarafs›z politika izlemesi ve üç devletin Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’nun Avrupa’da bulunan topraklar› için aralar›nda önceden bir anlaflma olma-
d›kça statüsünün de¤ifltirilmemesini kabul edeceklerdi (Ülman, 1973: 95-100).

Bismarck’›n Üçlü ‹ttifak’›n kurulmas›n› istemesinin temel nedeni nedir?

Almanya, ‹talya ve Avusturya-Macaristan aras›nda 20 May›s 1882’de Üçlü ‹ttifak
adl› bir antlaflma imzalanarak Avrupa k›tas›n›n iki bloka ayr›lmas›na yol açan en
önemli ad›m at›ld›. Üçlü ‹ttifak Antlaflmas›’na göre taraflardan biri, iki veya daha
fazla büyük devletin sald›r›s›na u¤ramas› hâlinde, di¤er iki devletin ona yard›m et-
mesi, ‹talya’n›n Fransa’n›n sald›r›s›yla yüzyüze gelmesi karfl›s›nda da di¤er iki dev-
letin ona yard›mda bulunmas› karara ba¤land›. Ayr›ca bu durumlar›n d›fl›nda dev-
letlerden biri sald›r›ya u¤rarsa di¤erleri lehte tarafs›zl›k politikas› izleyeceklerdi.

Bu antlaflma ile Bismarck’›n Fransa’y› tecrit etme politikas› büyük çapta baflar›-
ya ulaflt›. Üçlü ‹ttifak Antlaflmas› 1892, 1907 ve 1912 y›llar›nda daha da geniflletile-
rek yenilendi. Fakat ‹talya, ç›kar iliflkilerinin ve buna ba¤l› gerginliklerin doruk
noktas›na ulaflt›¤› bir s›rada, 1902’de Fransa ile gizlice anlaflt› ve dünya savafl› bafl-
lay›nca da ittifak blokunun karfl›s›nda yer ald›. 

Almanya’n›n izlemeye bafllad›¤› yay›lmac› politika, birçok Avrupa ülkesini te-
dirgin etti. Alman tehlikesinden endifle duyan devletler, aralar›ndaki ç›kar çat›flma-
lar›n› bir kenara koyarak Üçlü ‹ttifak Devletlerine karfl› birbirleriyle antlaflmalar im-
zalayarak yeni bir blokun temellerini att›lar. Rusya, 1887 y›l›nda Almanya’yla imza-
lad›¤› antlaflman›n, II. Wilhelm’in politikalar› nedeniyle yenilenmemesi üzerine içi-
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ne düfltü¤ü politik yaln›zl›ktan kurtulmak için 1892 ve 1894’te Fransa’yla askerî ifl
birli¤i ve ittifak› öngören antlaflmalar imzalad›. 1904 y›l›nda ise ‹ngiltere ve Fransa
aras›nda sömürgelefltirme çal›flmalar›ndan kaynaklanan sorunlar›n çözülmesi ama-
c›yla bir antlaflman›n imzalanmas› (Entente Cordiale/Dostluk ‹tilaf›), Üçlü ‹ttifaka
karfl› Üçlü ‹tilaf denilen blokun oluflumunu daha da somutlaflt›rd›. Üçlü ‹tilaf’› mey-
dana getiren antlaflmalar zincirinin son halkas›n› 31 A¤ustos 1907’de Petersburg’da
imzalanan ‹ngiltere-Rusya Antlaflmas› oluflturdu.

Birer savunma ittifak› olarak tasarlanan bu bloklar, bir süre sonra devletlerara-
s›nda yap›lan baz› antlaflmalarla askerî ittifak biçimine dönüfltürüldü. Fas bunal›m-
lar›, Bosna-Hersek’in Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u taraf›ndan ilhak edilme-
si, ‹talya’n›n Trablusgarp’› iflgal etmesi ve Balkan Savafllar› gibi uluslararas› alanda-
ki geliflmeler, bloklar aras›ndaki hassas dengeyi sarsarak dünyay› genel bir savafla
sürüklemede etkili oldu.

Bloklar›n kurulmas› ve bloklar aras› gerginli¤in t›rmanmas› sonucu büyük bir silahlanma
yar›fl› bafllad›.

Almanya’n›n 1892 ve 1894’te Fransa ve Rusya aras›nda imzalanan antlaflmalar-
dan kayg› duymas› ve II. Wilhelm’in denizlerde ‹ngiliz üstünlü¤üne son vererek
Alman yay›lmac›l›¤›n› destekleyecek güçlü bir donanma kurulmas› yönündeki pro-
jesi silahlanma yar›fl›n› h›zland›ran unsurlard›. Nitekim Almanya, 1895’te Kuzey
Denizi’ni Balt›k Denizi’yle birlefltirerek Kiel Kanal›’n› açmas›, denizlere aç›lma pro-
jesinin ilk ad›m›n› oluflturdu.

Alman Donanma Bakan› Amiral Alfred Tirpitz’in büyük çabas› ve Alman a¤›r
endüstrisi temsilcileri ile sömürge yay›lmac›l›¤›n› isteyen çevrelerin deste¤iyle ku-
rulan Alman Donanma Derne¤i’nin propagandas› sonucu 1898 ve 1900’de iki do-
nanma kanunu ç›kart›ld›. Bu kanunlar Alman donanmas›n›n geliflmesinde temel
dinamik oldular.

Sermaye sahiplerinin, ‹ngiltere ve Almanya aras›ndaki rekabet çerçevesinde
kendi hükûmetleri üzerinde bask› kurmas› ve halk›n tahrik edilip daha fazla savafl
gemisi istemeye yönlendirilmesi sonucu dev askerî-endüstriyel kompleksler infla
edildi. ‹ngilizler, denizcilik tarihinde büyük bir devrim olan dretnot (dreadnought)
ad› verilen z›rhl› savafl gemileri infla ettiler. Almanlar da ‹ngilizlerin savafl teknolo-
jisi alan›ndaki bu ola¤anüstü yeniliklerine karfl›l›k vermeye çal›flt› Amiral Tirpitz,
1906 ve 1907’de iki donanma kanunu daha ç›kartt›rarak, 1917’ye kadar alt› dretnot
yap›m›n› planlad›. Savafl öncesinde Fransa, Rusya, Avusturya-Macaristan, ‹spanya
ve ‹talya dretnot sahibi olmufllard›. Yunanistan ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u ise ya-
banc› tersanelere siparifl vermifllerdi. O s›ralarda dretnota sahip olmak, bir ülkenin
küresel ya da bölgesel güçler dengesinde önemli bir yer edinmesi anlam›na gel-
mekteydi.

Robert K. Massie, Dretnot. ‹ngiltere, Almanya ve Yaklaflan Savafl›n Ayak Sesleri, (Çev: Meh-
met Harmanc›), ‹stanbul: Sabah Kitaplar›, 1995.

Bloklararas› silahlanma yar›fl›nda kara ordular› da tepeden t›rna¤a yeniden ya-
p›land›r›ld›. Ülkelerin genelkurmaylar› sald›r› ve savunma amaçl› yeni askerî plan-
lar haz›rlad›lar. Bunlar›n içinde en ünlüsü 1892-1906 y›llar› aras›nda Alman Genel-
kurmay Baflkanl›¤› yapan General Schlieffen, kendi ad›n› tafl›yan pland›r. Bu pla-
na göre ç›kacak bir savaflta Almanya, önce Fransa’yla daha sonra da Rusya’yla sa-
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vaflarak bu ülkeleri saf d›fl› b›rakacakt›. ‹ngiltere 1908’de, Almanya, Rusya ve Fran-
sa da 1913’te kanunlar ç›kartarak, kara ordular›n›n mevcutlar›n› artt›rd›lar. Hiç kufl-
kusuz, her ülke askerî harcamalar için bütçelerinden büyük paylar ay›rmak zorun-
da kald›.

Bu sürecin temel tafllar›ndan birini de afl›r› milliyetçilik oluflturdu. Afl›r› milliyet-
çiler devletin gücünün artt›r›lmas›, itibar›n›n yükseltilmesi, devletlerinin yay›lmac›-
l›¤›na gerekli ideolojik deste¤in sa¤lanmas› ve kamuoyunun manipüle edilerek hü-
kûmetler üzerinde bask› kurulmas› için harekete geçtiler. Almanya’da Pangerma-
nistler, Rusya’da Panslavistler, Fransa’da ‹ntikamc›lar, ‹talya’da ‹rrendentistler ve
‹ngiltere’de de ‹mparatorlukçular yapt›klar› yay›nlarla ve kurduklar› derneklerle ül-
kelerinin politikalar›n› etkilemeye çal›flt›lar.

Savafl›n ç›kmas›n› körükleyen etkenlerden biri de dinsel ve kültürel yay›lmay-
d›. Di¤er bir deyiflle kültür emperyalizmiydi. Sömürgeci devletler, kültürlerini ve
dinsel inançlar›n› sömürdükleri bölgelere tafl›yarak siyasal ve ekonomik yay›lmala-
r›n› pekifltirdiler. 

B‹R‹NC‹ DÜNYA SAVAfiI’NDAN ÖNCE KR‹ZLER

Birinci Fas Krizi
Dünya’n›n geri kalm›fl bölgelerinin paylafl›ld›¤› ve pazar aray›fllar›n›n artt›¤› bir sü-
reçte, Kuzey Afrika’da bulunan dört-befl milyon nüfuslu Fas, 19. yüzy›l sonlar›nda
Avrupal› devletlerin ilgisini çekti. Frans›z Hükûmeti, kabilelerin Cezayir’e sald›r›lar-
da bulunmas› ve ülkede asayifl ile güvenli¤in sa¤lanmamas›ndan dolay› Fas’la da-
ha fazla ilgilenmeye bafllad›. Fas Sultan›’na baflvurarak polis, ordu ve gümrüklerin
kontrolünün kendisine verilmesini istedi. Ülkesinin ç›karlar›n›n sars›ld›¤›n› öne sü-
ren Alman ‹mparatoru II. Wilhelm, 31 Mart 1905’te bir savafl gemisi ile Tanca’ya ç›-
karak, Almanya’n›n Fas’taki ç›karlar›n›n korunaca¤›n› ve Fas’›n ba¤›ms›z bir devlet
olarak varl›¤›n› sürdürmesi gerekti¤ini aç›klad›. Bu hamle, “Birinci Fas krizi” olarak
adland›r›lan uluslar aras› geliflmenin fitilini ateflledi. Daha önce Madrid Konvan-
siyonu’na imza atan devletler ‹spanya’n›n Algeciras kentinde düzenledikleri kon-
feransta, 7 Nisan 1906’da “Genel Senet” ad› verilen bir belge imzalad›lar. Buna gö-
re, Fas’›n toprak bütünlü¤ü ve ba¤›ms›zl›¤› yeniden tan›nd›. Ticaret eflitli¤i ilkesi
kabul edildi. Bu düzenlemelere ek olarak, ‹spanya ve Fransa’n›n Fas-Cezayir s›n›-
r›nda güvenli¤i sa¤lamak için önlemler almas› karara ba¤land›. Bu Konferans ve
al›nan kararlar Almanya’n›n aleyhine sonuçlar verdi. Özellikle Frans›z-‹ngiliz ya-
k›nlaflmas›n›n artmas›, Almanya’n›n arzulamad›¤› bir sonuçtu.

Birinci Fas krizi, dünya savafl›na giden süreçte ilk k›r›lmad›r. Çünkü 1875’ten
beri Fransa ve Almanya aras›nda bir savafl›n bafllamas› olas›l›¤› ilk kez belirgin bir
flekilde hissedildi.

Birinci Fas Krizi’nin ç›k›fl gerekçesi nedir?

Bosna-Hersek Krizi
Avusturya-Macaristan, 5 Ekim 1908’de Berlin Antlaflmas›’ndan (1878) beri yönetimi
alt›nda bulundurdu¤u, ancak hukuken hâlâ Osmanl›ya ba¤l› olan Bosna-Hersek’i
ilhak etti¤ini aç›klad›. Bosna-Hersek’in ilhak› giriflimi fliddetli bir kriz do¤urdu ve
Avrupal› devletleri savafl›n efli¤ine sürükledi. Bu hamle, beklenen dünya savafl›n›n
ç›kmas›n›n an meselesi oldu¤unu göstermiflti.
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Rus kamuoyu ve Çar II. Nikola ilhak karar›na tepki gösterdi. Rus D›fliflleri Ba-
kan› Iswolsky Bo¤azlar konusunda destek almak için ‹ngiltere ve Fransa’ya bafl-
vurdu. Fransa tarafs›z kalaca¤›n› aç›klad›. ‹ngiltere ise Rusya’n›n Bo¤azlara yerlefl-
mesini ç›karlar›na ayk›r› buldu¤u için destek vermekten kaç›nd›. Bosna-Hersek’in
ilhak›na en fazla tepki gösterenlerden biri de S›rbistan’d›. Zira bu ülke “Büyük S›r-
bistan” idealini gelifltirmiflti ve bu nedenle Balkanlarda yay›lmay› amaçlam›flt›. Bu
ilhak› kabul etmedi ve seferberlik ilan etti. Avusturya-Macaristan ve Rusya s›n›rla-
ra asker y›¤›na¤› yapt›. Alman fiansölyesi Bülow ise Avusturya-Macaristan’a tam
destek verdi¤ini aç›klad›. Avrupa’da bir savafl tehlikesi belirdi.

Osmanl› Hükûmeti savafl› göze alamad› ve sorunun diplomasi yoluyla çözül-
mesi tercihinde bulundu. Osmanl› Hükûmeti’nin bu tutumuna karfl›n, halk hareke-
te geçti. Avusturya mallar›na karfl› fliddetli bir boykot düzenledi. Ç›k›fl bulamayan
Osmanl› Hükûmeti, Avusturya-Macaristan’la ikili görüflmeler yaparak, Bosna-Her-
sek’in ilhak›n› tan›d›. 26 fiubat 1909’da yap›lan antlaflmaya göre Avusturya-Maca-
ristan, Yeni Pazar Sanca¤›’ndan askerini çekmeyi, Bosna-Hersek’teki devlet ve va-
k›f mallar› için 2,5 milyon alt›n lira ödemeyi ve Bosna-Hersek’li Müslümanlar›n ha-
lifeyi tan›malar›n› kabul etti.

Avrupal› devletler için sorun çözülmemiflti. S›rbistan, 26 fiubat 1909 tarihli ant-
laflma karfl›s›nda izledi¤i politikay› yumuflatarak bir yandan Bosna-Hersek’e “özerk-
lik” verilmesini, öte yandan ise kendisine bir parça “toprak tavizi” verilmesini iste-
meye bafllad›. Almanya ise 14 Mart 1909’da Rusya’ya yapt›¤› arac›l›k teklifinde
uluslararas› bir konferans›n toplanmamas›n›, buna karfl›l›k ilhak›n di¤er devletler
taraf›ndan tan›nmas›n› ve Berlin Antlaflmas›’n›n 25. Maddesi’nin yürürlükten kald›-
r›lmas›n› gündeme getirdi. Bir dizi diplomatik giriflimlerden sonra Çar II. Nikola
geri ad›m atarak 22 Mart 1909’da ilhak› kabul etti¤ini bildirdi. Di¤er devletler de
Avusturya-Macaristan’a verdikleri notalarla ilhak› kabul ettiklerini aç›klad›lar.

Bosna-Hersek krizi Avrupa’n›n alt› ay boyunca derin bir bunal›m yaflamas›na
yol açt›. Almanya, Avusturya-Macaristan ittifak› Rusya’ya boyun e¤dirirken ‹ngil-
tere’yi de tedirgin etti. Avrupa bu krizle Birinci Dünya Savafl›’na bir ad›m daha
yaklaflt›.

‹kinci Fas Krizi
Almanya ve Fransa, Bosna-Hersek geriliminin dorukta oldu¤u bir dönemde 9 fiu-
bat 1909’da Fas’›n ba¤›ms›zl›¤›n› ve toprak bütünlü¤ünü teyit eden bir antlaflma
imzalad›. Almanya, Fransa’n›n Fas üzerindeki politik ç›karlar›n› tan›rken Fransa da
Almanya’n›n bu küçük ülke üzerindeki ekonomik h›rslar›n› tan›d›. Ancak iki ülke-
nin rekabeti sona ermedi ve Fransa’n›n Almanya’n›n ç›karlar›na sayg› göstermeme-
si nedeniyle ortam tekrar gerildi. Fransa’n›n bu politik hava içinde güvenli¤i sa¤la-
ma gerekçesiyle Fas’›n baflkenti Fez’e, Nisan 1911’de asker ç›karmas›, yeni bir kri-
zin kap›s›n› aralad›. ‹spanya da k›sa bir süre sonra Larache flehrine asker yollad›.
Ç›karlar›n›n sars›ld›¤›n› düflünen Almanya 1 Temmuz 1911’e Agadir Liman› önüne
Panther adl› savafl gemisini yollad›. Almanya’n›n bu güç gösterisi baflta Fransa ol-
mak üzere ‹ngiltere ve di¤er devletler üzerinde heyecan yaratt›. ‹ngiltere, Fas’ta ç›-
karlar› oldu¤unu ve Almanya’n›n bu tehditkâr hareketini kabul etmeyece¤ini aç›k-
lad›. ‹ngiliz donanmas› olas› bir savafl için harekete geçirildi ve Fransa’ya destek
mesaj› verildi. (Gülboy, 2004: 66). ‹ngiltere’nin kesin bir flekilde taraf olmas›, Al-
manya’ya geri ad›m att›rd›. Buna ek olarak, Avusturya-Macaristan da tarafs›z kald›-
¤›n› aç›klamas›, Almanya’n›n daha fazla ileri gitmesini önledi. Almanya görüflmele-
rin sonunda Fransa’yla uzlaflt› ve 4 Kas›m 1911’de bir antlaflma imzalad›. Buna gö-
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re Almanya, Fransa’n›n Fas üzerindeki egemenlik kurma hakk›n› tan›d›. Fransa ise
Frans›z Kongosu’ndan 275.000 kilometrekarelik topra¤› Almanya’ya b›rakt›. Ayr›ca
bu ülkenin Fas’taki ekonomik ç›karlar›na sayg› gösterecekti.

‹kinci Fas krizi ya da Agadir Olay› Avrupa güç dengesinin hangi boyuta ulaflt›-
¤›n› göstermesi aç›s›ndan önemlidir. Avrupa kamuoyunda savafl telaffuz edilmeye
baflland›. A.J.P. Taylor’un ifadesiyle “1905 ve 1909 bunal›mlar› bir diplomatik kriz-
diler; 1911’de ise uluslar savafl öncesindeki ruh hâli ile karfl› karfl›ya geldiler” (Gül-
boy, 2004: 67).

Balkan Krizi
19. yüzy›l boyunca yeni kurulmufl Balkanl› devletlerin irredentizm arzular›, Rus-
ya’n›n Panslavist politikas› ve Avusturya-Macaristan’›n yay›lma iste¤i, Balkan co¤-
rafyas›n›n gerilmesine yol açm›flt›. Bulgaristan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmesi (1908)
bu gerilimi artt›ran unsurlardan biri olmufltu.

Bu Balkan devletlerinden her biri Makedonya bölgesi üzerinde tarihî, dinî,
co¤rafi, iktisadi, demografik ve kültürel gerçeklerle hak iddia etmelerine ra¤men
kendi aralar›nda (13 Mart 1912 tarihli S›rp-Bulgar Antlaflmas› ve 29 May›s 1912 ta-
rihli Bulgar-Yunan Antlaflmas›) ittifak ve savunma belgeleri imzalam›fllard›. Ara-
lar›ndaki düflmanl›klar› bir kenara iten bu devletlerin temel amac›, Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’na karfl› ifl birli¤ine giderek, topraklar›n› paylaflmakt›. Balkanlar›n
küçük devleti olan Karada¤ da May›s 1912’de Yunanistan’la ve A¤ustos 1912’de
Bulgaristan’la sözlü anlaflmalar yaparak, ittifak zincirine kat›ld›. Rusya’n›n da tah-
rikiyle bir Balkan krizi ufukta göründü. Rusya, S›rbistan’› ve Bulgaristan’› Slavist
ç›karlar› do¤rultusunda destekledi. Fransa, Almanya’n›n bir müdahalesi olmad›k-
ça geliflmelerin d›fl›nda kalaca¤›n› müttefiki Rusya’ya bildirdi. ‹ngiltere ise sömür-
gelerindeki Müslümanlar›n tepkisinden çekindi¤inden, Balkanlarda statükonun
korunmas›n› ve bar›fl›n bozulmamas›n› savundu. Almanya ve Avusturya, S›rbis-
tan’›n genifllemesi anlam›na gelebilecek her ad›ma karfl› olduklar›n› bir kez daha
gösterdiler

Balkan Savafl›, Karada¤’›n 8 Ekim 1912’de Osmanl›’ya savafl ilan etmesiyle bafl-
lad›. Savafl›n bafllad›¤› gün, Avrupa’n›n büyük devletleri ortak bir bildiri yay›nlaya-
rak bar›fl›n ve statükonun bozulmas›na karfl› olduklar›n›, statükonun bozulmas› ha-
linde toprak de¤iflikli¤ini kabul etmeyeceklerini aç›klad›lar. Yine bu bildiriyle Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’ndan Makedonya’da ›slahat yapmas›n› da istediler. Avrupal›
devletler bu aç›klamay› Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun dört küçük Balkan devletini
askerî yenilgiye u¤rataca¤›n› tahmin ettiklerinden dolay› yapm›fllard›. Fakat savafl
tahminlerin ötesinde geliflti ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u art arda yenilgiler ald›. S›r-
bistan askerî güçleri Dalmaçya k›y›lar›na do¤ru ilerledi. 1878’den beri “özerklik”
veya ba¤›ms›zl›k temelinde mücadele bafllatm›fl olan Arnavutlar, Kas›m 1912’de
ba¤›ms›zl›klar›n› ilan ettiler. Rusya, Kas›m’da Balkan Savafl›’n›n bafllad›¤› gün ya-
y›nlanan bildiriyi bir kenara iterek ele geçirilen topraklar›n Balkan devletlerine “si-
lah hakk›” olarak b›rak›lmas›n› aç›klad›. Avrupal› büyük güçler Balkan krizi nede-
niyle tekrar karfl› karfl›ya geldiler. Osmanl› ‹mparatorlu¤u korkunç bir yenilgi ala-
rak, birkaç hafta içinde Selanik, Manast›r ve Kosova gibi (Makedonya) siyasi, kül-
türel ve dinî sembollerle dolu kentleri kaybetti. Bulgar Ordusu Çatalca savunma
hatt›na dayand› ve ‹stanbul’a girmesine ramak kald›. Osmanl› Hükûmeti’nin atefl-
kes iste¤ine bir süre cevap vermeyen müttefik Balkan Devletleri, 3 Aral›k 1912’de
bu iste¤e olumlu yaklaflarak, ateflkes antlaflmas›n› imzalad›lar. Londra’da bafllayan
bar›fl görüflmeleri 30 May›s 1913’te sonuçland› ve Midye-Enez çizgisi s›n›r olarak
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saptand›. S›n›r hatt›n›n bat›s›nda kalan topraklar, dört balkan devletine b›rak›ld›.
Öte yandan Arnavutlu¤un s›n›rlar›n›n tespiti sorunu da Avrupal› güçler aras›nda
zaman zaman krize yol açt›.

Richard C. Hall, Balkan Savafllar› 1912-1913 I. Dünya Savafl›’n›n Provas›, (Çev: M. Tanju
Akad), ‹stanbul: Homer Kitabevi, 2003

Toprak paylafl›m› üzerine Haziran 1913’te ç›kan ‹kinci Balkan Savafl›, Bulgaris-
tan’›n yenilgisiyle sonuçland›. Osmanl› Ordusu Edirne’yi geri almay› baflard›. Bal-
kanl› devletler aras›nda 10 A¤ustos 1913’te Bükrefl Bar›fl Antlaflmas› imzaland›. Bal-
kan siyasi haritas›na yeniden flekil verildi.

Balkan krizi Üçlü ‹ttifak ve Üçlü ‹tilaf bloklar›n› karfl› karfl›ya getirdi. Özellikle
Avusturya-Macaristan’›n, Rusya ve S›rbistan’la olan iliflkileri daha da gerginleflti.

SAVAfiIN BAfiLAMASI VE YAYILMASI
Yukar›daki aç›klamalar›m›zdan anlafl›laca¤› üzere Birinci Dünya Savafl›, büyük
devletler aras›ndaki bir dizi krizin yaratt›¤› ortamda meydana geldi. Hükûmetlerin
dev ordu ve donanmalar meydana getirmesi, militarizmin yükselmesi ve kamuoyu-
nun manipüle edilmesi, büyük bir savafl›n ç›kaca¤› beklentisini artt›rm›flt›. Savafl›n
bafllamas›na bir k›v›lc›m yetmiflti. Nitekim Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u Ve-
liahd› Arflidük François Ferdinand’›n Saraybosna’daki ordu manevralar› ziyareti s›-
ras›nda 28 Haziran 1914’te Gavrilo Prencip adl› bir S›rp milliyetçisi taraf›ndan öl-
dürülmesi dünyay› savafla sürükledi. Avusturya-Macaristan Hükûmeti yapt›¤› so-
ruflturmada suikast›n S›rbistan gizli servisi ile ba¤lant›s› olan “Kara El” örgütü ta-
raf›ndan organize edildi¤ini tespit etti. Ard›ndan 23 Temmuz’da S›rbistan’a kabul
edilmesi zor koflullar içeren 10 maddelik bir nota verdi. Suikastç›lar›n Avusturya-
Macaristan’›n görevlendirdi¤i kiflilerce soruflturulmas›n› ve yarg›lanmas›n› talep et-
ti. S›rp Hükûmeti verdi¤i cevapta, taleplerin önemli bir k›sm›n› kabul etti¤ini, an-
cak egemenli¤ini k›s›tlayan baz› maddelerin görüflmeler yoluyla yumuflat›lmas› ge-
rekti¤ini bildirdi. S›rbistan’›n cevab›ndan tatmin olmayan Avusturya-Macaristan, bu
ülkeyle diplomatik iliflkilerini kesti ve k›smi seferberlik ilan etti. Ard›ndan 28 Tem-
muz 1914’te baflkent Belgrat’› bombard›man ederek uzun zamand›r beklenen sa-
vafl›n ilk k›v›lc›mlar›n› tutuflturdu.

Rusya ve Fransa seferberlik ilan etti. Avusturya ve Macaristan’› destekleyen Al-
manya, 1 A¤ustos’ta Rusya’ya, 3 A¤ustos’ta da Fransa’ya savafl açt›. Belçika’ya bir
nota vererek Alman Ordusu’nun geçifline izin verilmesini istedi. Alman Ordusu,
Belçika Hükûmeti’nin notay› reddetmesi üzerine 4 A¤ustos’ta s›n›r› aflarak ilerle-
meye bafllad›. Alman Genelkurmay›’n›n daha önce haz›rlam›fl oldu¤u Schlieffen
plan›na göre, ordunun Belçika’dan h›zla geçerek Fransa’ya sald›rmas› ve bu ülke-
yi alt› hafta içinde yenilgiye u¤ratmas› gerekiyordu. Ard›ndan bu askerî birlikleri
mevcut Alman demiryolu a¤›n›n yard›m›yla Rus cephesine nakl edilmesi ve kesin
baflar›n›n kazan›lmas› gerekmekteydi. ‹ngiltere, Alman Ordular›n›n s›n›r› geçmesi
üzerine Berlin’e bir nota vererek askerî güçlerini geri çekmesini istedi. Alman-
ya’n›n notaya cevap vermemesi üzerine 4 A¤ustos’ta bu ülkeye savafl ilan etti.
Avusturya-Macaristan’›n da 6 A¤ustos’ta Rusya’ya savafl açmas›yla Avrupa’n›n bü-
yük güçlerinin tamam› savafla dahil oldu. Ordu karargâhlar›nda rakiplere h›zl› ve
kesin darbe vurularak zafer kaz›n›laca¤› düflüncesi egemendi. Savafl planlar› buna
göre yap›lm›flt›.
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Alman Ordusu’nun Belçika’ya girmesinden hemen sonra Frans›z askerî güçleri
Alsace-Lorraine yönelik büyük bir sald›r› bafllatt›. Haz›rl›kl› olan ve böyle bir sald›-
r›y› bekleyen Alman birlikleri, Frans›zlar› durdurdu. Frans›z Genelkurmay› Baflka-
n› Joffre, ‹ngiliz birlikleriyle takviye edilmifl orduyu, Alman askerlerini Belçika s›-
n›r›nda durdurmak için hareket geçirdi. Ancak 22 A¤ustos’ta Virton-Neufchateau
çarp›flmalar›nda a¤›r yenilgi ald›. ‹ngiliz güçleri de ayn› gün Mons’ta baflar› kazan-
makla birlikte Frans›z Beflinci Ordusu’nun geri çekilmesi üzerine, onlar da Mons’u
b›rakmak zorunda kald›. Almanya, Schlieffen plan› uyar›nca Fransa’y› çökertmek
için ilerlerken Fransa da yaklaflan Alman tehlikesini bertaraf etmek için önlemler
ald›. Frans›z Genelkurmay Baflkan› Joffre, bir taraf› Verdun’a dayanan savunman›n
Paris’e kadar uzat›lmas› için yeni takviyeler gerçeklefltirdi. Amaç, Alman ilerleyifli-
ni ilk aflamada güçlü bir savunma ile durdurmak ve sonras›nda da etkin bir karfl›
sald›r› ile geri püskürtmekti. Frans›z Hükûmeti ve parlamentosu Paris’ten ayr›larak
Bordaeaux’ya tafl›nd›.

Alman Ordusu 7-9 Eylül 1914’te Frans›z ve ‹ngiliz güçlerinden oluflan Müttefik
Ordusu’nu yenilgiye u¤ratarak Paris’e biraz daha yaklaflt›. Ancak Marne Nehri üze-
rinde kurulan savunma hatt› üzerinde durduruldu.

Cephe, Do¤u’da Verdun’dan, Bat›’da Noyan’a kadar uzanan bir çizgi üzerinde
sabitlendi. Dünya Savafl› boyunca çok az bir de¤ifliklik olacakt›r. Marne Savafl›, ge-
rek Müttefikler (‹ngiliz-Frans›z) gerekse de Almanlar için bilançosu a¤›r oldu. 

Marne Cephesi’nde baflar›s›zl›¤a u¤rayan Almanya, Do¤u Cephesi’ne yöneldi.
Bu cephede Rusya, Almanya Genelkurmay› Fransa’ya odaklanm›fl iken 13 ve 15
A¤ustos’ta Birinci ve ‹kinci ordular›n› Do¤u Prusya’ya soktu. General Paul von
Hindenburg’un komutas›ndaki Alman Ordular› 23 A¤ustos-9 Eylül tarihleri aras›n-
da Tannenberg savafllar›nda Rusya’y› a¤›r bir yenilgiye u¤ratt›. Böylece hem Do¤u
Prusya kurtar›ld› hem de Rus Ordusu’nun kuzey grubunun savaflma gücü önemli
ölçüde çökertildi. Ayr›ca bu cephede Ruslarla savafl hâlinde olan Avusturya-Maca-
ristan’a da yard›m etti. Ordusu rahatlat›ld›. Ancak çok k›sa bir süre sonra Eylül ay›-
n›n bafllar›nda takviye edilmifl Rus güçleri Galiçya’da Avusturya-Macaristan güçle-
rini bozguna u¤ratt›.

Avusturya-Macaristan 29 Temmuz’da S›rbistan’›n baflkentini bombard›man et-
mesine ra¤men 11 A¤ustos’a kadar genifl bir sald›r› bafllatmad›. Bu tarihte yap›lan
sald›r›da ise S›rp güçleri karfl›s›nda baflar›s›z oldular. Ancak takviye edilmifl Avus-
turya-Macaristan Ordusu 2 Aral›k’ta Belgrad’› ele geçirmifl ise de S›rp güçlerinin
karfl› sald›r›s› sonucu 15 Aral›k’ta geri vermek zorunda kald›.

Do¤u ve Bat› cephelerindeki savafl y›pratma amaçl› sald›r›larla sürdürüldü. Sa-
vafl Uzak Do¤u’yu da etkiledi. Japonya büyük bir güce dönüflmek istedi¤inden bu
savafl› f›rsat olarak gördü. Nitekim 15 A¤ustos 1914’te Almanya’ya bir ültimatom
vererek Almanya’n›n Çin’deki donanmas›n› geri çekmesini ve Kiacohow’u kendi-
sine vermesini istedi. ‹stedi¤i cevab› alamayan Japonya, 23 A¤ustos’ta Almanya’ya
savafl açt› ve k›sa sürede Alman sömürgelerini iflgal etti. Çin üzerinde de çok
önemli imtiyazlara sahip oldu.

Denizlerde de taraflar›n donanmalar› karfl› karfl›ya geldi. Özellikle dünyan›n en
büyük deniz gücüne sahip ‹ngiltere’nin denizlerde de Almanya’yla savafla tutuflma-
s› beklendi. A¤›r toplar ve z›rh ile donat›lm›fl dretnotlar›n kullan›laca¤› kaç›n›lmaz-
d›. Almanya, savafl›n ilk aylar›nda o tarihe kadar keflif yapmak ve karakol görevle-
ri için kullan›lan denizalt›lar› birer öldürücü silah olarak kullanmaya bafllad›. U-21
ve U-9 adl› Alman denizalt›lar› ‹ngiliz donanmas›na ait dört kruvazör ve befl savafl
gemisini bat›rarak dünyan›n ilgisini çekti. 
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Birinci Dünya Savafl›’nda ilk y›l denizlerdeki en büyük çarp›flmalar Pasifik ve
Güney Atlantik’te yafland›. Almanlar bu co¤rafyada kruvazörlerden oluflan güçlü
bir donanma bulundurdu. Ancak ‹ngiliz donanmas› karfl›s›nda tutunamad› ve yok
olmaktan kurtulamad›.

Avrupa’da patlak veren savafl k›sa sürede dünyan›n de¤iflik bölgelerine s›çrad›. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Savafla Girmesi
Savafl öncesinde ülkenin karfl› karfl›ya kald›¤› siyasi, ekonomik, askerî ve toplum-
sal koflullar ile yönetici elite egemen olan siyasi-ideolojik bak›fl aç›s› gözden geçi-
rildi¤inde Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun savafla girme nedenlerini flöyle s›ralamak
mümkündür:

• ‹tilaf blokunda yer alan devletlerin Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na karfl› izledik-
leri sald›rgan politikalar

• Son savafllarda kaybedilen topraklar›n geri al›nmas›
• Ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas›
• Almanya’n›n savafltan üstün ç›kaca¤› düflüncesi
• Osmanl›-Alman yak›nlaflmas›
• Turan ‹mparatorlu¤u kurma düflüncesi
Trablusgarp ve Balkan Savafllar›ndan a¤›r yenilgiyle ç›kan Osmanl› ‹mparator-

lu¤u, dünya savafl›ndan hemen önce ordu ve donanmas›n› modernlefltirme ve si-
yasi yaln›zl›ktan kurtulmak için de baz› diplomatik giriflimlerde bulundu. ‹ngilte-
re’ye yak›nlaflma ve ‹tilaf Devletleri blokunda yer alma çabas› sonuçsuz kald›. Bu
durum karfl›s›nda yaln›zl›ktan kurtulmak isteyen Osmanl› ‹mparatorlu¤u, ‹ttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin Alman yanl›s› üyelerinin (baflta Enver Pafla olmak üzere) bas-
k›s›yla Almanya’ya daha çok yak›nlaflmaya bafllad›. ‹ki ülke aras›nda 27 Temmuz
1914’te bafllayan ittifak görüflmeleri 2 A¤ustos 1914’te antlaflmayla sonuçland›. Os-
manl› Hükûmeti üyelerinin bir bölümünün haberi olmaks›z›n imzalanan ittifak ant-
laflmas›n›n en önemli hükümleri flunlard›r:

• ‹ki devletin, Avusturya-Macaristan ile S›rbistan aras›nda ç›kan bir anlaflmaz-
l›kta tam bir tarafs›zl›k içinde bulunmas›,

• Avusturya-Macaristan ile Rusya’n›n savafla tutuflmas› hâlinde Almanya’n›n da
buna kat›lmak zorunda kalmas› durumunda, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun da
savafla girmesi,

• Almanya’n›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun tehditle yüz yüze kalmas› duru-
munda silahla Osmanl›’y› savunmas›

Osmanl› Hükûmeti, antlaflman›n onayland›¤› gün genel seferberlik karar› ald›
ve tarafs›zl›¤›n› ilan etti. Ancak Akdeniz’de ‹ngiliz donanmas›n›n takibinden kaçan
Goeben ve Breslau adl› iki Alman savafl gemisinin 10 A¤ustos’ta Çanakkale Bo¤a-
z›’n› geçerek Marmara Denizi’ne girmesi, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun savafla kat›l-
mas› sürecini h›zland›rd›. Uluslararas› hukuka göre gemilere savafl sonuna kadar el
koymas› gereken Osmanl› Hükûmeti, bunlar› sat›n ald›¤›n› aç›klad›. Gemilere Türk
bayra¤› çekti, adlar›n› Midilli ve Yavuz olarak de¤ifltirdi ve personele de fes giydir-
di. Bu olaylar h›zla geliflirken Osmanl› ‹mparatorlu¤u kapitülasyonlar› 7 Eylül
1914’te tek tarafl› olarak kald›rd›¤›n› ilan etti. Ancak Almanya ve Avusturya baflta
olmak üzere ilgili devletler itiraz ettiler.

Almanya, bir oldubitti ile Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu savafla sürükleyerek üze-
rindeki yükü hafifletmeye çal›flt›. Nitekim Osmanl› Hükûmeti taraf›ndan donanma
komutanl›¤›na getirilen Alman Amirali Souchon, baflta Yavuz ve Midilli olmak üze-
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re Osmanl› donanmas›n› 29-30 Ekim 1914’te Karadeniz’e ç›kartarak Odessa ve Si-
vastopol gibi Rus limanlar›n› bombard›man ettirdi. Bu olay üzerine Rusya 2 Ka-
s›m’da, ‹ngiltere ve Fransa da 5 Kas›m’da Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na savafl ilan et-
tiler. Osmanl› ‹mparatorlu¤u da 12 Kas›m 1914’te bu devletlere resmen savafl aça-
rak çöküflünü h›zland›racak ad›m› att›.

Padiflah Mehmed Reflad, savafla girildikten k›sa bir süre sonra Almanya ve ‹tti-
hat ve Terakki Cemiyeti’nin iste¤iyle ‹tilaf Devletlerinin egemenli¤i alt›ndaki Müs-
lümanlar› onlara karfl› ayakland›rmak amac›yla 23 Kas›m 1914’te Kutsal Cihat (Ci-
had-› Mukaddes) ilan etti. Ancak bu giriflimin de savafl s›ras›nda bir yarar getirme-
di¤i görüldü (Yakut, 2010: 97-98)

Avrupa’da Savafl›n Yay›lmas›
‹talya savafl bafllad›¤›nda ‹ttifak blokuna üye olmas›na ra¤men yükümlülüklerinden
kaçarak 3 A¤ustos’ta tarafs›zl›¤›n› ilan etti. Temel amac› daha fazla toprak vaat
edenlerin saf›nda savaflmakt›. Nitekim ‹tilaf Devletleri’nin kendi aralar›nda yapt›kla-
r› 26 Nisan 1915 tarihli Londra Antlaflmas› geniflleme amac› tafl›yan ‹talya’ya önem-
li vaatlerle doluydu. Buna göre; Tirol’lerin bir k›sm›, Trieste ile ‹stirya, Arnavutluk’ta
Valona ile Sasemo, Dalmaçya Adalar›n›n bir k›sm›, 12 Ada, Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun topraklar›n›n paylafl›lmas› durumunda Antalya ve çevresi, Avusturya-Maca-
ristan’›n kontrolünde bulunan ‹talyanlar›n yaflad›¤› bölgeler ve Afrika’da Alman sö-
mürgelerinden pay bu ülkeye verilecekti. (Armao¤lu, 1988: 117-118)

‹talya, eski ba¤lafl›klar› içinde en fazla anlaflmazl›k hâlinde oldu¤u Avusturya-
Macaristan’a 20 May›s 1915’te, A¤ustos 1915’te de Almanya ve Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’na savafl ilan etti. ‹talya Genelkurmay Baflkan› Mareflal Luigi Cadorna ordusu
silah ve cephane aç›s›ndan savafla haz›r olmamas›na ra¤men Avusturya-Macaristan
s›n›r›nda ‹sonzo Platosu’nda sald›r› bafllatt›. Ancak baflar›l› olamad›.

Almanya ve Avusturya-Macaristan karayolundan Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na
yard›m edebilmek için tek yol olan Bulgaristan’› yanlar›na çekmek ve savafla gir-
mesini sa¤lamak için toprak vaadinde bulundular. ‹ki ülkenin Bulgaristan’a vaat
ettikleri ve esas›nda Bulgaristan’›n çok istedi¤i yerler, bu ülkenin ‹kinci Balkan Sa-
vafl›’nda Romanya’ya kaybetti¤i Dobruca, Yunanistan’a kapt›rd›¤› Kavala ve Serez
ile S›rbistan’a kaybetti¤i Makedonya bölgesiydi. Bulgaristan amac›na ulaflmak için
Almanya ve Avusturya-Macaristan’la 6 Eylül 1915’te imzalad›¤› antlaflma uyar›nca
12 Ekim 1915’te S›rbistan’a savafl ilan etti.

Bat› Cephesi, 1915 y›l› bafllar›nda ‹sviçre’den Fransa’n›n Atlantik k›y›lar›na ka-
dar uzanan 500 millik bir çizgi boyunca kilitlendi. Almanya bir y›pratma savafl›na
haz›rlanmak ve bu savafl› sürdürmek için savafl ekonomisini yeniden yap›land›rd›.
Cephane stokunu artt›rd› ve silah üreticilerine daha fazla ham madde sa¤lad›. Öte
yandan Schlieffen plan›ndan vazgeçerek Rus Ordusu’nun yenilgiye u¤rat›lmas›n›
öncelikleri aras›na ald›.

1914 y›l› sonlar›nda ve özellikle 1915 bafllar›ndan itibaren yeni bir savafl flekli
olan siper savafllar› a¤›rl›k kazand›. Almanya, Marne ve Ypres çarp›flmalar›ndan
sonra savunmaya çekildi ve siper hatlar›n› sa¤lamlaflt›rd›.
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Bat› Cephesi’nde 1916 y›l›n›n ilk haftalar›nda askerî aç›dan çok fazla bir askerî
hareketlilik gözlenmedi. Alman Ordusu, Frans›zlarca ulusal onur simgesi say›lan
Verdun kalesini ele geçirmek ve bu adla an›lan savunma hatt›n› k›rmak için y›¤›-
nak yapt›. Alman Genelkurmay› 1916 y›l› fiubat ay› sonlar›nda ilk sald›r›lar›n› bafl-
latt›. Frans›zlar Nisan-May›s aylar›nda savunmadan sorumlu Henri Pétain’in büyük
miktarda askerî malzeme sa¤lamas›yla Alman Ordusu’nu durdurmay› baflard›lar.
Verdun Savafl› Birinci Dünya Savafl›’n›n en kanl› çarp›flmalar›ndan biri olarak tari-
he geçti. Bir y›la yak›n süren savafl›n sonucunda Frans›zlar 377 bin, Almanlar ise
337 bin kay›p vermifllerdir.

1916 y›l› boyunca Bat› ve Do¤u Cephelerinde savafl› sona erdirici askerî ha-
reketler olmad›. Do¤u’da Rus General Brusilov ordusuyla Avusturya-Macaristan
birliklerini zor durumda b›rakt›ysa da rakip gücü yok edemedi. Ancak müttefik
güçlerinin Verdun ve Trentino cephelerinde rahatlamas›na yol açt›. Fakat Rus-
ya’n›n bir milyon kay›p vermesi ve üretici güçlerinin savafl alanlar›nda yok olma-
s›, tar›m üretimini sekteye u¤ratt›. Yiyecek s›k›nt›s› çeken kitleler öfkelerini reji-
me yönelttiler. Rusya’da grevler ve gösteriler artt›. Bolflevik Devrimi’ne giden sü-
reç h›zland›.

Do¤u Cephesi’nde önemli geliflmelerden biri de ‹ttifak blokuna dahil olmakla
birlikte, savafl bafllad›¤›nda tarafs›zl›¤›n› ilan etmifl bulunan Romanya’n›n 26 A¤us-
tos 1916’da kendisine önemli ölçüde toprak vaadinde bulunan ‹tilaf Devletleri’nin
yan›nda savafla girmesidir. Ancak Romanya Ordusu, Almanya ve Avusturya-Maca-
ristan Ordular› karfl›s›nda baflar›s›zl›¤a u¤rad›.

Kara ve denizde sürdürülen savafl, uçaklar›n askerî teknolojiyle modifiye edil-
mesinden sonra havada da yap›lmaya baflland›. Almanlar, 1914 ve 1915 y›llar›nda
bir tür büyük balon olan Zeplini Polonya ve ‹ngiltere’nin bombalanmas›nda kul-
lanm›fllard›. Fakat bu hava arac›n›n dayan›ks›z olmas› nedeniyle önemli baflar›lar
sa¤layamad›lar. Fakat bir yandan da uça¤›n savaflta kullan›lmas› için aray›fla girdi-
ler. Frans›z ve Alman Ordusu Bat› Cephesi’nde 1914’ün sonlar›nda siper savafllar›
bafllad›¤›nda uçaklar› gözlem ve keflif yapmak için kullanm›fllard›. Almanlar maki-
neli tüfe¤i uça¤a monte ederek dünyan›n ilk gerçek avc› uça¤›n› yapmay› baflar-
m›fllard›. Bu uça¤› ilk olarak 1916’da Verdun Savafl›’nda kulland›lar. 1917 y›l›n›n

78 Siyasi  Tar ih

Resim 3.1

Bat› cephesinde
Ypres Savafl›



bafl›nda da Alman mühendisler ilk olarak uzun menzilli bombard›man uçaklar›n›
dizayn ettiler. Alman bombard›man uçaklar› ilk sald›r›lar›n› 13 Haziran 1917’de
Londra’ya gerçeklefltirdiler. (Neilberg, 2011; 110).

Savafl›n genifllemesi sürecinde aç›klanmas› gereken noktalardan biri de Yuna-
nistan’›n savafla kat›lmas›d›r. Savafl bafllad›¤›nda Alman ‹mparatoru II. Wilhelm’in
enifltesi olan Kral Konstantin’le ‹tilaf Devletleri yanl›s› Baflbakan Venizelos aras›n-
da bir rekabet yafland›. ‹tilaf Devletleri Venizelos’a Anadolu’da toprak vaat ederek
savafla girmesini istediler. Kral taraf›ndan Baflbakanl›ktan uzaklaflt›r›lan Venizelos,
Selanik’te bir ayaklanma ç›kartarak, ayr› bir hükûmet kurdu. ‹ngiliz-Frans›z birlik-
leri Atina’ya girerek, Kral› tahttan indirerek, o¤lu Aleksandr’› bafla geçirdiler. Yeni
dönemde tekrar baflbakanl›¤a getirilen Venizelos, 26 Haziran 1917’de ‹ttifak Dev-
letleri’ne savafl açt›. Böylece Balkanlarda savafl›n alan› daha da geniflledi.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Savaflt›¤› Cepheler
• Kafkasya ve Do¤u Anadolu Cephesi
• Irak Cephesi
• Kanal Cephesi
• Çanakkale Cephesi
• Galiçya Cephesi

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu Parçalayan Gizli Antlaflmalar
Avrupal› emperyalist devletlerin fiark Meselesi (Do¤u Sorunu) ad›n› verdikleri Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nun paylafl›lmas› giriflimi, savafl s›ras›nda yap›lan gizli antlafl-
malarla doruk noktas›na ulaflt›.

‹ngiltere, Fransa ve Rusya Aras›nda Bo¤azlarla ‹lgili Yap›lan Antlaflma:
‹ngiltere 12 Mart 1915, Fransa ise 10 Nisan 1915’te Rusya’ya verdikleri notalar so-
nucunda; ‹stanbul kentinin, Bo¤aziçi’nin, Marmara Denizi’nin ve Çanakkale Bo¤a-
z›’n›n bat› k›y›lar›n›n, Midye-Enez hatt›na kadar Güney Trakya’n›n, ‹stanbul Bo¤a-
z›’n›n do¤u k›y›s›n›n, Sakarya Nehri ile ‹zmit Körfezi’nin sonradan saptanacak bir
noktas› aras›nda kalan topraklar›n ve Marmara Denizi’ndeki Adalar’›n bu ülkeye
verilmesini kabul ettiler.

Buna karfl›l›k Rusya da, bu iki devletin Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çeflitli böl-
geleri ile Asya’da bulunan topraklar üzerindeki ç›kar ve amaçlar›n› kabul etti¤ini
aç›klad›. 

Londra Antlaflmas›: ‹ngiltere, Fransa ve Rusya, Nisan 1915 tarihli Londra Ant-
laflmas›’yla ‹talya’n›n savafla girmesi kofluluna ba¤l› olarak, bu ülkeye Antalya iline
yak›n olan Akdeniz bölgesinde adil bir pay verilmesinin uygun olaca¤›n› belirtmifl-
lerdi. Yine bu üç devlet, ‹talya’n›n Ufli Antlaflmas› (1912) gere¤ince geçici olarak
elinde bulundurdu¤u Oniki Ada üzerinde egemenli¤ini tam olarak kurmas›na yar-
d›mc› olacaklard›. ‹talya da üç ‹tilaf Devleti’nin (Fransa, ‹ngiltere ve Rusya) Arabis-
tan ile Müslümanlarca kutsal say›lan yerlerin ba¤›ms›z Müslüman yönetim alt›nda
b›rak›lmas›na dair olan aç›klamas›n› kabul edecekti.

Sykes-Picot Antlaflmas›: ‹ngiltere ve Fransa, Orta Do¤u topraklar›n› paylafl-
mak üzere 16 May›s 1916’da anlaflt›lar. Bu antlaflmaya göre Adana, Antakya bölge-
si, Suriye k›y›lar› ve Lübnan Fransa’ya, Musul hariç Irak ‹ngiltere’ye b›rak›ld›. Fran-
sa ve ‹ngiltere’nin bu bölgelerde istedikleri yönetimleri kurabilmesi, Suriye’nin di-
¤er bölgeleri ile Musul ve Ürdün’ü kapsayan Büyük Arap Krall›¤›n›n kurulmas› da
bu antlaflman›n maddeleri aras›ndayd›. Hiç kuflkusuz kurulacak Arap ‹mparatorlu-
¤u’nun koruyuculu¤unu Fransa ve ‹ngiltere üstlenecekti.
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Saint Jean de Maurienne Antlaflmas›: ‹talya, 19 Nisan 1917’de imzalanan
antlaflmaya göre, üç müttefiki aras›nda imzalanan gizli antlaflmalar› kabul edecek-
ti. Buna karfl›l›k Anadolu’dan Antalya, Konya, Ayd›n ve ‹zmir gibi önemli flehirler
kendisine verilecekti.

Balfour Deklarasyonu: ‹ngiliz D›fliflleri Bakan› Lord Balfour 2 Kas›m 1917’de
Uluslararas› Siyonizm Hareketi’nin liderlerinden Lord Rothschild’e bir mektup gön-
dererek, Filistin’de Yahudilere bir “ulusal yurt” kurulmas› çabas›n›n ülkesi taraf›n-
dan desteklenece¤ini bildirdi. Ancak bölgenin Yahudi olmayan halklar›n›n haklar›
ihlal edilmeyecekti. ‹ngiliz D›fliflleri Bakan› bu giriflimle, çok say›da Yahudi’nin ya-
flad›¤› ABD’nin sempatisini ve deste¤ini sa¤lamay› amaçlad›. Di¤er ‹tilaf Devletleri
Hükümetleri taraf›ndan da desteklenen bu bildiri, Birinci Dünya Savafl›’ndan son-
ra Filistin üzerinde kurulacak olan “mandat” sisteminin temelini oluflturdu.

Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda imzalanan gizli antlaflmalar, Avrupal› emperya-
list devletlerin Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu parçalamaya yönelik yaklafl›k 150 y›ld›r
sürdürdükleri giriflimlerin en çarp›c› halkas›yd›. Çeliflkilerle dolu idi. Araplara bü-
yük bir imparatorluk vaat eden ‹ngiltere, Orta Do¤u’yu Fransa ile paylaflm›flt›. Bol-
flevikler bu antlaflmalar› aç›klayarak oyunun ortaya ç›kmas›n› sa¤lad›lar (Yakut,
2010: 103-104).

Rusya’n›n Savafltan Çekilmesi
Birinci Dünya Savafl›’nda gidiflat› kökten de¤ifltiren iki önemli olay meydana geldi.
‹lki Rusya’da Bolflevik Devrimi’nin gerçekleflmesi, ikincisi de Amerika Birleflik Dev-
letleri’nin savafla girmesidir. Rusya’da 19. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren güçlenen sos-
yalist hareket, dünya savafl›n›n dayatt›¤› açl›k ve sefalet nedeniyle daha da etkili ol-
maya bafllam›flt›. Birçok asker savaflacak silaha sahip de¤ildi ve açl›¤›n pençesinde
k›vrand›. Sadece 1916-1917 k›fl›nda bir milyondan fazla asker cepheden kaçt›.

St. Petersburg Garnizonu’nun 10 Mart 1917’de grevcilere ve yiyecek isteyen gös-
tericilere atefl açma emrine uymamas›, devrime giden süreci bafllatt›. Önce 15 Mart’ta
geçici bir hükûmet kuruldu. Ancak bu hükûmetin otoritesi güçlü de¤ildi ve tüm
Rusya’ya yayg›nlaflmad›. Ülke genelinde ‹flçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti hüküm-
rand›. Çar rejimi yerine geçici hükûmet ve bu Sovyetler geldi. ‹kili bir otorite söz
konusuydu. Sosyalistlerin en ucunda yer olan Bolflevikler, Sovyetleri kontrolleri al-
t›na alarak ülkeye yeni bir biçim vermeye çal›flt›lar. Savafl› bir an önce sona erdir-
meyi, çiftçiye toprak da¤›tmay› hedeflediler. Alman gizli servisi ‹sviçre’de sürgünde
bulunan Bolflevik lider Vlademir ‹lyiç Lenin ve bir grup sosyalistin Rusya’ya dönme-
sine yard›mc› oldu. Alman Genelkurmay› da Do¤u Cephesi’ndeki askerî hareketle-
ri durdurarak Rusya Ordusu’nun çözülmesini sa¤lamaya çal›flt›. Rusya yeni bir dö-
neme kap› aralad›. Lenin’in liderli¤indeki Bolflevikler, 1917 y›l› Nisan ay› ortalar›n-
dan itibaren St. Petersburg baflta olmak üzere kontrolü ele geçirdiler. Öte yandan
Rus Ordusu, Alman, Avusturya-Macaristan ve Osmanl› kuvvetleri karfl›s›nda a¤›r bir
yenilgi ald› ve Eylül 1917’de da¤›ld›. Savunma Bakan› Kerensky Moskova’ya kaçt›.
Lenin ve di¤er Bolflevikler, hükûmetin otoritesinin kaybolmas›n› ve ülkenin bunal›-
ma sürüklenmesini iyi de¤erlendirerek yönetimi ele geçirdiler. Sadece dünya sava-
fl›n›n gidiflat›n› de¤il, 20. yüzy›l›n da seyrini de¤ifltiren Ekim Devrimi’ni gerçeklefltir-
diler. Bolflevikler, “uluslar›n kendi kaderlerini tayin etme, bar›fl, toprak, ekmek” il-
keleriyle iktidara gelmifllerdi. Bolfleviklerin savafla bak›fllar› ve analizleri farkl›yd›.
Devrim’in lideri Lenin’e göre, savafla tekelci kapitalizmin yay›lmac› güdüsü neden
olmufltu ve özünde kendine karfl› da y›k›c› olan bu güç, bizzat kapitalizmin çökü-
flüne de yol açacakt›. Bolfleviklerin temel beklentisi, emperyalist rekabetin yerini,
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yeni iflçi s›n›f› devletleri aras›nda oluflacak uluslararas› dayan›flman›n almas›yd›.
Böylelikle kal›c› bar›fl sa¤lanacakt›. Bolflevikler, Avrupa’daki devrimci gücü hareke-
te geçirmek üzere Kas›m 1917’de bir bar›fl bildirgesi yay›nlad›lar. Bu bildirgeyle taz-
minat olmaks›z›n kal›c› bir bar›fl antlaflmas›n›n yap›lmas›n› istediklerini ilan ettiler.
Ard›nda da Çarl›k Rusya’s›n›n yapt›¤› gizli antlaflmalar› aç›klad›lar. Bolfleviklerin il-
hak ve tazminat›n kalkmas› ile Avrupa içinde ve d›fl›nda uluslar›n kendi kaderlerini
tayin etme hakk›n›n uygulanmas› ilkeleri, ‹ttifak Devletleri taraf›ndan ‹tilaf Devlet-
lerinin de kabul etmesi kofluluyla benimsendi. Ancak ‹tilaf Devletleri bu ilkeleri ka-
bul etmediler. Lenin, yeni rejimi korumak ve köklefltirmek amac›yla Almanya’n›n
bafl›n› çekti¤i ‹ttifak Devletleri’yle diplomatik görüflmeler bafllatt›. Bolflevik Hükû-
met, Almanya, Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u, Bulgaristan ve Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u ile 2 Aral›k 1917’de Brest-Litovsk’ta görüflmeler yapt›. Öncelikle taraflar
aras›ndaki görüflmelerden sonra 15 Aral›k 1917’de ateflkes imzaland›. Ard›ndan da
3 Mart 1918’de taraflar aras›nda Brest-Litovsk Bar›fl Antlaflmas› kabul edildi. Böyle-
ce Rusya tamamen savafltan çekildi. Bu Antlaflma’yla Polonya, Balt›k devletleri (Le-
tonya, Estonya, Litvanya), Ukrayna, Finlandiya ve Kafkasya Almanya’n›n uydusu
haline geldi. Kars, Ardahan ve Batum, Osmanl› ‹mparatorlu¤una b›rak›ld›. Rusya,
Çarl›k dönemi topraklar›n›n üçte birinden fazlas›n›, tar›m topraklar›n›n üçte birini,
demir ve kömür endüstrisinin %80’inin kaybetti. ‹tilaf Devletleri’nin Bolflevik rejimi
y›kmaya yönelik çabalar› sonuç vermedi.

ABD’nin Savafla Girmesi
ABD ve Almanya 19. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren uluslararas› pazarlarda rekabe-
te girmifllerdi. ‹ki ülkenin Pasifik ve Latin Amerika’daki çekiflmeleri zaman zaman
diplomatik krizlere yol açm›flt›. ABD donanmas› yetkilileri Almanlara karfl› olas› bir
çat›flma hâlinde Atlantik ve Karayipler’de nas›l hareket edilece¤ine iliflkin “Siyah
Savafl Plan›” ad›yla stratejiler belirlemiflti. Savafl bafllad›¤›nda ABD, Avrupa sorun-
lar›ndan uzak kalma politikas›n› (Monreo Doktrini) sürdürdü ve tarafs›zl›¤›n› ilan
etti. Fakat kamuoyunun ‹ngiliz-Frans›z liderli¤indeki ‹tilaf güçlerine karfl› büyük
sempatisi vard›. Savafl s›ras›nda Alman denizalt›lar›n›n ABD gemilerini bat›rmas›
Amerikan kamuoyunun öfkesini artt›rm›flt›.
‹ngiliz propagandas›n›n etkisiyle de savafl›n
müttefik demokrasileri ile Alman militarizmi
aras›nda geçece¤i alg›s›na kap›lm›flt› (Gül-
boy, 2004: 253-254). Bu ülkenin ‹tilaf güçle-
rine (‹ngiltere ve Fransa baflta olmak üzere)
satt›¤› malzemenin bedelinin büyük miktar-
lara ulaflmas› savafl ekonomisi lobisini de ha-
rekete geçirmiflti. Washington’un savafla gir-
me karar› ald›¤› Nisan 1917’de, ABD’de 1,5
milyar dolarl›k müttefik devletlere ait savafl
bonosu sat›lm›flt›. Dolayas›yla hem borçlar›n
tahsil edilmesi hem de savafl bonolar›n›n ge-
ri ödenmesi için ‹ngiliz ve Frans›z güçlerinin
galip gelmesi zorunluluk hâlini alm›flt›.

Ayr›ca Baflkan Woodrow Wilson, ABD’nin dünya güç politikas›nda etkin rol
oynamas›n› ve savafl sonunda yeni bir dünya düzeninin kurulmas›n› savunagelmifl-
ti. ‹flte bu noktada ekonomik ve stratejik hesaplar ABD’nin ‹tilaf güçleri yan›nda
savafla girmesi beklentisini oluflturmufltu. Yukar›da da aç›klad›¤›m›z gibi Alman
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denizalt›lar›n›n ABD’nin baz› ticari ve yolcu gemilerini torpillemesi ABD Baflka-
n›’na ola¤anüstü f›rsatlar verdi. Özellikle Alman ‹mparatoru II. Wilhelm’in fiubat
1917’de s›n›rs›z denizalt› savafl›n› bafllatt›¤›n› aç›klamas›, Baflkan Wilson’u hareke-
te geçirdi. Ayr›ca bu s›rada Alman D›fliflleri Bakan› Zimmermann’›n Washington’da-
ki Alman Büyükelçisi Bernstorff’a yollad›¤› 17 Ocak 1917 tarihli flifre-telgraf›n ‹ngi-
liz istihbarat› taraf›ndan ele geçirilmesi Amerikal›lar›n büyük tepkisine yol açt›. Al-
manya bu flifre-telgrafta, Meksika’n›n ABD’ye savafl açmas› hâlinde bu ülkeye
maddi destek sa¤lamay› ve Teksas, New Mexico ile Arizona’y› elde etmesine yar-
d›mc› olaca¤›n› belirtmiflti. Ayr›ca Japonya, Meksika ve Almanya’n›n Amerika’ya
karfl› bir ittifak kurmalar› gerekti¤i de aç›klanm›flt›. 

Baflkan Wilson, Almanya ile diplomatik iliflkilerin kesildi¤ini duyurdu. ABD
Kongresi 2 Nisan’da Wilson’un Almanya’ya karfl› savafla girilmesi talebini tart›flt› ve
6 Nisan’da da bu talebi onaylad›¤›n› belirtti. Böylece ABD, ‹tilaf Devletlerinin sa-
f›nda savafla dahil oldu.

BARIfi G‹R‹fi‹MLER‹ VE SAVAfiIN SONA ERMES‹
1914’te bafllayan savafl›n küresel bir niteli¤e bürünerek milyonlarca insan›n ölümü-
ne yol açmas›, savafl›n sona erdirilmesini gündeme getirmiflti. Bu konuda ilk giri-
flimi ABD Baflkan› Woodrow Wilson bafllatm›flt›. Ülkesinde bir bar›fl konferans›
toplamak amac›yla dan›flmanlar›ndan Albay Edward Hause’u ilgili devletlerle gö-
rüflmek üzere 1916 y›l›n›n bafl›nda Avrupa’ya göndermiflti. Ancak ‹ngiliz ve Fran-
s›z yetkililerin flu an yap›lacak bir bar›fl›n gerçekçi olmad›¤›n› ve yap›lmas› hâlinde
savafl öncesi gerginli¤in yeniden oluflaca¤›n› belirtmeleri bu ça¤r›n›n baflar›s›zl›¤a
u¤ramas›na yol açt›. Alman yöneticileri ise bar›fl›n ‹tilaf güçlerince engellendi¤ini
savunarak ABD’nin tarafs›zl›¤›n› korumas› gerekti¤ini belirttiler.

Avusturya-Macaristan 1916 y›l›n›n sonlar›nda savafltan çekilme girifliminde bu-
lundu. 20 Kas›m 1915’te ölen Franz Joseph’in yerine imparator olan Karl, ‹tilaf güç-
leriyle temas kurarak ülkesinin savafltan çekilmesini gündeme getirdi. Ancak Al-
manya sert tepki gösterdi. Dahas› Avusturya-Macaristan savafl devam etti¤i sürece
bu ülkeye ba¤l› kalaca¤›na iliflkin bir antlaflma imzalamak zorunda kald›.

Almanya, Brusilov sald›r›s›na baflar›yla karfl› konulmas› ve Romanya’n›n iflgali-
nin sonuçland›r›lmas›n›n ard›ndan 12 Aral›k 1916’da savafl›n sona erdirilmesi için
bar›fl ça¤r›s›nda bulundu. Ancak saptad›¤› flartlar ‹tilaf Devletleri taraf›ndan kabul
edilebilir türden de¤ildi. (Gülboy, 2004: 230-231). 

ABD Baflkan› Wilson, 18 Aral›k 1916’da taraflar›n savafl amaçlar›n› aç›klamalar›n›
isteyerek yeni bir arabuluculuk giriflimi bafllatt›. Ancak baflar›s›zl›kla sonuçland›. Ta-
raflar tüm h›z›yla savafla devam ettiler. Bu kez de Papa XV. Benedict taraf›ndan 1917
y›l›n›n A¤ustos ay›nda savafl›n sona erdirilmesi için taraflar›n tazminat ve toprak talep-
lerinden vazgeçmesi önerisi yap›ld›. Bu ça¤r› da etkili olmad› (Gülboy, 2004; 266).

Savafl›n küresel düzeyde sona erdirilmesi ve yeni bir dünya düzeni kurulmas›
yolunda at›lan en önemli ad›mlardan biri ABD Baflkan› Wilson’un 8 Ocak 1918’de
Kongre’de yapt›¤› konuflmada bar›fl›n temel ilkelerini aç›klamas›d›r. Baflkan Wilson
aç›klamas›nda; diplomasi alan›nda aç›kl›k ilkesinin esas al›nmas›, uluslararas› tica-
rette engellerin kald›r›lmas› ve ticari iliflkilerde eflitli¤in kabul edilmesi, uluslar›n
kendi kaderlerini tayin etmesi ve bütün devletlerin ba¤›ms›zl›klar›n› ve toprak bü-
tünlüklerini garanti alt›na alacak bir uluslararas› örgütün (Milletler Cemiyeti) kurul-
mas› gibi hususlar› gündeme getirdi.

Wilson ‹lkelerinde öne ç›kan temel de¤erler hangileridir?
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Wilson bu ilkelerle ABD’nin gücünü kullanarak uluslararas› sistemi yeniden ya-
p›land›rmak istemiflti. Ancak ne ‹ttifak Devletleri ne de ‹tilaf Cephesi’nin iki etkili
üyesi olan Fransa ve ‹ngiltere, savafl› kazanmak için ABD’nin yard›m›na ihtiyaç
duymalar›ndan dolay› bu ilkelere fazla bir tepki göstermediler.

Dört y›ld›r süren savafl, 1918’de ‹ttifak devletlerinin aleyhine dönmüfltü. Bulga-
ristan savafltan çekilen ilk ‹ttifak Devletleri blokundan ülke oldu. Makedonya’da
Frans›z ve S›rp güçlerine karfl› a¤›r bir yenilgi alan Bulgaristan, 25 Eylül 1918’de
bar›fl istemek zorunda kald›. ‹tilaf Devletleri ile Bulgaristan aras›nda 29 Eylül
1918’de Selanik’te ateflkes antlaflmas› imzaland›. Bulgaristan, iflgal etti¤i S›rbistan
ve Yunanistan topraklar›ndan çekilmeyi, dört hafta içinde bütün Alman ve Avus-
turya-Macaristan sivil ve askerî görevlilerini s›n›r d›fl› etmeyi, ‹tilaf Devletleri’nin
Bulgaristan’da stratejik yönden önemli gördükleri yerleri iflgal etmesine izin ver-
meyi kabul etti.

Osmanl› yöneticileri cephelerde art arda yenilgilerin gelmesi üzerine Wilson ‹l-
keleri çerçevesinde bar›fl yap›lmas›n› telaffuz etmeye bafllad›lar. Talat Pafla’n›n isti-
fas› üzerine 14 Ekim 1918’de hükûmeti kurmakla görevlendirilen Ahmet ‹zzet Pa-
fla, ‹stanbul’da esir bulunan ‹ngiliz Generali Townshend arac›l›¤›yla ‹ngilizlere bafl-
vurmaya karar verdi. Townshend, Akdeniz’deki ‹ngiliz filo komutan› Amiral Galt-
hrope’ye giderek, Osmanl› Hükûmeti’nin iste¤ini iletti. Amiral Galthrope 23 Ekim’de
Ahmet ‹zzet Pafla’ya bir telgraf göndererek, ateflkes yap›lmas› için temsilciler gön-
dermesini istedi. Görüflmeler sonunda Osmanl› ‹mparatorlu¤u, 30 Ekim 1918’de
Mondros Ateflkes Antlaflmas›’n› imzalayarak savafltan çekildi. Bu antlaflma im-
paratorlu¤u âdeta siyasal aç›dan sona erdirici bir niteli¤e sahipti. 

Bu ateflkes antlaflmas›n›n temel niteli¤i, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na son verilme-
si, ‹mparatorluk topraklar›n›n paylafl›lmas›na zemin haz›rlanmas› ve egemenli¤inin
k›s›tlanmas›d›r. Nitekim k›sa bir süre sonra Anadolu’nun çeflitli bölgeleri iflgal edi-
lecek ve ‹mparatorlu¤un sonuna getirecek düzenlemeler yap›lacakt›r.

Avusturya-Macaristan’›n askerî baflar›s›zl›klara u¤ramas›, bu ülkede bulunan
Çeklerin, S›rplar›n, H›rvatlar›n ve Slovaklar› ba¤›ms›zl›k hareketlerine giriflmesine
zemin haz›rlad›. ‹mparator Karl’›n umutlar› tükenmiflti. Bu ba¤lamda, Avusturya-
Macaristan Hükûmeti, 4 Ekim’de Wilson ‹lkeleri çerçevesinde bar›fl görüflmeleri
yapmaya haz›r oldu¤unu aç›klad›. Durumun gittikçe daha fazla kötüleflti¤i bir an-
da Çekler 1918 y›l›n›n Ekim ay› ortalar›nda, Macarlar ise 24 Ekim’de ba¤›ms›zl›kla-
r›n› ilan ettiklerini bildirdiler. S›rp, H›rvat ve Slovan halklar› da bir araya gelerek
Yugoslavya Devleti’ni kurduklar›n› belirtiler.

‹talyan, Frans›z, ‹ngiliz ve ABD birliklerinin 30 Ekim’de Vittorio Veneto’yu al-
mas›, Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u’na tamamen diz çöktürdü. Avustur-
ya’daki Almanlar, ayn› gün Avusturya Cumhuriyeti’ni kurduklar›n› ilan ettiler. Böy-
lece bu ‹mparatorluk da¤›lm›fl oldu. ‹mparator Karl, 30 Ekim’de ateflkes ça¤r›s›nda
bulundu. Bu ça¤r› karfl›l›k buldu ve Villa Gusti’de 3 Kas›m 1918’de ateflkes antlafl-
mas› imzaland›.

S›ra Almanya’ya gelmiflti. Bu ülke de Avusturya-Macaristan gibi 4 Ekim’de
Wilson ‹lkeleri do¤rultusunda bir bar›fla haz›r oldu¤unu bildirmiflti. Alman Hükû-
meti temsilcisi Prens Max von Baden, Baflkan Wilson’la 23 Ekim’e kadar görüfl-
melerde bulundu. Wilson Almanya’da mevcut yönetim iflbafl›nda kald›¤› sürece
‹tilaf Devletleri’nin bar›fla yanaflmayacaklar›n› aç›klad›. Alman Genelkurmay Bafl-
kan› Ludendorff 27 Ekim’de görevinden ayr›ld›. Huzursuzluk sona ermedi. Al-
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manya’da Sosyal Demokrat Partisi’nin öncülü¤ündeki toplumsal muhalefet flid-
detlendi. Devlet otoritesi ortadan kalkt›. Denizciler Kiel Deniz Üssünü ele geçir-
diler ve gemilere k›z›l bayrak çektiler. Ülkede Rusya’dakine benzer bir devrim
yapmak için yayg›n bir flekilde iflçi ve asker konseyleri kuruldu. Sosyal demok-
rat Friedrich Ebert, 9 Kas›m 1918’de baflbakanl›¤a getirildi. Ertesi gün ‹mparator
II. Wilhelm tahttan çekildi¤ini aç›klad›. Bunun üzerine yeni hükûmet cumhuriye-
tin ilan edildi¤ini duyurdu. Alman temsilcileri k›sa bir süre sonra ‹tilaf Devletleri
askerî güçlerinin koordinatörü Ferdinand Foch’la görüflerek 11 Kas›m 1918’de
a¤›r flartlar içeren Refhondes Ateflkes Antlaflmas›n› imzalad›lar. Almanlar; 15 gün
içinde Fransa, Belçika ve Lüksemburg’ta iflgal ettikleri topraklar› boflaltmay›, Al-
sace-Lorraine’i ve Ren Nehri’nin sol k›y›s›n› geri vermeyi, silahlar›, savafl gemile-
rinin bir k›sm›n› ve denizalt›lar› teslim etmeyi, donanman›n Balt›k limanlar›nda
demirlenmesini ve Brest-Litovsk ile Bükrefl Antlaflmalar›ndan do¤an haklardan
vazgeçmeyi kabul ettiler.

Yukar›da aç›klamaya çal›flt›¤›m›z gibi savafl, ‹ttifak Devletleri’yle imzalanan
ateflkes antlaflmalar›yla Kas›m 1918’de fiilen sona erdi. Dört y›l boyunca süren dün-
ya savafl› 12 milyon kiflinin ölümüne, bu say›n›n iki kat›ndan fazlas›n›n yaralanma-
s›na yol açt›. Siyasi harita de¤iflti. Rusya, Osmanl› ve Avusturya-Macaristan ‹mpara-
torluklar› da¤›ld›. Yeni silahlar denendi ve çevre büyük zarar gördü. ‹nsano¤lu
binlerce y›ld›r mücadele ederek oluflturmaya çal›flt›¤› eflit, özgür ve bar›flç›l bir
dünya düflüncesi, büyük darbe yedi.

PAR‹S BARIfi KONFERANSI VE BARIfi ANTLAfiMALARI
Birinci Dünya Savafl› 1918’in sonbahar›nda sona erdirildi¤inde cevab› merak edi-
len pek çok soru vard›. Uluslararas› sistemin nas›l kurulaca¤›, bar›fl›n süreklili¤ini
sa¤lamak için hangi mekanizmalar›n infla edilece¤i ve y›k›lan imparatorluklardan
(Rus Çarl›¤›, Osmanl› ve Avusturya-Macaristan ‹mparatorluklar›) arta kalan siyasi
bofllu¤un nas›l doldurulaca¤›, bu sorulardan sadece birkaç tanesiydi. Taraflar›n
ABD Baflkan› Woodrow Wilson’un 8 Ocak 1918’de Kongre’de yapt›¤› konuflmada
ilan etti¤i 14 ilkenin ›fl›¤›nda bar›fl yap›p yapmayacaklar› kuflkuluydu. Zira bu ilke-
ler, ‹tilaf Devletleri’nin gizli savafl hedeflerini ve paylafl›m isteklerini revize etmele-
rini zorunlu k›lm›flt›. Frans›z Baflbakan› Clemenceau ve ‹ngiliz meslektafl› Llyod
George kendilerine sorulmadan ilan edilen “liberal bir bar›fl›” öngören bu ilkeler-
den hoflnut kalmam›fllard›. Dahas› üç lider aras›nda savafl sonras› düzen konusun-
da ortak bir görüfl mevcut de¤ildi.

Büyük umutlar›n ve karmaflan›n bir arada yafland›¤› bir ortamda davet edilen
32 ülkenin 70’i aflk›n temsilcisi (çeflitli konularda uzmanlar, sekretarya ve müter-
cimler hariç) 1919 y›l›n›n Ocak ay›n›n ilk günlerinde Paris’te toplanmaya bafllam›fl-
lard›. Konferans, bütün hayat›n› Almanya’ya duydu¤u öfke içinde geçiren Frans›z
Baflbakan› Clemenceau’nun ›srar› sonucu 18 Ocak 1919’da (tam 48 y›l önce Alman
‹mparatorlu¤u’nun kuruluflunun y›ldönümünde) Versailles Saray›’n›n ünlü Aynal›
Salonu’nda bafllad›.
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Büyük devletlerin temsilcileri (ABD, ‹ngiltere, Fransa, Japonya, ‹talya) konfe-
ransta etkili olmak için “On’lar Konseyi” ni oluflturdular. On’lar Konseyi ise ABD,
‹ngiliz, Frans›z, ‹talyan ve Japon Baflbakan› (ABD’ninki devlet baflkan›) ile D›fliflle-
ri Bakanlar›ndan oluflacakt› ve Konferans’›n temel organ› görevini görecekti. Bü-
yük devletler, On’lar Konseyi’nin çal›flmalar›n›n h›zl› ilerleyememesi nedeniyle Ja-
ponya’n›n devreden ç›kar›lmas›na ve sadece Baflbakanlar ile ABD baflkan›ndan
oluflan “Dörtler Konseyi”nin kurulmas›na karar verdi.

Konferans’ta öncelikli olarak ele al›nacak konunun ne olaca¤› tart›flma konu-
suydu. Ev sahibi durumunda olan Fransa, Almanya’dan intikam al›nmas›n› ve bir
daha k›p›rdamamas›n› sa¤layacak koflullar içeren bir bar›fl antlaflmas›n›n haz›rlan-
mas›n› ve gündemin ilk s›ras›na konulmas›n› arzulam›flt›. ABD Baflkan› Wilson ise
önceli¤in kurulacak uluslararas› düzenin en önemli arac› olacak olan Milletler Ce-
miyeti’nin kurulmas›na verilmesini istemiflti.

Milletler Cemiyeti’nin Kurulmas›
ABD Baflkan› Wilson’un en büyük rüyas› uluslar aras› sorunlar›n bar›flç›l yollardan
çözümünü sa¤layacak bir örgütün kurulmas›yd›. Nitekim 8 Ocak 1918’de aç›klad›-
¤› 14 ilkenin sonuncusu, bu konuya ayr›lm›flt›: “Büyük ve küçük uluslar›n siyasal
ba¤›ms›zl›klar›n› ve toprak bütünlüklerini, karfl›l›kl› güvenli¤i sa¤lamak amac›yla
antlaflmalar yapacak olan bir uluslararas› örgüt kurulmal›d›r” (Sar›ca, 1983: 271;
Gürün, 1986: 25-26).

Baflkan, savafl sonunda “d›fl politikan›n demokratik yöntemlerle denetlenmesi-
ni ve güçlü bir dünya hükûmeti talep eden” çevrelerin sözcülü¤ünü ve liderli¤ini
üstlendi. Ayr›ca Paris Bar›fl Konferans› çal›flmalar›na bafllad›ktan sonra 25 Ocak’ta
bu uluslararas› örgüt üzerinde çal›flacak komisyonun baflkanl›¤›n› da ald›. Milletler
Cemiyeti Komisyonu, befl büyük devletin 10 temsilcisi ile Brezilya, Belçika, Çin,
Portekiz ve S›rbistan’dan birer üye ile oluflturuldu. Fakat di¤er ikinci derecedeki
devletlerin itiraz› üzerine Yunanistan, Romanya, Lehistan ve Çekoslovakya’dan da
üye al›nd› ve üye say›s› 19’a ç›kart›ld›. Kurulufl çal›flmalar› s›ras›nda üç büyük dev-
letin (Fransa, ‹ngiltere ve ABD) tezleri çat›flt›. Fransa, Milletler Cemiyeti’nin ald›¤›
kararlar› uygulatabilecek bir askeri güce sahip olmas›n›, kararlar›n uygulanmama-
s› hâlinde ilgili tarafa ceza verilmesini ve Cemiyet’in yapt›r›m gücü olmas›n› savun-
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du. Buna karfl›l›k ‹ngiltere, üye devletlerin savafla baflvurmay›p uyuflmazl›klar›n›
hakem yoluyla çözmelerini, Cemiyet’in kararlar›na uymayanlara ise ekonomik
yapt›r›mlar›n uygulanmas›n› yeterli buldu. ABD Baflkan› Wilson da askerî yapt›r›m
önerisine s›cak yaklaflmad›. O’na göre en iyi çözüm, uyuflmazl›klar›n Milletler Ce-
miyeti’ne ba¤l› kurulacak Milletleraras› Adalet Divan›’na götürülmesi ve bar›fl ant-
laflmalar›n›n Cemiyet taraf›ndan gözden geçirilmesiydi. Tart›flmalar sonucunda
Amerikan hukukçu David Hunter Miller ile ‹ngiliz hukukçu Sir Cecil Hurst’ün ha-
z›rlad›klar› tasar›lara dayan›larak Milletler Cemiyet’i Misak› (Anayasas›), Bar›fl Kon-
ferans›’n›n 28 Nisan 1919 tarihli oturumunda kabul edildi.

Cemiyet Misak›’n›n bafllang›ç bölümünde, bu örgütün iki kurulufl amac› oldu-
¤u belirtilmiflti. Buna göre Cemiyet, uluslararas› iflbirli¤ini gelifltirmek ve uluslara-
ras› bar›fl ve güvenli¤i sa¤lamak için çal›flacakt›. Bu amaca ulaflmak için de yine Mi-
sak’›n bafllang›ç k›sm›nda devletlerin dört ilkeyi kabul etmeleri istenmiflti:

• Savafla baflvurulmamas› hususunda baz› taahhütlerin kabul edilmesi.
• Adalet ve fleref üzerine kurulu uluslararas› iliflkilerin aleni (aç›k) olmas›.
• Devletler hukuku kurallar›na kesinlikle uyulmas›.
• Antlaflmalara s›k› s›k›ya uyulmas›. (Meray, 1959: 117; Bilsel, 1940: 290-291)
Milletler Cemiyeti’nin asli üye ve sonralar› Cemiyet’e giren üye olmak üzere iki

türlü üyesi vard›r. Asli üye; Misak›n Ek’inde adlar› belirtilip Misak› ve bar›fl antlafl-
malar›n› imzalayan devletler ve adlar› yine Ek’de bulunup Misak›n yürürlü¤e gir-
mesinden iki ay içinde örgüte girme talebinde bulunacak devletlerden oluflacakt›.
Sonradan üye olacaklar ise Cemiyet’in kara, deniz ve hava kuvvetleri ve askerî tec-
hizat› hususunda var edece¤i düzenlemeleri kabul etmesi flart› ve Asamble’nin
(Genel Kurul) üçte-iki ço¤unlu¤unun uygun görmesi hâlinde, üye olabilirlerdi.
(Gündüz, 1998:70). 

Cemiyet’in merkezi Cenevre olacakt›. Cemiyet’in bafll›ca iki organ› vard›. Bun-
lar; Genel Kurul (Asamble) ve Cemiyet Meclisi (Konsey) olarak belirlenmiflti. Sek-
reterlik bunlara yard›m edecekti. Genel Kurul, üye devletlerin gönderece¤i üç tem-
silciden oluflacakt›. Her y›l Eylül ay›n›n ilk Pazartesi günü toplan›p çal›flmalar›n› bir
ay boyunca sürdürecekti.

Cemiyet Meclisi (Konsey) ise bafll›ca müttefik ve ortak devletlerin (ABD, ‹ngil-
tere, Fransa, ‹talya ve Japonya) daimi birer temsilcileri ile her y›l Genel Kurulca se-
çilen dört üyeden ibaretti. Ancak ABD Senatosu onaylamad›¤› için bu ülke yer al-
mam›flt›r. Daimi üye olmayan devletlerin say›s› (bafllang›çta dört) zamanla artarak
1936’da onbir’e kadar yükseltildi. Cemiyet Meclisi y›lda dört defa (Mart, Haziran,
Eylül ve Aral›k aylar›nda) toplanacakt›. Her iki organda ilke olarak oy birli¤i kura-
l› kabul edilmifltir. Bu yaklafl›mla büyük ve küçük her devlete veto yetkisi verilmifl-
ti. Genel Kurul ve Meclis’in (Konsey) görevleri aras›nda, Milletler Cemiyeti’nin ça-
l›flma alan›na giren ya da dünya bar›fl›n› etkileyen her sorunu incelemek öne ç›k-
maktad›r. Bu ba¤lamda her iki organ ayn› düzeyde yetkiye sahipti. Fakat Misak’›n
baz› maddelerinde Genel Kurul’a ve Cemiyet Meclisi’ne yönelik görevler de say›l-
m›flt›. Buna göre Cemiyet Meclisi; bar›fl antlaflmalar›ndan kaynaklanan sorunlar›n
çözülmesi, Cemiyet üyelerinden birine sald›r›lmas› hâlinde veya böyle bir sald›r›
tehdidi veya tehlikesi karfl›s›nda üye her devletin taahhüdünün yerine getirecek
araçlar hakk›nda tavsiyede bulunulmas›, ortak askeri harekâta baflvurulmas› hâlin-
de her devlete ne kadar asker düflece¤inin tespit edilmesi ve Cemiyet’e girmemifl
bir devletin ne gibi flartlarla Misak hükümlerine uymaya davet edilece¤inin belir-
lenmesi gibi sorumluluklar› vard›.
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Genel Kurul’un ise Cemiyet’e üye kabul edilmesi, uygulanamaz hâle gelen ant-
laflmalar ile dünya bar›fl›n› tehlikeye koyabilecek uluslararas› flartlar›n gözden ge-
çirilmesi için Konsey’e tavsiyede bulunulmas› gibi görevleri Misak’ta belirtilmiflti.

Milletler Cemiyeti Misak›’n›n 12. Maddesi üye devletlerin kendi aralar›ndaki ihti-
laflar› çözme yöntemi gösterilmiflti. Bu durumda üye devletlerin “ya tahkime, ya yar-
g›sal çözümleme usulüne ya da Konsey’in soruflturmas›na havale etmeyi kabul” ede-
ceklerini ve “hakem karar›n›n veya yarg›sal karar›n veya Konsey raporunun verilme-
sinden itibaren 3 ay geçinceye kadar hiçbir flekilde savafla baflvurmamay›” yükümle-
necekleri belirtilmiflti. Bar›flç› çözüm yolunu kabul eden ve verilen hükümleri yerine
getiren devlete karfl› savafl aç›lamayaca¤› hükmü getirilirken kararlar›n yerine getiril-
memesi hâlinde savafl için üç ayl›k bir sürenin geçmesi gerekti¤i hükmü konulmufl-
tu. Bu süre içinde (üç ay) uzlaflma olmamas› durumunda savafl meflrulaflacakt›.

Milletler Cemiyeti kararlar›na uymayanlara karfl› ekonomik, mali ve askerî yap-
t›r›mlar öngörülmüfltür. Ancak askerî yapt›r›mlar›n zorunlu bulunmamas› ve nas›l
uygulanaca¤›n›n belirtilmemesi, bu yöntemin etkili olmamas›na yol açm›flt›. Millet-
ler Cemiyeti Misak›, Müttefiklerin Almanya, Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Bulgaristan,
Avusturya ve Macaristan’la imzalad›klar› bar›fl antlaflmalar›na kondu. Ancak ABD
Senatosu’nun Kas›m 1919’da ve Mart 1920’de Versailles Antlaflmas›’n› onaylama-
mas›, Milletler Cemiyeti’nin daha baflta “sakat” do¤mas›na neden oldu. Yepyeni bir
ça¤ bafllatmak isteyen Wilson hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›.

Büyük umutlarla kurulan Milletler Cemiyeti istenileni veremedi. Bu örgütün en
önemli zaaf› ABD’nin ve Sovyetler Birli¤i’nin olmamas›yd›. Öte yandan Do¤u Av-
rupa s›n›rlar›, Sovyet Hükûmeti’ni çok yak›ndan ilgilendirmesine ra¤men bu hükû-
mete dan›fl›lmadan çizildi. Bununla birlikte Cemiyet, Polonya ile Almanya aras›n-
da çat›flma konusu olan Yukar› Silezya, Finlandiya ile ‹sveç aras›nda gerginlik ya-
ratan Aland Adalar› sorununun da arabuluculuk giriflimleriyle çözmeyi baflard›.
Milletler Cemiyeti’nin birkaç baflar›l› çal›flmas›na ra¤men uluslararas› bar›fl ve gü-
venli¤i koruma alan›nda baflar›l› olamad›¤› yayg›n bir flekilde kabul edilmektedir. 

Milletler Cemiyeti’nin baflar›l› olamamas›n›n temel nedenleri nelerdir?

Bar›fl Antlaflmalar›
Paris Bar›fl Konferans›’nda, dünya çap›nda bir düzenleme, bir bar›fl infla edilecekti.
Ancak bu projeyi gölgeleyen unsurlar da yok de¤ildi. Avrupa d›fl›ndan 17 devlet kon-
feransa kat›l›rken, hem Avrupa’da hem de Asya’da s›n›rlar› bulunan tek büyük güç
Sovyet Rusya’dan hiçbir temsilci kat›lmam›flt›. Wilson’un idealizmine karfl›l›k, Fransa
Baflbakan› Clemenceau ve ‹ngiliz Baflbakan› Lloyd George ise Avrupa’n›n klasik dip-
lomasisinin sözcülü¤ünü üstlenmifllerdi. Fransa’n›n bütün amac› Almanya’y› çökert-
mek ve her yönden k›m›ldayamaz bir hâle sokmakt›. ‹ngiltere de Alman donanmas›-
n›n ortadan kald›r›lmas›n› ve bu ülkenin bir daha Avrupa dengesini bozmamas› için
gerekli mekanizmalar›n kurulmas›n› öncelikleri aras›na alm›flt›. Müttefik devletler, ba-
r›fl koflullar›n› savafltan yenik ç›kan devletlerin temsilcilerinin bulunmad›¤› oturumlar-
da haz›rlad›lar. Önceli¤i Almanya ile yap›lacak bar›fl antlaflmas›na verdiler.

Versailles Bar›fl Antlaflmas›
Müttefikler uzun bir tart›flma sürecinden sonra haz›rlad›klar› bar›fl tasla¤›n› 7 May›s
1919’da D›fliflleri Bakan› Brockdorff-Rantzau’nun baflkanl›¤›ndaki Alman delegas-
yonuna verdiler. Paris’te bir araya gelenler dünya savafl›n›n ç›kmas›ndan Alman-
ya’y› sorumlu tutma konusunda hemfikirdiler. Bu nedenle sözü edilen ülkeye ce-
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za verme, silahs›zland›rma, savafl tazminat› ödetme, s›n›rlar› küçültme ve sömürge-
lerini paylaflma gibi bedeller ödetmeyi amaçlad›lar.

Tarihe Versailles Antlaflmas› olarak geçen belge 28 Haziran 1919’da Versailles
Saray›’n›n Aynal› Salonu’nda imzaland›. Almanya’n›n cezaland›r›lmas› anlay›fl›yla
haz›rlanan antlaflma, 440 maddeye sahipti. Önemli noktalar› flunlard›r:

• Alsace-Lorraine’nin Fransa’ya; Malmédy, Moresnet Belçika’ya; Memel yeni
kurulan Litvanya’ya; Poznan ve Bat› Prusya’n›n büyük bölümü Polonya’ya
terk edilmesi,

• Almanya’n›n Avusturya’yla birleflmesinin “Anschluss” yasaklanmas›,
• Avusturya’n›n, Çekoslovakya’n›n ve Polonya’n›n ba¤›ms›zl›klar›n›n tan›nmas›,
• Donanman›n ‹tilaf Devletleri’ne teslim edilmesi, zorunlu askerli¤in kald›r›l-

mas›, denizalt› ve uçak yap›lmamas›
• Savafltan zarar gören ‹tilaf Devletleri uyruklar›n›n zararlar›n›n ödenmesi,
• Savafl tazminat›n›n ödenmesi (Tazminat miktar› daha sonra Müttefikler ara-

s›nda kurulacak bir komisyon taraf›ndan saptanacakt›.) (Sar›ca, 1982: 61-76;
Armao¤lu, 1988: 146-147)

Bu antlaflma, Almanya’n›n topraklar›n›n bölünmesine ve ekonomik geliflme
olanaklar›n›n a¤›r bask› alt›na al›nmas›na yol açt›. Alman toplumu, ekonomik y›k›-
m› ve iflsizlikle yüz yüze kald›. Faflizm toplumda uç vermeye bafllad›. 

Saint Germain Bar›fl Antlaflmas›
‹tilaf Devletleri, Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u’nun parçalanmas›ndan dola-
y› Avusturya ve Macaristan’la ayr› ayr› antlaflmalar yapmak zorunda kald›. Avustur-
ya’yla 10 Eylül 1919’da Saint Germain Bar›fl Antlaflmas›’n› imzalad›lar. Bu antlaflma-
n›n önemli maddeleri flunlard›r:

• Avusturya’n›n Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya’n›n ba¤›ms›zl›¤›n›
tan›mas›,

• Yugoslavya’n›n Bosna-Hersek’i; ‹talya’n›n Tirol’u, Trieste ve baz› Dalmaçya
Adalar›n›; Romanya’n›n Erdel, Bukovina, Temaflvar ve Banat›; Polonya’n›n
Galiçya’y› almas›,

• Avusturya’n›n Almanya ile birleflmesinin yasaklanmas›,
• Avusturya’n›n savafl tazminat› ödemesi ve zorunlu askerli¤in kalkmas›, or-

dunun 30 bin kifliye indirilmesi.
Antlaflma, 84.000 km’ye ve 7 milyon nüfusa hapsolmufl bir Avusturya Cumhu-

riyeti ortaya ç›kard›.

Neuilly Bar›fl Antlaflmas›
‹tilaf Devletleri, 27 Kas›m 1918’de Bulgaristan’la imzalad›klar› bar›fl antlaflmas›nda
bu ülkenin s›n›rlar›n› daraltarak Ege Denizi’yle olan ba¤lant›s›n› kestiler. Bulgaris-
tan bu antlaflmayla Gümülcine ve Dedea¤aç’› Yunanistan’a; Dobruca’y› Roman-
ya’ya ve Bat› s›n›rlar›ndan baz› yerleri Yugoslavya’ya vermek zorunda kald›. Ayr›-
ca ordusu 25 bin kifliye indirildi ve savafl tazminat› ödemesi kararlaflt›r›ld›.

Trianon Bar›fl Antlaflmas›
Birinci Dünya Savafl›’n›n bitimine do¤ru Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u’nun
parçalanmas›ndan sonra kurulan Macaristan, siyasal sosyal ve ekonomik çalkant›-
larla bo¤uflmak zorunda kald›. Bela Kun Hükûmeti, Amiral Horthy taraf›ndan dev-
rildikten sonra 6 Haziran 1920’de Trianon Bar›fl Antlaflmas› imzaland›. Antlaflma;
Presburg bölgesinin Çekoslovakya’ya; H›rvatistan’›n Yugoslavya’ya; Transilvan-
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ya’n›n Romanya’ya ve Burgerland’›n Avusturya’ya b›rak›lmas›n› öngörüyordu. Ay-
r›ca Macaristan’›n savafl tazminat› ödemesi ve bu ülkede zorunlu askerli¤in kalk-
mas› hükümleri de bu antlaflman›n içeri¤inde yer ald›.

Sevr Bar›fl Antlaflmas›
Paris Bar›fl Konferans›’nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’yla yap›lacak bar›fl antlaflmas›, ‹ti-
laf Devletleri’nin imparatorluk üzerindeki istekleri ve ç›karlar› nedeniyle uzun diplo-
matik görüflmelere konu oldu. Asl›nda ‹tilaf Devletleri, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
parçalanmas› anlam›na gelen fiark Meselesi’ni (Do¤u Sorunu’nu) köklü bir çözüme
kavuflturmak istiyorlard›. Bu yaklafl›m bar›fl antlaflmas›n›n imzalanmas›n› geciktirdi.

‹tilaf Devletleri -özellikle ‹ngiltere ve Fransa- aras›ndaki anlaflmazl›klar›n en aza
indirilmesinden sonra- Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na uygulanacak bar›fl antlaflmas›n›n
tasla¤›n› 24 Nisan 1920’de San Remo’da (‹talya) belirledi. Bu tasla¤› 11 May›s
1920’de Osmanl› Hükûmeti temsilcilerine verdiler ve cevap istediler. Osmanl› Hü-
kümeti çok a¤›r koflullara sahip tasla¤› 22 Temmuz 1920’de Padiflah Vahdettin’in
kat›ld›¤› Saltanat fiuras›’nda (Yüce Kurul) görüflerek imza edilmesini kararlaflt›rd›.
Bu geliflmeden sonra, 10 A¤ustos 1920’de 433 maddeden oluflan Sevr Bar›fl antlafl-
mas› imzaland›. Antlaflma k›saca flu noktalar› içermekteydi:

• ‹stanbul’un çok küçültülmüfl Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun baflkenti olarak
kalmas›, Padiflah ile hükûmetin bu flehirde oturabilmesi, hükûmetin antlafl-
ma hükümlerini uygulamamas› hâlinde bu karar›n gözden geçirilmesi,

• Bo¤azlarda geçifllerin serbest olmas›, özel bir bayra¤›, özel bir bütçesi ve
kendine özgü bir örgütü bulunan “Uluslararas› Bo¤azlar Komisyonu’nun”
buralar›n yönetim ve denetimini üzerine almas›,

• ‹zmir kenti ve çevresindeki topraklar›n befl y›l süreyle Osmanl› egemenli¤i
alt›nda kalmas›, ancak Osmanl› Hükûmeti’nin bu topraklar üzerindeki ege-
menlik haklar›n›n kullan›m›n› Yunanistan’a devretmesi, befl y›l›n sonunda
Yunan Anayasas›’na göre kurulan yerel parlamentonun bölgenin Yunanis-
tan’a kat›l›p kat›lmayaca¤›na karar ermesi,

• Van-Erzincan-Trabzon çizgisinin do¤usunda denize ç›k›fl› olacak flekilde ba-
¤›ms›z bir Ermenistan Devleti’nin kurulmas›,

• Van-Diyarbak›r bölgesinde Osmanl› Hükûmeti’ne ba¤l› özerk bir Kürdistan
kurulmas›

• Suriye, Irak ve Filistin’in ba¤›ms›z birer devlet olmas› ancak bu devletlerin
kendilerini yönetme yetene¤ine kavufluncaya kadar manda yönetimleriyle
yönetilmesi,

• Ordunun terhis edilmesi, güvenlik için 50.000 kiflilik bir gücün silah alt›nda
bulundurulmas›, ordunun kara, deniz ve hava güçlerine ait tüm silahlar›n ve
cephanenin ‹tilaf Devletlerine teslim edilmesi, zorunlu askerli¤in kald›r›lmas›,

• Maliye Komisyonu’nun kurulmas›, bu komisyonunu Düyun-u Umumiye
‹daresi ve maliye örgütünü kontrol etmesi,

• Kapitülasyon rejiminin tekrar yürürlü¤e konulmas› ve geniflletilmesi,
• Az›nl›klara genifl haklar tan›nmas› ve hükûmetin bu aç›dan sürekli olarak

denetlenmesi
Sevr Bar›fl Antlaflmas›, içerdi¤i a¤›r koflullarla Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu parça-

lam›fl ve Türklerin egemenli¤inde b›rak›lan k›sm› üzerinde de siyasi, ekonomik,
mali ve askerî alanlarda alt›ndan kalk›lamayacak bir denetim öngörmüfltü. ‹mpara-
torlu¤un sahip oldu¤u topraklar›n önemli bir ‹ngiliz ve Frans›z manda rejimleriyle
yönetilmeye baflland›.
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‹tilaf Devletleri’nin yenilen devletlerle cezaland›r›c› bir anlay›flla yapt›klar› bar›fl
antlaflmalar›, uluslararas› sorunlar› çözmenin ötesinde yeni çat›flmalar›n kayna¤› ol-
du. Rusya, Avusturya-Macaristan ve Osmanl› ‹mparatorluklar› da¤›ld›. Almanya kü-
çüldü. Zafer kazanan ‹ngiltere ve Fransa her aç›dan h›rpaland› ve eski güçlerinden
çok fley kaybettiler. K›saca Birinci Dünya Savafl›, milyonlarca insan›n ölümüne ve
sakat kalmas›na, flehirlerin y›k›lmas›na ve refah kayb›na yol açt›. Avrupa uygarl›¤›
büyük bir yara ald› ve moral de¤erleri sorguland›.

Orta Do¤u’daki geliflmeler için flu kayna¤a bakabilirsiniz: David Fromkin, Bar›fla Son Ve-
ren Bar›fl. Modern Orta Do¤u Nas›l Yarat›ld›? (1914-1922), (Çev: Mehmet Harmanc›),
‹stanbul: Sabah Kitaplar›, 1993.

BARIfiIN UYGULANMASI VE KARfiILAfiILAN
SORUNLAR

Milliyetler Sorunu ve S›n›rlar
Wilson’un en önemli ilkelerinden birini de “uluslar›n kendi kaderlerini belirleme
hakk›” oluflturmufltu. Bu ba¤lamda Paris Bar›fl Konferans›’nda homojen halklardan
oluflan yeni devletlerin kurulmas› kararlaflt›r›lm›fl ve Avrupa’n›n siyasi haritas›nda
köklü de¤ifliklikler gerçeklefltirilmiflti. Bar›fl antlaflmalar›na çeflitli bölgeler için ple-
bisit uygulanmas› koflulu konulmufltu. Orta, Do¤u ve Güneydo¤u Avrupa’da iç içe
geçmifl halklar› ay›rmak ve s›n›rlar› çizmek sorunu çözmemifl, aksine yeni sorunla-
r›n ortaya ç›kmas›n neden olmufltu. ‹tilaf Devletleri saf›nda yer alanlar toprak tale-
binde de bulunmufllard›. Ayr›ca nüfus mübadelesi (de¤ifl-tokufl) gündeme getiril-
mifl ise de insani bir yöntem olarak görülmedi¤i için vazgeçilmiflti.

Paris Bar›fl Konferans›’ndan sonra yeni düzende karfl›lafl›lan ilk sorunlardan bi-
ri yeni kurulan Polonya Devleti’nin s›n›rlar›n›n çizilmesi s›ras›nda karfl›lafl›lan güç-
lükler oluflturdu.

‹kinci önemli sorun Yukar› Silezya’n›n gelece¤inin belirlenmesi konusudur.
Önemli bir Alman sanayi bölgesi olan Yukar› Silezya’da 20 Mart 1921’de plebisite
gidildi. Polonya Ordusu plebisite kat›lanlar›n ço¤unlu¤unun Almanya’ya kat›lma
yönünde karar vermesi üzerine bu bölgeye girdi. Milletler Cemiyeti Konseyi, 12
Ekim 1921’de kömür ve çelik sanayinin yo¤unlaflt›¤› bölgenin büyük k›sm›n› Po-
lonya’ya verilmesini kararlaflt›rd›.

Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra kurulan Litvanya ile Polonya aras›nda da Vil-
na (Vilnius) kenti nedeniyle anlaflmazl›k ç›kt›. Milletler Cemiyeti Konseyi 8 Aral›k
1919’da Vilna’y› geçici olarak Litvanya’ya b›rakm›flt›r. Ancak Polonyal›lar bu karar›
protesto ettikten sonra bu kenti iflgal etmifllerdir.

Orta Avrupa’da yeni kurulan Çekoslovakya’da 700 000 ve Romanya’da 1 300 000
Macar bulunmas› bu bölgede ciddi bir az›nl›k sorunu ortaya ç›kard›. Macaristan çizi-
len yeni siyasi haritadan memnun kalmad›. Teschen bölgesi için Polonya ile Çekos-
lovakya, Drava Vadisi’nde de Avusturya ve Yugoslavya (S›rp-H›rvat-Sloven Krall›¤›)
aras›nda anlaflmazl›klar vard›. Öte yandan 19. yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren “sa-
atli bomba” görünümde olan Makedonya’da milliyetler sorunu varl›¤›n› korudu. Be-
sarabya için Sovyet Rusya ile Romanya aras›nda gerilim devam etti. 

1919’dan sonra uluslararas› sistemin yeniden infla edilmesi sürecinde milliyetler
sorunu baflat bir rol oynad›. Toplumlar aras›nda gerilim azalt›lamad›¤› için etnik
sorunlar yeni çat›flma alanlar› oluflturdu.

Avrupa’da milliyetler sorunu çerçevesinde nerelerde anlaflmazl›klar ortaya ç›kt›?
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Almanya Sorunu
Birçok devlet adam›, bilim insan› ve uluslararas› iliflkiler uzman› Versailles Bar›fl
Antlaflmas›’n›n Almanya ve Avrupa’n›n tümü için makul çözümler içeren bir siya-
sal belge olmad›¤› konusunda hemfikirdiler. Hatta gelecekteki savafl›n (‹kinci Dün-
ya Savafl›’n›n) hatlar›n› bafltan belirledi¤ini öne sürmüfllerdir.

Fransa, Versailles Antlaflmas›’yla Almanya’dan 1871’in intikam›n› almakla birlik-
te, bu ülkeden duydu¤u korku ve endifleyi üzerinden atamam›flt›. Bu nedenle
Frans›z Hükûmeti, güvenlik faktörünü 1919’dan itibaren d›fl politikas›n›n merkezi-
ne oturtmufltu. Alman sald›r›s› olas›l›¤›na karfl› ABD ve ‹ngiltere ile askerî yard›m
öngören antlaflmalar imzalamak istedi. Bu giriflim çeflitli nedenlerden dolay› bafla-
r›s›zl›¤a u¤rad›. Fransa bu kez Avrupa’da daha küçük devletlerle antlaflmalar imza-
layarak korkuyu üzerinden atmaya çal›flt›. Belçika ile 7 Eylül 1920’de, Çekoslovak-
ya ile 25 Ocak 1924’te, Romanya ile 10 Haziran 1926’da ve Yugoslavya ile 11 Ka-
s›m 1927’de antlaflmalar imzalayarak güvenli¤i için önlemler ald›. Bu giriflimi Kü-
çük Antant bafll›¤› alt›nda inceleyece¤iz.

Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra Almanya’n›n içine düfltü¤ü politik ve ekono-
mik kriz uzun süre durulmad›. Weimar Cumhuriyeti kuruldu ve 11 fiubat 1919’da
Friedrech Ebert devlet baflkanl›¤›na seçildi. Yeni dönemde Almanya’n›n yüzyüze
kald›¤› en önemli sorunlardan biri “Tazminat Borçlar›” konusuydu. Versailles Ant-
laflmas›’na göre kurulan Tazminatlar Komisyonu’nun, 27 Nisan 1921’de tazminat
miktar› olarak belirledi¤i 132 milyar alt›n Alman Mark›’n› ödemekte zorluk çekti.
‹tilaf Devletleri ve özellikle Fransa, Almanya’y› felce u¤ratmak için tamirat borçla-
r›n› araç olarak kullanmak istemifllerdir. Alman ekonomisi çöktü. Tazminat Komis-
yonu, ‹ngiliz temsilcisinin muhalefetine ra¤men, Frans›z, Belçika ve ‹talyan temsil-
cilerinin oylar›yla Almanya’n›n tamirat borçlar›n› zaman›nda yapmad›¤›n› ilan etti.
11 Ocak 1923’te Frans›z ve Belçika ortak güçleri Ruhr bölgesini iflgal etti ve orada
bulunan maden ocaklar›na ve sanayi tesislerine el koydu. Alman iflçileri ve me-
murlar› pasif direnifl gösterdi. 

‹ngiltere ve ABD’nin çabalar› sonucunda Tazminat Komisyonu yeni bir ödeme
plan› haz›rlanmas› için iki teknik komite kurdu. Birincisinin bafl›na Amerikal› Char-
les G. Dawes, di¤erinin bafl›na da ‹ngiliz Mac Kenna getirildi. Çal›flmalar sonucun-
da Dawes ödeme plan› 16 A¤ustos 1924’te Londra’da toplanan bir konferansta im-
zalanan bir protokolle kabul edildi. Reichsbank yeniden yap›land›r›ld›. 

Tamirat borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› sonucunda, Almanya’n›n ABD’den
ald›¤› borçla tazminat ödemelerine mali kaynak sa¤land›. Öte yandan Fransa’n›n
hâkim oldu¤u Tazminat Komisyonu’nun yetkileri daralt›ld› ve Ruhr bölgesi boflal-
t›larak Almanya’n›n rahatlat›lmas› sa¤land›.

Sovyet Rusya-Almanya Yak›nlaflmas›
Versailles Antlaflmas›’n›n infla etti¤i uluslararas› düzenin ilk y›llar›nda Sovyet Rusya
ve Almanya aras›nda bir yak›nlaflma belirmifltir. Özellikle tamirat borçlar› nedeniy-
le Almanya’n›n bask› alt›na al›nmas› toplumun bak›fl aç›s›n› de¤ifltirmiflti. Dünyada-
ki ekonomik sorunlar›n tart›fl›lmas› ve uluslararas› ticaretin canland›r›lmas› için dü-
zenlenen Cenova Konferans›’nda (10 Nisan-19 May›s 1922) iki ülkenin yak›nlaflma-
s› ilk sonucunu verdi. Konferans devam ederken 16 Nisan’da Cenova yak›nlar›nda
Rapallo’da bir antlaflma imzaland›. Almanya ve Sovyet Rusya aras›nda imzalanan
Rapallo Antlaflmas›’nda; iki hükûmetin ya da vatandafllar›n›n u¤rad›klar› zararlar›n
tazmininden karfl›l›kl› olarak vazgeçmesi, iki ülke aras›nda diplomatik iliflki kurul-
mas›, ticari ve ekonomik iliflkilere önem verilmesi gibi hususlara yer verilmiflti.

913.  Ünite  -  Bi r inc i  Dünya Savafl›  (1908-1928)

Versailles Antlaflmas›’n›n
tazminat ödenmesine
iliflkin hükmü: ‹tilaf
Devletleri ve onlara ba¤l›
olan hükûmetlerin ileri
sürdü¤ü ve Almanya’n›n
kabul etti¤i üzere, ‹tilaf
devletleri ve onlara ba¤l›
hükümetler ve milletlerin
Almanya ve müttefikleri
taraf›ndan yap›lan sald›r›
sonucunda u¤rad›klar› kay›p
ve zarardan Almanya ve
müttefikleri sorumludur
(Madde 231). ‹tilaf Devletleri
ve onlara ba¤l› olan
hükümetler, eldeki
anlaflman›n baflka
maddelerinden do¤acak
sürekli bir küçülmeyi dikkate
ald›ktan sonra, bu tür kay›p
ve zararlar› tam olarak
tazmin etmeye, Almanya’n›n
kaynaklar›n›n yeterli
olmad›¤›n› kabul ederler
(Madde 232). (Best,
2008:41)



Rapallo Antlaflmas›, ‹ngiltere ve Fransa’n›n bafl›n› çekti¤i Bat› ülkelerinde endi-
fle ile karfl›land›. Ancak Almanya’n›n Locarno Antlaflmalar›n› imzalamas› ve Millet-
ler Cemiyeti’ne girmesi Sovyet Rusya’n›n hoflnutsuzlu¤una yol açt›. Bunu gidermek
için 24 Nisan 1926’da Berlin’de yeni bir Alman-Sovyet Rusya Antlaflmas› imzalan-
d›. Bu antlaflmaya göre, taraflardan biri sald›r›ya u¤rarsa di¤eri tam bir tarafs›zl›k
politikas› izleyecekti. Ayr›ca bir araya gelen devletler birine ambargo ya da yapt›-
r›mlar uygulamaya kalk›fl›rlarsa di¤eri buna kat›lmayacakt›. ‹ki ülke aras›ndaki ilifl-
kiler bu dozda Hitler’in 1933’te iktidara gelmesine kadar sürmüfltür.

Silahs›zlanma ve Ortak Güvenlik
Baflkan Wilson 4. ilkesinde, “Her ülkenin silahlar›n›, iç güvenli¤in gerektirdi¤i de-
receye indirmek için karfl›l›kl› garantilerin verilip al›nmas›” esas›n› öne sürmüfltü.
Di¤er müttefikler Paris Bar›fl Konferans›’nda bu iste¤e muhalefet ettiler. ‹ngiltere,
sadece kara kuvvetlerinin indirimini desteklerken Fransa, ‹talya ile di¤er müttefik-
ler bu ilkeye fliddetle karfl› ç›kt›lar. Bu ülkeler yenilen devletlerin silahtan ar›nd›r›l-
mas›n› istemekteydiler. Ancak, ABD’nin a¤›rl›¤›n› koymas› sonucu Milletler Cemi-
yeti Misak›’n›n 8. maddesi bu konuya ayr›ld›. 8. madde flöyledir: “Cemiyet üyeleri
bar›fl› koruman›n; millî silahlar› ve teçhizat›, millî güvenlik ve milletleraras› yüküm-
lülüklerin müfltereken yerine getirilmesi ile uyumlu en düflük noktaya indirilmesi-
ni gerektirdi¤ini kabul ederler” (Gündüz, 1998; 72).

Müttefik devletler aras›nda tam bir görüfl birli¤i olmamas›na ra¤men, Alman-
ya’n›n silahs›zland›r›lmas› için Versailles Antlaflmas›’na çok sert hükümler kondu.
Çünkü savafltan önceki silahlanman›n sorumlusu olarak Almanya’y› göstermektey-
diler (Sar›ca, 1982; 199-200).

Yenilen devletlerin bar›fl antlaflmalar› arac›l›¤›yla silahs›zland›r›l›p askerî güçle-
ri tasfiye edilirken yenen devletler Milletler Cemiyeti Misak›’n›n 8. ve 9. maddele-
rine ra¤men silahlar›n› azaltma konusunda isteksiz davranm›fllard›r. Bir dizi görüfl-
meden sonra 1920’de silahs›zlanma konusunda önerilerde bulunmak üzere bir ko-
misyon kuruldu. Bu komisyon silahs›zlanmay› güvenlik sorunu ile birlikte ele ald›.
Ne var ki ilgili devletler, birbirine ba¤l› “tahkim, güvenlik ve silahs›zlanma” alanla-
r›n›n hangisinin öncelikli ele al›nmas› gerekti¤i konusunda anlaflamam›fllard›r. Al-
manya silahs›zlanmay› öne ç›kar›rken Fransa ise güvenli¤in öncelikli olarak ele
al›nmas›n› savundu.

Denizde Silahs›zlanma
Woodrow Wilson’dan sonra ABD Baflkanl›¤›’na seçilen Waren G. Harding, 1921’den
itibaren d›fl politikada izolasyonu (Monreo Doktrini) benimsedi ve ülkesinin Millet-
ler Cemiyeti’nin d›fl›nda kalmas›n› kararlaflt›rd›. Ancak Baflkan Waren G. Harding, Ja-
ponya’n›n Uzakdo¤u’da silahlanmas› ve ABD ile bir yar›fla kalkmas› üzerine diploma-
tik bir hamlede bulunarak 11 A¤ustos 1921’de Fransa, ‹ngiltere, ‹talya, Hollanda, Bel-
çika, Portekiz, Japonya ve Çin’in temsilcilerini Uzakdo¤u sorunlar›n› görüflmek üzere
Washington’a bir konferansa davet etti. 12 Kas›m 1921-6 fiubat 1922 tarihleri aras›nda
süren Washington Konferans›’nda denizde silahs›zlanma ve Uzakdo¤u ile Pasifik böl-
gesinin sorunlar› tart›fl›ld›. Kat›lan devletler bu konulara iliflkin üç antlaflma imzalad›-
lar. ABD, ‹ngiltere, Japonya, Fransa ve ‹talya aras›nda 6 fiubat 1922’de imzalanan “De-
niz Silahlar›n›n S›n›rland›r›lmas› Antlaflmas›’yla bu devletlerin sahip olabilecekleri
maksimum deniz gücü belirlendi. Buna göre ABD ve ‹ngiltere 525.000, Japonya
315,000, Fransa ve ‹talya 175.000 tonaj büyüklü¤üne kadar gemilere sahip olabilecek-
lerdi. Bu antlaflmayla ‹ngiltere, deniz üstünlü¤ünü ABD ile paylaflmak zorunda kald›.
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Ortak Güvenlik: Uluslararas›
kamuoyunu sald›rganl›¤›
k›nama yönünde seferber
ederek devletler aras›ndaki
bar›fl› koruma ilkesi. Genel
olarak Milletler Cemiyeti ve
Birleflmifl Milletler gibi
uluslar aras› örgütlerin
temel amac› olarak görülür.

Monreo Doktrini: ABD
Baflkan› James Monroe
taraf›ndan 1823’te ilan
edilen ve ABD’nin Bat›
Yar›mküre sorunlar›na
Avrupal› güçler taraf›ndan
müdahale edilmesini kabul
edemeyece¤ini aç›klayan
doktrin.



Washington Konferans›’nda büyük tipteki gemiler için tonaj ve oran s›n›rlama-
lar› kabul edilmekle birlikte, daha küçük gemiler için herhangi bir yasak getirilme-
miflti. ABD, küçük tipteki gemilerde tonaj ve oran s›n›rlamalar› için Nisan 1927’de
Cenevre’de bir konferans toplanmas›na öncülük etti. Fransa ve ‹talya, getirilmek is-
tenilen oranlara karfl› ç›kt›klar› için konferansa kat›lmad›lar. ABD, ‹ngiltere ve Ja-
ponya aras›nda A¤ustos 1927’ye kadar yap›lan görüflmelerden de sonuç al›namad›.

Karada Silahs›zlanma
Milletler Cemiyeti’yle yeni bir dünya düzeni kurmaya hedefleyenler, ortak güven-
li¤in sa¤lanmas›n› ve silahs›zlanmay› öncelikleri aras›na alm›fllard›. Milletler Cemi-
yeti Misak›’n›n 8. maddesine dayan›larak 1920’de silahs›zlanma sürecini ele almak
üzere bir komisyon kurulmufl ise de 1926’ya kadar somut bir ad›m at›lamam›flt›.
Ancak Milletler Cemiyeti Konseyi, Aral›k 1925’te bir “Silahs›zlanma Haz›rl›k Komis-
yonu” kurmay› kararlaflt›rd›. Bu komisyon 1926-1931 y›llar› aras›nda silahs›zlanma-
n›n temel ilkeleri üzerinde bir metin meydana getirmek için çal›flt›. Almanya
1926’da, Sovyetler Birli¤i ise 1927’de komisyonun çal›flmalar›na kat›ld›lar. O tarih-
lerde Avrupa siyasetinde sayg›nl›¤› artan Türkiye de silahs›zlanma için yürütülen
çal›flmalara davet edildi.

Almanya, ya Versailles Antlaflmas› nedeniyle karfl› karfl›ya kald›¤› silahs›zlan-
ma koflullar›nda ya da bütün devletlerin kendisi nispetinde silahs›zlanmas›n›n
sa¤lanmas› tezini savundu. Di¤er bir anlat›mla Almanya, silahs›zlanma çal›flmala-
r› boyunca “eflitlik” ilkesini öne sürdü. Fransa ise bütün politikas›n› Almanya’n›n
ezilmesi üzerine kurdu¤u için “eflitlik” anlay›fl›na itiraz etti. Bununla birlikte sa-
dece silah alt›nda bulundurulan asker say›s›n›n s›n›rland›r›lmas›, genifl bir denet-
leme sisteminin kurulmas› ve bütçelere silahlanma için konulacak miktarlar›n
azalt›lmas› gibi hususlar›n da konulmas›n› gündeme getirdi. ‹ngiltere ise Fran-
sa’n›n tam tersi olarak e¤itimli/talimli asker say›s›n›n s›n›rland›r›lmas›na s›cak
yaklaflt›. Bu konuda ABD, ‹ngiltere ve Almanya’y› destekledi. Bat›l› ülkelerden
büyük bir endifle duyan Sovyetler Birli¤i ise mutlak ve genel bir silahs›zlanma
önerisinde bulundu. Sovyetler Birli¤i 15 fiubat 1928’de Silahs›zlanma Konferans›
Haz›rl›k Komisyonu’na 63 maddelik bir belge sundu. Sovyet delegasyonu, bu
belgeyle, bütün silahlar›n yok edilmesini, genelkurmay baflkanl›klar›n›n kald›r›l-
mas›n›, harp okullar›n›n kapat›lmas›n›, bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerinin
terhis edilmesi gibi ilkeleri aç›klad›. Ancak gerçekçi bulunmad›. (Gürün, 1997:
132-133; Armao¤lu, 1988,: 223-224).

Silahs›zlanma Konferans› Haz›rl›k Komisyonu çal›flmalar›n› 9 Aral›k 1930’da ta-
mamlayabildi. Fakat uluslararas› sistemin koflullar›n›n de¤iflmesi, Japonya’n›n Man-
çurya’ya sald›rmas›, Almanya’n›n “eflitlik” ilkesinde ›srar etmesi, ‹ngiltere ve
ABD’nin etkili bir siyaset yürütmemesi ve yine Almanya’da Nazizm’in yükselifle
geçmesi gibi faktörlerden dolay› baflar›s›zl›¤a u¤rad›.

GÜVENL‹⁄‹ SA⁄LAMA G‹R‹fi‹MLER‹

Milletler Cemiyeti’nin Baflar›s›z Kalmas›
Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra bar›fl› ve güvenli¤i sa¤lama konusunda anahtar
rol oynamas› düflünülen Milletler Cemiyeti, kurulufl anlar›ndan itibaren etkisiz kal-
m›flt›. Avrupa devletlerinin tamirat borçlar›n›n ödenmesi konusunda uyuflmazl›¤a
düflmesi ABD, Sovyetler Birli¤i ve Almanya’n›n Milletler Cemiyeti’nde yer almama-
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s› ve Fransa ile ‹ngiltere aras›nda görüfl ayr›l›klar›n›n derinleflmesi bu kurumun et-
kili bir politika yürütememesinin belli bafll› nedenleri aras›nda yer almaktad›r. Ay-
r›ca Milletler Cemiyeti’nin kurulur kurulmaz, örgütün önemli organlar›ndan biri
olan Konseye ‹tilaf ve ortak devletlerin daimi üye olarak yer almas›, devletlerara-
s›nda eflitlik ilkesini ortadan kald›rm›flt›.

Cemiyet’in savafltan sonra milliyetler ilkesi do¤rultusunda say›s› bir hayli artan
devletler aras›nda ortak güvenli¤i sa¤lamas› en büyük beklentilerden biriydi. Orta ve
Do¤u Avrupa’da birbirleriyle sorunlar› olan ve milliyetçilikleri zirveye ç›km›fl yeni
devletler aras›nda bar›fl› ve güvenli¤i sa¤lamak en baflta umutsuzluk yaratm›flt›. Oy-
sa Milletler Cemiyeti’nin ortak güvenli¤i sa¤lamas› için savafl› yasaklamas› ve etkin
mekanizmalar gelifltirmesi gerekiyordu. Savafl› önleme konusunda kurdu¤u uluslara-
ras› sistemde boflluklar vard›. Cemiyet’in cayd›r›c› olma ve yapt›r›m uygulama olana-
¤› s›n›rl› idi. Savafl› bafllatan devlete karfl› ekonomik ve mali önlemler alma ve bu
devletle her türlü iliflkinin kesilmesi söz konusuydu. Ayr›ca Konsey, askerî önlemler
al›nmas› noktas›nda üye devletlere sadece önerilerde bulunabilecekti.

Cemiyet’in etkin bir yapt›r›ma sahip olmamas› bizzat onu kuranlar taraf›ndan
itiraf edilmifltir. ‹ngiliz Lord Robert Cecil, Avam Kamaras›’nda Versailles Antlaflma-
s›’n›n onaylanmas› görüflmeleri s›ras›nda söyledi¤i sözler bunu teyit eder nitelikte-
dir: “Ço¤unlukla bir süper devlet gibi bir çözüm giriflimi yok; Konseyin veya Ce-
miyet Genel Kurulu’nun bir karar›n› uygulamak için güce dayanmak gibi bir giri-
flim de yok. fiimdiki durum göz önüne al›nd›¤›nda bu yollar neredeyse hiç uygu-
lanabilir de¤il. fiu an güvendi¤imiz kamuoyudur. (...) ve e¤er bu konuda hakl› de-
¤ilsek, demek ki hiçbir fleyde hakl› de¤iliz”. (Carr, 2010:84). Lord Cecil, etkin yap-
t›r›m› benimsemedi¤ini, r›za yöntemini ve kamuoyunun bask›s›n› dikkate ald›¤›n›
Cemiyet’in ilk Genel Kurul toplant›s›nda da savundu: “Milletler Cemiyeti’nin em-
rindeki en güçlü silah›n ekonomik veya askerî silah ya da maddi güce dayanan
baflka bir silah olmad›¤› do¤rudur. Elimizdeki en güçlü silah kamuoyu silah›d›r”
(Carr, 2010:84)
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Milletler
Cemiyeti’nde
Delegeler



Etkin ve sonuç al›c› bir mekanizmaya sahip olmayan Milletler Cemiyeti, Litvan-
ya’yla Polonya aras›ndaki Vilna kenti konusundaki uyuflmazl›kta hakemlik yapma-
ya çal›flt› ise de bu sorun “Büyükelçiler Konferans›” yoluyla çözülmüfltür. Ayr›ca
Yukar› Silezya’n›n bölüflülmesi, Memel sorunu ve Teschen uyuflmazl›¤›nda hakem-
lik yapmas›na ra¤men, fiilî durumu onaylamak zorunda kalm›flt›r.

Baz› devletler, bar›fl› sürdürme ve savafllar› önleme konusunda baflar›s›zl›¤› be-
lirginleflen Milletler Cemiyeti’nin etkin k›l›nmas› için Almanya ve Sovyetler Birli-
¤i’ni örgüte üye olmas› için giriflimlerde bulunmufllard›r. Ayr›ca Milletler Cemiyeti
mekanizmas› d›fl›nda da güvenli¤i sa¤lama ad›mlar› atm›fllard›r.

Cenevre Protokolü
Milletler Cemiyeti’nin tafl›d›¤› zaaflar›n giderilmesi, uyuflmazl›klar›n zorunlu olarak
hakem önüne ç›kar›lmas›n›n sa¤lanmas› ve bir uluslararas› ordunun kurulmas› için
1920’de “Daimi Dan›flma Komisyonu” kuruldu. Bu komisyonun haz›rlad›¤› rapor
1922’de kabul edildi. Bu rapora göre genel silahs›zlanma çal›flmalar›ndan önce bü-
tün ülkelerin kat›labilece¤i bir savunma antlaflmas› haz›rlanmas› söz konusu olma-
l›yd›.

Nitekim Milletler Cemiyeti, 1923’te, bir “Karfl›l›kl› Yard›m Antlaflmas›” haz›rlaya-
rak üye devletlerin onay›na sundu. Bu antlaflmaya göre, devletlerden birinin sald›-
r›ya u¤ramas› hâlinde Milletler Cemiyeti Konseyi’nin dört gün içinde kimin sald›r-
gan oldu¤una karar vermesinden sonra, di¤er devletlerin do¤rudan do¤ruya sald›-
r›ya u¤rayana yard›m etmesi gerekecekti. Fransa ve baz› devletler bu projeyi kabul
etti. Ancak ‹ngiltere, Dominyonlar, ‹skandinav ülkeleri ve Hollanda çok fazla yü-
kümlülük alt›na gireceklerini öne sürerek reddettiler.

Çekoslovakya D›fliflleri Bakan› E. Benefl 1924’te Milletler Cemiyeti Meclisi’ne bir
baflka proje sunarak ortak güvenli¤in sa¤lanmas› yönünde bir ad›m att›. “Cenevre
Protokolü” ya da “Uluslararas› Uyuflmazl›klar›n Bar›flç› Çözümü ‹çin Protokol”
ad›yla an›lan bu giriflim, sorunlar›n çözümünde tahkim yöntemini esas al›nmas›n›
içermiflti. Buna göre uluslararas› uyuflmazl›klar ya Uluslararas› Adalet Divan›’na, ya
da hakeme götürülecekti. ‹lgili devletler bunu yapmazlarsa sald›rgan say›lacaklar-
d›. Sonras›nda da mali, ekonomik ve askerî yapt›r›mlar uygulanacakt›. Milletler Ce-
miyeti üçte iki ço¤unlu¤a dayanarak karar verebilecek, yapt›r›m uygulamalar› için
antlaflmaya taraf devletleri eyleme geçirebilecekti. Protokol, Milletler Cemiyeti Mi-
sak›’n›n daha etkin bir flekilde çal›flmas›n› sa¤layacakt›. 2 Ekim 1924’te Milletler Ce-
miyeti Meclisi’nde ele al›nd›. ‹ngiltere ve Dominyonlar, birçok yükümlülük alt›na
gireceklerini öne sürerek kabul etmediler. ABD’de protokolü, Monroe Doktrini’ne
karfl› ve Avrupa’n›n Güney Amerika’n›n ifllerine kar›flmas›na yol açaca¤› gerekçe-
siyle benimsemedi. Reddedilmesi için ‹ngiltere’yi k›flk›rtt›. Böylece Cenevre Proto-
kolü de baflar›s›zl›¤a u¤rad›.

Locarno Antlaflmalar›
Fransa, Versailles sisteminin öngördü¤ü garantilerin hiçbirisinin gerçekleflmemesi
üzerine politika de¤iflikli¤ine giderek Almanya’yla uzlaflmaya çal›flt›. Bunu tetikle-
yen en önemli geliflme 1925’te Fransa’da “millî blok” un yerine “sol kartel”in ikti-
dara geçmesidir. Hükûmeti kuran radikal sosyalist Herriot, Almanya ve Sovyetler
Birli¤i ile dostane bir iliflki kurmaya çal›flt›. Alman D›fliflleri Bakan› Stressemann,
Fransa Baflbakan› Herriot’un bafllatt›¤› yeni süreci desteklemek amac›yla bu ülke-
nin ihtiyaç duydu¤u garantilerin verilebilece¤ini seslendirmeye bafllad›. Paris’teki
Alman Büyükelçisi von Hösch, 9 fiubat 1925’te Baflbakan Herriot’a sundu¤u me-
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morandumda; ülkesinin “Rhein ile ilgili devletlerin, özellikle ‹ngiltere, Fransa, ‹tal-
ya ve (Almanya’n›n) birbirleriyle savaflmayacaklar›n› alenen taahhüt edecekleri
pakta kat›labilece¤ini” bildirdi (Gürün, 1997:128). Sosyalist Herriot Hükûmeti’nin
10 Nisan 1925’te düflürülmesinden sonra bu giriflim, yeni hükûmeti kuran Paul Pa-
inleve taraf›ndan ele al›nd›. Yeni d›fliflleri bakan› Aristide Briand, Haziran 1925’te
Ruhr bölgesini boflaltt›rd› ve Almanya ile uzlaflman›n kap›lar›n› açt›.

Fransa 15 Eylül 1925’te Almanya’y› ‹sviçre’nin Locarno flehrinde konferansa da-
vet etti. Konferans, Almanya, Fransa, ‹ngiltere, ‹talya, Belçika, Polonya ve Çekos-
lovakya’n›n kat›l›m›yla 5-16 Ekim 1925 tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi. Konferan-
s›n son gününde 9 belge parafe edilerek önemli bir ad›m at›ld›. Bu belgelerin ara-
s›nda en önemlilerinden birisi, Almanya, Belçika, Fransa, ‹ngiltere ve ‹talya aras›n-
da imzalanm›fl olup Frans›z-Alman ve Belçika-Alman s›n›rlar›n› karfl›l›kl› garanti al-
t›na aland›r. Yine befl devlet aras›nda imzalanan di¤er bir antlaflmayla ‹ngiltere ile
‹talya’n›n Almanya’n›n bat› s›n›rlar›n› garanti alt›na almas›d›r. Ayr›ca Fransa-Polon-
ya, Fransa-Çekoslovakya antlaflmalar› imzaland›. Bunlarla Fransa, her iki devlete
Almanya ile olan s›n›rlar› konusunda garanti verdi. Locarno’da Almanya, Fransa,
Belçika, Polonya ve Çekoslovakya aras›nda tahkim antlaflmalar› da imzaland›. Ant-
laflmazl›klar bar›flç› yollardan çözülecekti. 

Almanya, Lacarno’da Bat› s›n›rlar›n› ve Versailles Antlaflmas›’n›n bu bölgeye yö-
nelik hükümlerini kabul etmifltir. Ancak antlaflmalarda Do¤u s›n›r›na iliflkin bir dü-
zenleme bulunmamas› da bu ülkenin bu bölgede mevcut olan statükoyu tan›ma-
d›¤›n› göstermektedir.

Sovyetler Birli¤i’nin Locarno’ya ça¤r›lmamas› Stalin’in bu antlaflmalar› kapitalist
ve Sovyetler karfl›t› bir koalisyon olarak yorumlamas›na yol açm›flt›r. Ayr›ca Alman-
ya’n›n Rapolla’da kurdu¤u düzenden de vazgeçti¤ini gösteriyordu. Almanya Ba-
t›’ya entegre edilmifltir.

Locarno Antlaflmalar› iki savafl aras›nda önemli diplomatik bir ad›m olarak gö-
rülmüfltür. Bu antlaflmalar, Almanya, Milletler Cemiyeti’ne üye olduktan sonra yü-
rürlü¤e girecekti. Almanya Eylül 1926’da Milletler Cemiyeti Konseyi’ne daimi üye
olarak girdi.

Briand-Kellogg Pakt›
Fransa D›fliflleri Bakan› Aristide Briand ve ABD D›fliflleri Bakan› Kellogg’un ortak
çabas›yla “savafl›n millî bir politika arac› olarak kullan›lmaktan vazgeçilmesi” için
dünya çap›nda bütün devletlerce imzalanacak çok tarafl› bir antlaflman›n yap›lma-
s› çal›flmalar› bafllat›ld›.

Briand-Kellogg Pakt›, Paris Pakt› ya da Kellogg Pakt› adlar›yla an›lan belge 27
A¤ustos 1928’de 9 devlet aras›nda (ABD, ‹ngiltere, Fransa, Almanya, ‹talya, Japon-
ya, Çekoslovakya, Polonya ve Belçika) imzaland›. Bu say› ‹ngiltere ile birlikte ha-
reket eden Dominyonlar da eklendi¤inde 15’e ç›kmaktad›r. Pakt, girifl ve iki mad-
deden oluflmufltur. Devletler, uluslararas› iliflkilerde savafl› ulusal politikalar›na alet
etmeyeceklerini, anlaflmazl›klar›n çözümü için savafl yoluna gitmeyeceklerini,
uyuflmazl›klar›n› bar›flç› yollardan çözeceklerini kabul etmifllerdir. Pakt, bütün
dünya devletlerinin kat›lmas›na aç›k tutuldu. Nitekim 48 Milletler Cemiyeti üyesi, 9
da Cemiyet d›fl›ndan devlet kat›ld›. Sovyetler Birli¤i ve Türkiye bu Pakt’a dahil ol-
du. Sovyetler Birli¤i’nde 1929’da Çiçerin’in yerine D›fliflleri Bakanl›¤›na gelecek
olan Litvinov, ortak güvenlik konusunda bir ad›m daha att›. Litvinov, Kellogg Pak-
t›’nda yer alan flartlar›, Polonya, Letonya, Estonya, Romanya ve Türkiye’nin yer al-
d›¤› farkl› bir antlaflmaya dönüfltürdü. Litvinov Protokolü denilen ve 9 fiubat 1929’da
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imzalanan bu belge ortak güvenlik alan›nda at›lm›fl bir ad›m olarak say›lmaktad›r.
Ancak bu düzenleme de amac›na ulaflmam›fl, kâ¤›t üzerinde kalm›flt›r. Briand-Kel-
logg Pakt› da ayn› flekilde ifllevsiz kalm›fl ve öngördü¤ü sistem oturtulamam›flt›r.

Hakemlik Genel Senedi
1919’dan sonra kurulmaya çal›fl›lan uluslararas› sistemde bar›fl›n “hakemlik, güven-
lik ve silahs›zlanma” ile gerçekleflebilece¤ine yönelik bir inanç vard›. Milletler Ce-
miyeti bu gerçekten hareketle 26 Eylül 1928’de “Hakemlik Genel Senedi” ad› veri-
len bir belge haz›rlayarak üye olan ve olmayan ülkelerin onay›na sundu. Bu giri-
flimle; uzlaflt›rma, hakemlik ve yarg› yöntemlerinin ba¤daflt›r›lmas›na çal›fl›ld›. Bu-
na göre diplomasi yoluyla çözüme kavuflturulamayan uyuflmazl›klar, uzlaflt›rma
yoluyla çözülmeye çal›fl›lacakt›. Hukuki uyuflmazl›klarda ancak bütün taraflar an-
lafl›rlarsa uzlaflt›rma yoluna gideceklerdi. E¤er hukuki bütün anlaflmazl›klar›, taraf-
lar aralar›nda hakeme sunmak için uyuflmufl de¤illerse “Uluslararas› Daimi Adalet
Divan›”na göndereceklerdi. Hakemlik Genel Senedi ile bütün anlaflmazl›klar, taraf-
lar›n r›zas› veya bu olmadan bir taraf›n istemi ile hakemli¤e götürülebilecekti (Sa-
r›ca, 1982: 221-223).

Milletler Cemiyeti, Hakemlik Genel Senedi’ni benimsemifl devletler aras›nda ç›-
kan uyuflmazl›klar›n, Uluslararas› Daimi Adalet Divan› statüsünde oldu¤u gibi ant-
laflmalara, teamüle, hukukun genel ilkelerine dayan›larak çözülmesi anlay›fl›n› yer-
lefltirmeye çal›flt›.

Küçük Antant
Küçük Antant, Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u’nun ard›ndan kalan bofllu¤u
doldurmak, Tuna ve Balkanlar bölgesinde istikrar› kurmak üzere yap›lm›flt›. Çe-
koslovakya D›fliflleri Bakan› Edward Benefl Aral›k 1919 ve Ocak 1920’de Yugoslav-
ya ve Romanya’ya birer ittifak önerisinde bulunarak güç birli¤ine gidilmesini iste-
di. Asl›nda bu giriflimi tetikleyen olay, 1920’de gerçekleflen Fransa-Macaristan ya-
k›nlaflmas›d›r. Fakat giriflim, sonradan Fransa’n›n Avrupa’da üstünlü¤ünü sürdür-
me ve yaslanabilece¤i bir ittifak sistemine dönüflmüfltür. Alt›nda Almanya’n›n ola-
s› sald›r›s›na karfl› Tuna Blok’u oluflturma düflüncesi yatmaktad›r.

Çekoslovakya D›fliflleri Bakan› Benefl, revizyonizme karfl› ittifak olarak önerdi-
¤i oluflum için ilk antlaflma, 14 A¤ustos 1920’de Çekoslovakya ve Yugoslavya ara-
s›nda yap›ld›. Antlaflmaya göre, taraflardan birine sald›r›lmas› hâlinde di¤eri yar-
d›m edecekti. Ard›ndan 1921 Mart’›nda son Avusturya-Macaristan ‹mparatoru Karl,
Macaristan’da hükümdarl›¤› ele geçirme girifliminde bulununca, 23 Nisan 1921’de
Çekoslovakya ile Romanya aras›nda bir ittifak antlaflmas› imzalad›. Bu zincire, 7
Haziran 1921’de Romanya ve Yugoslavya ittifak› eklendi.

Fransa, Tuna bölgesinde ortaya ç›kan statükocu ve anti-revizyonist bloka kay›t-
s›z kalmad›. Bu ülke, Almanya’ya karfl› bu ittifak› destekledi ve sözü edilen ülke-
lerle antlaflmalar yapt›. 25 Ocak 1924’te Çekoslovakya, 10 Haziran 1926’da Roman-
ya ve 11 Kas›m 1927’de Yugoslavya ile ittifak antlaflmalar› imzalayarak Küçük An-
tant’› nüfuzu alt›na ald›. K›ta Avrupa’s›nda bir “Frans›z Sistemi” kurmaya çal›flt›.

Küçük Antant ittifaklar›, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Romanya aras›nda 21
May›s 1929’da yap›lan antlaflmayla süresiz hale getirildi. Ne var ki bu ittifak zinciri
Yugoslavya’y› ‹talya’ya, Besaraby’a sorunu nedeniyle Romanya’y› Sovyetler Birli-
¤i’ne ve Südet Almanlar› nedeniyle de Çekoslovakya’y› Almanya’ya karfl› korumak-
tan uzakt›.
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Savafl›n nedenlerini s›ralayabilmek.
Birinci Dünya Savafl›’n›n ç›kmas›nda etkili olan
nedenler çeflitlidir. Bunlar; sömürgecilik, Avru-
pa’da Alman-Frans›z rekabeti, Balkanlarda Rusya
ve Avusturya-Macaristan çekiflmesi, büyük güçler
aras›nda bloklaflma, silahlanma, afl›r› milliyetçilik
ve dinsel ve kültürel yay›lmad›r. Özellikle, büyük
güçlerin aralar›nda ‹tilaf ve ‹ttifak adlar›yla blokla-
ra ayr›lmas› ve h›zl› bir silahlanma yar›fl›na girerek
saf tutmalar› Avrupa k›tas›n› patlamaya haz›r bir
saatli bombaya dönüfltürdü. Son olarak afl›r› milli-
yetçi ve kültürel ile dinsel alandaki emperyalist fa-
aliyetler gerilimi art›rd›. Tüm bu nedenler savafl›n
ç›kmas›n› bir an meselesi hâline getirdi.

Savafltan önce ortaya ç›kan krizleri ve krizlerin
sona erdirilmelerini aç›klayabilmek.
Avrupa büyük güçlerinin stratejik ve ticari ne-
denlerden dolay› Fas üzerinde rekabete tutuflma-
s› Birinci Fas Krizi’nin temel nedenidir. Fransa ve
Almanya rekabetin en baflat aktörleridir. Fran-
sa’n›n, Fas Ordusu’nu, jandarmas›n› ve gümrük-
lerini kontrol ederek nüfuz kurmak istemesi, Al-
manya’y› harekete geçirdi. Alman Hükûmeti 31
Mart 1905’te Tanca’ya bir savafl gemisi göndere-
rek, ülkesinin ç›karlar›n›n korunaca¤›n› aç›kla-
mas› Birinci Fas Krizini ç›kard›. Bunun üzerine
Madrid Konvansiyonu’na imza atan devletlerin
kat›ld›¤› bir konferans›n sonunda “Genel Senet”
ad› verilen bir belge imzalanarak Fas’›n toprak
bütünlü¤ü ve ba¤›ms›zl›¤› tan›nd›. Ticaret eflitli¤i
ilkesi kabul edildi.
Savafltan önce ortaya ç›kan ikinci kriz Bosna-
Hersek Krizi’dir. Avusturya-Macaristan 1878 Ber-
lin Antlaflmas›’ndan itibaren yönetimi alt›nda bu-
lundurdu¤u Bosna-Hersek’i, 5 Ekim 1908’de il-
hak etti. Rusya ve S›rbistan ilhak giriflimine bü-
yük tepki gösterdi. Avusturya-Macaristan ve Rus-
ya karfl›l›kl› olarak s›n›rlar›na askerî y›¤›nak ya-
p›nca, savafl tehlikesi belirdi. Osmanl› Hükûme-
ti, diplomatik giriflimler sonucu arzu etti¤i deste-
¤i bulamay›nca, Avusturya-Macaristan ile anlafl-
ma yoluna gitti. Almanya, bir yandan Avusturya-
Macaristan’a destek olurken di¤er yandan Rusya
üzerinde giriflimlerde bulunarak ilhak›n ortaya
ç›kard›¤› krizi çözmeye çal›flt›. Sonuçta ilgili dev-
letler ilhak› tan›mak zorunda kald›. Avrupa bu
krizle savafl›n efli¤ine geldi.
Bosna-Hersek Krizi zirvede bulundu¤u bir anda
Almanya ve Fransa, Fas’a yönelik birbirlerinin ç›-

karlar›n› tan›ma eksenli bir antlaflma imzalad›lar.
Ancak Fransa, Nisan 1911’de Fas’›n Fez flehrine
asker ç›kard›. Almanya sert tepki göstererek 1
Temmuz 1911’de Agadir Liman›na savafl gemisi
gönderdi. ‹ngiltere’nin aktif bir flekilde Fransa’y›
desteklemesi, Almanya’ya geri ad›m att›rd›. ‹ki
ülke 4 Kas›m 1911’de bir antlaflma imzalayarak
uzlaflt›. ‹kinci Fas krizi dünyan›n savafla ne kadar
yak›n oldu¤unu gösterdi.
Birinci Dünya Savafl›’ndan hemen önce dört Bal-
kan ülkesi (Yunanistan, Karada¤, S›rbistan, Bul-
garistan) ittifak kurarak Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun topraklar›n› paylaflmak istemeleri ve sa-
vafl açmalar›, Balkan Krizini do¤urdu. 8 Ekim
1912’de bafllayan savafl Osmanl›’n›n hezimetiyle
sonuçland›. Avrupal› büyük güçler, savafltan ön-
ce sonuç ne olursa olsun toprak kazanc›n›n ol-
mayaca¤›n› belirtmelerine ra¤men dört Balkan
devleti çok büyük miktarda toprak elde ettiler.
Bu kriz ‹ttifak ve ‹tilaf bloklar› aras›nda gerilimi
artt›rd›.

Savafl›n bafllamas›na ve yay›lmas›na iliflkin sü-
reci betimleyebilmek.
Bir S›rp milliyetçisinin Avusturya-Macaristan ‹m-
paratorlu¤u veliahd›n› öldürmesi savafl› bafllatt›.
Avusturya-Macaristan’›n 28 Temmuz 1914’te Bel-
grat’› bombard›man etmesinden k›sa bir süre son-
ra ‹tilaf ve ‹ttifak Devletleri karfl›l›kl› olarak bir-
birlerine savafl ilan ettiler. Almanya ve Frans›z ile
‹ngiliz kuvvetleri Marne Cephesi’nde a¤›r kay›p-
lar verdiler. Bat› Cephesi’nde planlar›n› gerçek-
lefltiremeyen Almanya, Do¤u Cephesi’nde Tan-
nenberg savafllar›nda Rusya’y› a¤›r bir yenilgiye
u¤ratt›. Ancak Do¤u ve Bat› cephelerinde savafl
y›pratma amaçl› devam etti. Savafl denizlerde de
sürdürüldü. Alman denizalt›lar› çok say›da ‹ngi-
liz gemisini bat›rd›. Pasifik ve Güney Atlantik’te
iki taraf›n donanmalar› karfl› karfl›ya geldiler ve
a¤›r kay›plar vermekten kurtulamad›lar.
Savafl k›sa sürede Avrupa’da ve Uzakdo¤u’da ya-
y›ld›. Savafl›n ilk anlar›nda tarafs›z kalan Osman-
l› ‹mparatorlu¤u yak›n dönemde kaybetti¤i top-
raklar› geri almak baflta olmak üzere bir dizi ge-
rekçelerle Almanya’n›n saf›nda savafla girdi. Sa-
vafl›n gidiflat›n› de¤ifltiren temel iki etken, Rus-
ya’da devrim olmas› ve ABD’nin birtak›m ç›kar-
lar›n› koruma ad›na savafla dâhil olmas›d›r.
ABD’nin savafla girmesi, savafl›n ‹tilaf Devletle-
ri’nin lehine dönmesine yol açt›.
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Savafl›n sona erdirilmesi için yap›lan bar›fl giri-
flimlerini ve savafl›n bitiflini aç›klayabilmek.
Savafl›n sona erdirilerek taraflar aras›nda bar›fl›n
kurulmas› yönünde ilk giriflim, 1916 y›l›n›n he-
men bafl›nda ABD Baflkan› Woodrow Wilson’dan
geldi. Taraflar içinde bulunulan koflullar nede-
niyle bu öneriyi gerçekçi bulmad›lar. Avusturya
ve Almanya taraf›ndan savafl›n sona erdirilmesi
ve bar›fl›n kurulmas› için giriflimlerde bulunuldu.
Almanya’n›n önerisi ‹tilaf Bloku’nda karfl›l›k bul-
mad›. ABD Baflkan› Wilson’un 18 Aral›k 1916’da
bafllatt›¤› yeni giriflime, ‹tilaf Devletleri 10 Ocak
1917’de baz› koflullar öne sürerek cevap verdi-
ler. Ancak bu giriflim de baflar›s›zl›kla sonuçlan-
d› ve taraflar savaflmaya devam ettiler.
Rusya, 1917 Bolflevik Devrimi’nden sonra savafl-
tan çekilerek ‹ttifak Devletleri’yle Brest-Litovsk
Antlaflmas›n› imzalad›. ABD Baflkan› Wilson da
savafl›n sona erdirilmesinden sonra kurulacak ba-
r›fl›n esaslar›n› içeren ilkelerini yay›mlad›. 1918’de
savafl ‹ttifak Devletlerinin aleyhine döndü. Art
arda cephelerde yenilgi alan ‹ttifak Devletleri
ateflkes istemek zorunda kald›lar. Dört y›l süren
savafl Kas›m 1918’de fiilen sona erdi.

Paris Bar›fl Konferans›’n› ve bar›fl antlaflmalar›-
n› çeflitli yönleriyle aç›klayabilmek.
Paris Bar›fl Konferans› 18 Ocak 1919’da topland›.
Konferans’›n ele ald›¤› ilk konu 28 Nisan 1919’da
Milletler Cemiyeti Misak›’n› kabul etmesidir. Mi-
sak’ta bu örgütün uluslararas› iflbirli¤ini gelifltir-
me ve bar›fl ile güvenli¤i sa¤lamay› hedefledi¤i
belirtildi. Bu hedefe ulafl›lmas› için; savafla bafl-
vurulmamas› konusunda baz› taahhütlerin kabul
edilmesi, uluslararas› iliflkilerin aleni olmas›, dev-
letler hukuku kurallar›na ve antlaflmalara uyul-
mas› istendi. Paris Bar›fl Konferans›’nda baflta Al-
manya olmak üzere yenilen devletlerle bar›fl ant-
laflmalar› yap›ld›. Almanya’yla yap›lan Versailles
Antlaflmas›, bu ülkeye ceza verme, silahs›zland›r-
ma, savafl tazminat ödetme, s›n›rlar›n› küçültme
gibi a¤›r hükümlere sahipti. Fransa büyük çapta
amac›na ulaflm›flt›. Ayn› flekilde Avusturya’yla Sa-
int Germain, Bulgaristan’la Neuilly, Macaristan’la
Trianon ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’yla imzala-
nan Sevr Bar›fl Antlaflmas› cezaland›rmaya yöne-
lik antlaflmalard›.

Bar›fl›n uygulanmas›n› ve karfl›lafl›lan sorunlar›
s›ralayabilmek.
Yeni dönemde Orta ve Do¤u Avrupa’da milliyet
ilkesine göre yeni ulus-devletlerin kurulmas› ve
s›n›rlar›n çizilmesi yeni çat›flma alanlar› oluflturdu.

Almanya, Versailles Antlaflmas›’nda ödenmesi ka-
rarlaflt›r›lan savafl tazminat› ya da tamirat borçla-
r› çok yüksek oldu¤undan büyük zorluklarla kar-
fl›laflt›. Özellikle bu ülkenin iç politik yap›s›nda
istikrar›n sa¤lanamamas› bu zorlu¤u daha da ar-
t›rd›. Alman halk› antlaflmaya ve antlaflman›n be-
lirledi¤i tamirat borçlar›na büyük tepki gösterdi.
Fransa ve Belçika askerî güçleri, Almanya’n›n ta-
mirat borçlar›n›n taksitlerini ödemeyi aksat›nca
Rhur bölgesini iflgal etti. ‹ngiltere ve ABD’nin ça-
balar› sonucunda yeni bir ödeme plan› haz›rlan-
mas› giriflimi bafllat›ld›. Çal›flmalar›n sonucunda
Dawes ödeme plan› kabul edildi.
Bar›fl›n uygulanmas› s›ras›nda karfl›lafl›lan baflka
bir güçlük ise silahs›zlanma ve ortak güvenlik ol-
du. Denizde silahlanman›n gerçeklefltirilmesi için
Washington ve Londra’da silahs›zlanma konfe-
ranslar› düzenlendi. Ayn› ifllemin karada da yap›-
labilmesi için Milletler Cemiyeti Aral›k 1925’te
“Silahs›zlanma Haz›rl›k Komisyonu” kurdu. Ne
var ki bütün bu çabalar baflar›s›z oldu. Cemiyet
etkili yapt›r›mlara sahip de¤ildi. Ayr›ca ABD’nin
ve Sovyet Rusya’n›n Milletler Cemiyeti’nde yer
almamas›, Fransa ve ‹ngiltere aras›nda görüfl ay-
r›l›klar›n›n derinleflmesi de bar›fl›n uygulanmas›-
n› sekteye u¤ratan etkenlerdir.

Güvenli¤i sa¤lama giriflimlerini s›ralayabilmek.
Milliyetler Cemiyeti, uyuflmazl›klar›n zorunlu ola-
rak hakem önüne ç›kar›lmas›n› sa¤lamak ve ulus-
lar aras› bir ordunun kurulmas›n› gerçeklefltir-
mek için 1920’de “Daimi Dan›flma Komisyonu”
kurdu. Ard›ndan 1923’te “Karfl›l›kl› Yard›m Ant-
laflmas›”n›, üye devletlerin onay›na sundu. Çe-
koslovakya D›fliflleri Bakan› E. Benefl’in önerisiy-
le sorunlar›n çözümünde tahkimi esas alan “Ce-
nevre Protokolü” ya da “Uluslararas› Uyuflmaz-
l›klar›n Bar›flç› Çözümü ‹çin Protokol” haz›rland›.
Fakat bu proje baflar›s›zl›¤a u¤rad›. Bununla bir-
likte güvenli¤i sa¤lamak amac›yla Locarno Ant-
laflmalar› (5-16 Ekim 1925), Briand-Kellogg Pak-
t› (Nisan 1928), Litvinov Pakt› (9 fiubat 1929), Ha-
kemlik Genel Senedi (26 Eylül 1928) belgeleriy-
le ile Aristide Briand’›n “Ekonomik ‹flbirli¤i” giri-
flimiyle savafl›n yasaklanmas›, bar›fl›n sürdürül-
mesi, uyuflmazl›klar›n bar›flç› yollardan çözümü
konusunda ad›mlar at›ld›. Ne var ki iki dünya sa-
vafl› aras›nda güvenli¤i sa¤lama giriflimleri bafla-
r›s›z oldu.
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1. Birinci Dünya Savafl›’ndan önce Balkanlarda rekabet
halinde olan iki ülke afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru
olarak verilmifltir?

a. Rusya-Avusturya-Macaristan
b. Rusya-Almanya
c. ‹ngiltere-Fransa
d. ‹talya-Almanya
e. Almanya-Fransa

2. Bosna-Hersek Krizi’nde Osmanl› Devleti’nin ilk an-

da izledi¤i politika afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Seferberlik ilan etmesi
b. Milletler Cemiyeti’ne baflvurmas›
c. Diplomasi yoluyla çözmeye giriflmesi
d. Avusturya-Macaristan’a savafl ilan etmesi
e. Avusturyal›lar›n s›n›r d›fl› etmesi

3. Birinci Dünya Savafl›’ndan önce Fransa ve Almanya
aras›nda çekiflme konusu olan en önemli sorun afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Alsace-Lorraine Bölgesi.
b. Demir-çelik üretimi
c. Donanmalar›n güçlendirilmesi
d. Hanedan çekiflmeleri
e. ‹ngiltere’nin Fransa’y› k›flk›rtmas›

4. Birinci Dünya Savafl›’ndan önce ‹tilaf Devletleri Blo-
ku’nda yer alan devletler afla¤›dakilerden hangisinde
birlikte ve do¤ru olarak verilmifltir?

a. Almanya-Rusya-‹talya
b. Fransa-‹ngiltere-Rusya
c. ‹talya- Almanya- Bulgaristan
d. ‹ngiltere-Osmanl› ‹mparatorlu¤u-Fransa
e. ‹ngiltere-Fransa-Bulgaristan

5. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda Bat› Cephesinde Al-
manya ile Müttefik güçlerinin yapt›klar› en fliddetli sa-
vafl afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Isonzo Savafl›
b. Galiçya Savafl›
c. Tannenberg Savafl›
d. Belgrad Savafl›
e. Marne Savafl›

6. ‹tilaf Devletleri, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Ortado-
¤u’daki topraklar›n› paylaflmak üzere afla¤›daki gizli
antlaflmalardan hangisini yapm›fllard›r?

a. Londra
b. ‹stanbul
c. Paris
d. Sykes-Picot
e. Saint Jean de Maurienne

7. Birinci Dünya Savafl›’nda bar›fl giriflimlerini ilk kez
bafllatan kifli afla¤›dakilerden hangisidir?

a. David Hunter Miller
b. Winston Churchill
c. Woodrow Wilson
d. Llyod George
e. General Hindenburg

8. Afla¤›dakilerden hangisi Amerika Birleflik Devletle-
ri’nin Birinci Dünya Savafl›’na girme nedenleri aras›nda
gösterilemez?

a. Almanya’n›n ABD bayrakl› gemileri bat›rmas›
b. ABD sermaye çevrelerinin savafl› ‹ngiltere ve

Fransa’n›n kazanmas›n› istemesi
c. ABD kamuoyunun ‹tilaf Devletlerine sempati

duymas›
d. Alman ajanlar›n›n ABD baflkan›na suikast terti-

binde bulunmas›
e. Almanya’n›n Meksika’ya çeflitli vaatlerde bulun-

du¤unun ortaya ç›kmas›

9. Paris Bar›fl Konferans›’nda ilk ele al›nan konu afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Milletler Cemiyeti’nin kurulmas›
b. Almanya’yla bar›fl yap›lmas›
c. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun topraklar›n›n payla-

fl›lmas›
d. Rusya’daki devrimin bast›r›lmas›
e. Yenilenlerden savafl tazminat› al›nmas›

10. Briand-Kellogg Pakt›’n›n en önemli amac› afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a. Gizli diplomasinin engellenmesi
b. Silahs›zlanman›n gerçeklefltirilmesi
c. Uluslar aras› iliflkilerde savafla baflvurulmamas›

ve sorunlar›n bar›flç›l biçimde çözülmesi
d. Savafl suçlar› mahkemesinin kurulmas›
e. Sovyet Rusya’n›n Avrupa’dan d›fllanmas›

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savafl›n Nedenleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savafl Öncesi Krizleri ve
Krizlerin Sona Erdirilmesi” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savafl›n Nedenleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savafl›n Nedenleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savafl›n Bafllamas› ve Yay›l-
mas›” bafll›¤›n›n “Avrupa’da Savafl›n Yay›lmas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savafl›n Bafllamas› ve Yay›l-
mas›” bafll›¤›n›n “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu
Parçalayan Gizli Antlaflmalar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bar›fl Giriflimleri ve Sava-
fl›n Sona Ermesi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz. 

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savafl›n Bafllamas› ve Yay›l-
mas›” bafll›¤›n›n “ABD’nin Savafla Girmesi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Paris Bar›fl Konferans› ve
Bar›fl Antlaflmalar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenli¤i Sa¤lama Giriflim-
leri” bafll›¤›n›n “Briand-Kellogg Pakt›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Bismarck, diplomasi alan›nda Fransa’y› yaln›z b›rakmak
ve bu ülkenin Alsace ve Lorraine üzerindeki intikamc›
(revanchisme) tav›rlar›ndan uzaklaflmas›n› istemektey-
di. Yap›lan görüflmeler sonucu Almanya, ‹talya ve Avus-
turya-Macaristan ‹mparatorlu¤u aras›nda 20 May›s
1882’de Üçlü ‹ttifak adl› bir antlaflma imzaland›. Böyle-
ce Avrupa k›tas›n›n iki bloka ayr›lmas›n›n en önemli gi-
riflimi gerçeklefltirilmifl oldu.

S›ra Sizde 2

Avrupal› büyük devletler Kuzey Afrika’da ve Akdeniz’de
stratejik bir öneme sahip bulunan Fas’› egemenlikleri
alt›na almak için çaba göstermifllerdir. Özellikle Fransa,
bu küçük ülkenin polisini, ordusunu ve gümrüklerini
kontrol alt›na alman›n planlar›n› yapt›. Fas Sultan› Ab-

dülaziz’in, bu durumu Alman büyükelçisiyle görüflmesi
ve büyükelçinin bu ülkenin yabanc› devletlerin uyruk-
lar›yla olan iliflkilerini düzenleyen 1880 tarihli Madrid
Konvansiyonu’nu iflaret etmesi krize neden olmufltu.
Krizin çözülmesi için diplomatik çaba gösterildi.

S›ra Sizde 3

ABD Baflkan› Wilson, 8 Ocak 1918’de Kongre’de yapt›-
¤› konuflmada on dört madde aç›klad›. Özetle flu nok-
talara de¤indi. Aç›k diplomasi, denizlerde ve ekonomik
alanda serbestlik, toprak kazanc›n›n olmamas›, ulusla-
r›n kendi kaderlerini belirleme hakk›na sahip olmas› ve
uluslararas› bir örgütün kurulmas›.

S›ra Sizde 4

Milletler Cemiyeti’nin kurulma amac›, uluslararas› iflbir-
li¤inin gelifltirilmesi ve uluslararas› bar›fl ile güvenli¤in
sa¤lanmas›yd›. Bu ba¤lamda üye devletler; savafla bafl-
vurulmamas› konusunda taahhütleri yerine getirmeleri,
devletler hukuku kurallar›na uymalar›, uluslararas› ilifl-
kilerin aç›k olmas›n› benimsemeleri ve antlaflmalara
ba¤l› olmalar›n› kabul etmeleri gerekiyordu. ABD’nin
ve Sovyet Rusya’n›n üye olmamas› örgütün en büyük
zaaf›yd›. Ne var ki büyük umutlarla kurulan Cemiyet’in,
askeri yapt›r›mlar›n zorunlu olmamas› ve nas›l uygula-
naca¤›n›n belirtilmemesi büyük bir eksiklik olarak da
kendini hissettirmifltir.

S›ra Sizde 5

Paris Bar›fl Konferans›’nda yap›lan antlaflmalar›n sonu-
cunda Orta ve Do¤u Avrupa’da birçok yeni devlet ku-
ruldu. Siyasi haritan›n yeniden çizilmesi az›nl›k soru-
nunu da alevlendirdi. Polonya Devleti’nin s›n›rlar›n›n
çizilmesi s›ras›nda Almanya ile anlaflmazl›k yaflan›lma-
s›, Yukar› Silezya’n›n gelece¤inin belirlenmesi, Litvan-
ya ile Polonya aras›nda da Vilna (Vilnius) kenti nede-
niyle çat›flma ç›kmas›, Romanya ve Çekoslovakya’da
ciddi bir Macar az›nl›k bulunmas›, Polonya ile Çekos-
lovakya’n›n Teschen bölgesi, Avusturya ve Yugoslavya
(S›rp-H›rvat-Sloven Krall›¤›) Drava Vadisi için rekabete
giriflmesi ve ‹talya’n›n, Adriyatik’te baz› ç›karlar elde
etmek için Fiume Liman›’n› için yeni Yugoslavya ile ça-
t›flmas› milliyetler sorunun baflat konular› olarak karfl›-
m›za ç›kmaktad›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Dünya ekonomik krizini ve uluslararas› sistemin zay›flamas›n› aç›klayabilecek,
Statükonun bozulmas›n› ve ‹kinci Dünya Savafl›’na yol açan temel nedenleri
s›ralayabilecek,
Savafl›n ç›kmas› ve yay›lmas› hakk›nda de¤erlendirme yapabilecek,
Savafl s›ras›nda gerçeklefltirilen diplomatik görüflmeleri ve savafl›n sona erdi-
rilmesi için gösterilen çabalar›n neler oldu¤unu ifade edebilecek,
Savafl›n sona ermesini aç›klayabilecek,
Türkiye’nin savafl s›ras›nda izledi¤i politikan›n esaslar›n› aç›klayabilecek bil-
gi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çindekiler

• Milletler Cemiyeti
• Faflizm
• Benito Mussolini
• Nasyonal Sosyalizm (Nazizm)

• Adolf Hitler
• Atlantik Bildirisi
• Potsdam Konferans›
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1929 DÜNYA EKONOM‹K KR‹Z‹ VE ULUSLARARASI
S‹STEM‹N ZAYIFLAMASI
1919 bar›fl antlaflmalar› daha mürekkepleri kurumadan son derece sert elefltirilerle
yüz yüze kald›lar. Ortak kan› antlaflmalar›n a¤›r hükümler içermesi ve cezaland›r›-
c› bir yaklafl›mla kaleme al›nmalar›ndan dolay› dünyaya arzu edilen huzuru getir-
meyecekleri noktas›ndayd›. Nitekim 1920 ve 1930’lu y›llar boyunca politik, ekono-
mik ve sosyal alt üst olufllar yafland›. Kitab›m›z›n 3. ünitesinde belirtti¤imiz gibi Bi-
rinci Dünya Savafl›’ndan sonra kurulan uluslararas› sistem istikrarl› de¤ildi ve bir-
çok çeliflkiyi içinde bar›nd›r›yordu. Frans›z Mareflali Ferdinand Foch büyük bir ile-
ri görüfllülükle “bar›fl›n” asl›nda “yirmi y›ll›k bir ateflkesten” baflka bir fley olmad›-
¤›n› ileri sürmesi ortaya ç›kan foto¤raf› aç›klam›flt›.(Berend, 2011: 73)

Birinci Dünya Savafl›’n›n sona ermesinden itibaren ekonomide izlenen laissez-
faire ilkesi ciddi darbe yedi ve denetimli piyasa sistemi yükselifle geçti. Savafl bir-
çok Avrupa ülkesinde fiziksel y›k›m›n yan›nda ekonomik verileri de alt üst etti.
Müttefik Tazminat Komisyonu Belçika, Fransa, Polonya, S›rbistan ve Rusya gibi ül-
kelerin savafl zarar›n›n 6.6 milyar sterline yükseldi¤ini hesaplam›flt›. Belçika, oturu-
lacak evlerin tahminen %6’s›n›, çelik imalathanelerinin yar›s›n› ve demiryolu a¤›-
n›n dörtte üçünü kaybetti. Savafltan önce borç veren Fransa, 1918’de borç bata¤›-
na sapland›. ABD ve ‹ngiltere’ye 3.7 milyar dolar borç ödemek zorunda kald›. Al-
manya, imzalamak zorunda kald›¤› Versailles Antlaflmas› sonucu ekilebilir toprak-
lar›n›n %15’ni, demir cevherinin %75’ni ve kömür kaynaklar›n›n %26’s›ndan mah-
rum oldu. Ticaret filosunun %90’›n› kaybetti. Polonya, Bulgaristan ve S›rbistan’da
tar›msal üretim ve hayvanc›l›k savafl öncesi miktar›n üçte birine düfltü. Savafl›n so-
nucunda ortaya ç›kan tablonun korkunçlu¤u ve ekonomideki kötü gidiflat›n sonu-
cu befl ülke (Almanya, Avusturya, Macaristan, Polonya ve ‹talya) hiperenflasyon-
dan kurtulamad›. Almanya’da 1 dolar, 4.2 milyar marka ulaflt›. Bir kilogram tereya-
¤›n›n fiyat› 5 milyar marka f›rlad›.(Berend, 2011: 69-70) Savafl›n galiplerinden ‹ngil-
tere’nin ticaret filosu önemli ölçüde küçüldü, ihracat savafl öncesi miktar›n %40’na
geriledi.

Bu kaos ortam›nda ekonomisi yükselen tek ülke ABD idi. Savafl ekonomisi bu
ülkeyi dünyan›n en büyük ekonomik gücü hâline getirdi, savafltan önceki 33 mil-
yar dolarl›k millî geliri savafltan sonra 61 milyar dolara yükseldi. ABD, ikili antlafl-
malarla gücünü pekifltirdi ve hegemonyan›n ‹ngiltere’den kendisine geçmesini
sa¤lad›. 1920’lerde ABD’nin petrol üretimi dünyadaki üretimin üçte ikisine yüksel-
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di, elektrik üretimi ise Avrupa ülkelerinin toplam›na ulaflt›. Çelikte de dünya lider-
li¤ini elde etti ve dünyadaki toplam üretimin yar›s›n› gerçeklefltirdi. ABD, 1920’ler-
de dünyan›n en büyük ihracatç›s› ve ‹ngiltere’nin ard›ndan en büyük ithalatç›s› ko-
numuna yükseldi. Bu büyük güç, savafl sonras›nda Avrupa’ya büyük miktarda ma-
li fonlar aktard›. Savafl›n iki büyük galibi olan ‹ngiltere ve Fransa’ya, bu ülkelerin
ulusal gelirlerinin neredeyse yar›s›na ulaflan borçlar verdi.

Ne var ki ekonomik gücünün zirvesinde olan ABD, New York borsas›n›n 24
Ekim 1929’da büyük miktarda de¤er kaybetmesiyle tarihin en büyük bunal›mlar›n-
dan birine sürüklenmekten kurtulamad›. Bu ekonomik krizin nedenleri üzerine çe-
flitli tezler olmakla birlikte, iki görüfl öne ç›km›flt›r. Birincisi, ABD ekonomisinin sa-
vafl sonunda afl›r› büyümesinden dolay› uluslararas› ekonomide büyüyen denge-
sizliktir. ‹kincisi ise ünlü ‹ngiliz iktisatç›s› John Maynard Keynes’e aittir. Keynes,
1921-1929 y›llar› aras›nda düflük ham madde fiyatlar›n›n ve ›l›ml› bir biçimde yük-
selen ücretlerin, fiyatlar› ve de sanayi kârlar›n›n artmas›na yol açt›¤›n› öne sürdü.
Buradan hareketle büyük oranda kârlar›n ve yat›r›mlar›n art›fl›ndaki çekicilik, bor-
sa spekülasyonlar›n›n artmas›na neden oldu, böylece üretim potansiyeli talepten
daha h›zl› artt›. Bu fazla kapasite, sermayenin kâr oran›n›n düflmesine yol açt›¤›n-
dan, borsa endifle ve pani¤e kap›ld› (Sar›ca, 1982: 265-267;Müftüo¤lu, 2010: 128).

1929 Dünya ekonomik krizi kapitalist ekonomik modelin en büyük krizlerin-
den biri kabul edilmektedir. Ancak siyasi sistem üzerinde de etkili oldu ve 1919’dan
sonra kurulmaya çal›fl›lan uluslar aras› sistemin baflar›s›zl›¤a u¤ramas›n›n nedenle-
rinden biri say›ld›. 

Bu kriz ABD’de ç›k›p bütün dünyay› etkisi alt›na ald›¤›ndan liberal demokrasi anlay›fl›na
duyulan güven azald›, ‹talya’da faflizm ve Almanya’da Nazi hareketi ekonomik ve siyasal
bunal›m›n büyüklü¤ü karfl›s›nda güç kazand›. Milletler Cemiyetinin öngördü¤ü uluslar
aras› sistem sorguland›, ortak güvenlik ve silahs›zlanma çabalar› büyük çapta baflar›s›zl›-
¤a u¤rad›.

STATÜKONUN BOZULMASI VE ‹K‹NC‹ DÜNYA 
SAVAfiI’NA YOL AÇAN OLAYLAR

Avrupa’da Rejim De¤iflikliklerinin Meydana Gelmesi

‹talya’da Faflist Rejimin Kurulmas›
‹ki dünya savafl› aras›nda Avrupa’da liberal demokrasi büyük bir bunal›ma girdi ve
birçok ülkede otoriter ve totaliter rejimler kuruldu. ‹talya, Birinci Dünya Savafl›’nda
yar›m milyon yurttafl›n› kaybetti, sakat kalm›fl milyonlarcas›n›n a¤›r sorumlulu¤unu
üstlenmek zorunda kald›. Savafl› risorgimentonun (19. yüzy›l ile 20. yüzy›l›n baflla-
r›nda ‹talya yar›madas›nda bulunan devletleri tek çat› alt›nda birlefltirmeyi amaçla-
yan siyasi ve sosyal hareket) bir devam› olarak gören ‹talya, çarp›flmalar›n ço¤un-
dan yenik ayr›ld› ve arzulad›¤› toprak kazançlar›n› elde edemedi. Ayr›ca savafl s›-
ras›nda toplumdaki eflitsizlikler derinleflti. Ülke savafltan sonra büyük bir ekono-
mik çöküntü içine girdi¤inden, enflasyon korkunç boyutlara yükseldi. K›rsal ke-
simlerde ve kentlerde halk hareketleri bafl gösterdi, sosyalizm ve milliyetçilik gibi
ak›mlar güçlendi.

Faflizmin ortaya ç›kmas› ile ilgili flu kayna¤› önerebiliriz: Zeev Sternhell, Faflist ‹deolojinin
Do¤uflu, (Çev: fiule Çiltafl), ‹stanbul: Ayr›nt› Yay›nlar›, 2012.
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‹talya’da halk a¤›rlaflan sosyal ve ekonomik sorunlar nedeniyle çaresizdi. Milli-
yetçi bir gazeteci iken orduya kat›larak savaflan ve savafl sonras›nda politik hayata
a¤›rl›¤›n› koyan Benito Mussolini, ekonominin kötü gidiflat›n› iyi de¤erlendirdi ve
1919’da “savafl birli¤i” anlam›na gelen Fascio di Combattimento’ya dayal› yeni bir
siyasi hareket kurdu. Bu hareket iktidara ulaflmak için fliddet dahil her yönteme
baflvurdu. Militanlar›, sendikalar›n, sol-komünist gruplar›n ve seçimle gelmifl dev-
let adamlar›n›n üzerinde bask› kurarak, bu kesimleri y›ld›rd›. ‹fl yerlerini yak›p y›k-
t›. Mussolini, bu afl›r› sa¤c› sokak hareketini 7 Kas›m 1921’de Partito Nazionale Fas-
cista ad›yla partilefltirdi. Savafl birlikleri ad› verilen sokak güçlerini “Kara Gömlek-
ler” ad›yla Partinin alt örgütü olarak yeniden yap›land›rd›. Faflist Parti, Paris Bar›fl
Konferans›’nda küçük düflürüldü¤ünü öne sürdü¤ü ‹talya’y› güçlendirece¤ini ve
Roma ‹mparatorlu¤u’nun ihtiflaml› günlerine geri dönülece¤ini vaat etti. Yönetici-
ler ve anayasal kurumlar, faflizmi kontrol alt›na alamad›. Gittikçe güçlenen Faflist
Parti ve onun alt örgütü Kara Gömlekliler, 28 Ekim 1922’de Napoli’den Roma üze-
rine bir yürüyüfl düzenleyerek hükûmeti tehdit etti. Hükûmet istifa etti. ‹flçi ve sos-
yalist hareketleri bast›rmak isteyen Kral III. Victor Emmanuel, Mussolini’yi hükû-
meti kurmakla görevlendirdi.

Yeni Baflbakan, Faflist Parti d›fl›ndaki bütün partileri kapatt›. Sendikal hareket-
leri tasfiye etti. Kitap ve gazetelere sansür getirerek özgürlükleri ve demokrasiyi or-
tadan kald›rd›. Ülkedeki az›nl›klara karfl› afl›r› milliyetçi bir politika izleyerek, bun-
lar› ‹talyanlaflt›rmaya çal›flt›. Devleti kutsallaflt›rd› ve her alanda faflizmin ilkelerini
egemen k›ld›. Roma ‹mparatorlu¤u’nu diriltmek üzere Akdeniz çevresinde sömür-
geler elde etmeye yöneldi. Mussolini’nin Anadolu’yu da içine alan bu yay›lma po-
litikas›, Türk-‹talyan iliflkilerinde gerginlik yaratt›.

Almanya’da Nasyonal Sosyalizmin (Nazizmin) Egemen 
Olmas›
Alman Hükûmeti, Birinci Dünya Savafl›’nda yenilginin kesinleflmesi üzerine 27
Ekim 1918’de ABD Baflkan› Wilson’a baflvurarak ateflkes istedi. Bu giriflim önemli
siyasal bunal›mlara yol açt›. Nitekim bir hafta sonra (3 Kas›m 1918), Kiel Lima-
n›’nda ayaklanan denizciler gemilere ve tersanelere k›z›l bayrak çekerek sosyalist
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devrimi bafllatt›lar. Ayaklanma iki gün içinde bütün liman ve endüstri kentlerine
s›çrad›. ‹flçi ve asker konseyleri kuruldu. 9 Kas›m 1918’de ‹mparatorlu¤a son veri-
lerek Alman Cumhuriyeti ilan edildi. Friederich Ebert’in baflkanl›¤›nda çeflitli sos-
yalist gruplar›n temsilcilerinin yer ald›¤› bir hükûmet kurulmaya çal›fl›ld›. Ancak,
Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg’un lideri bulundu¤u Spartakistler Birli¤i’nin
hükûmette yer almamas›, sosyalistler aras›nda ilk ciddi krize yol açt›. Hükûmete
kat›lmam›fl olan Spartakistler genel grev ve askerî k›fllalar›n boflalt›lmas› ça¤r›s›nda
bulundu. Ayn› gün Hükûmet Baflkan› Ebert’in Ludendorff’tan baflkomutanl›¤› dev-
ralm›fl olan General Groener’le uzlaflmas› ve ‹mparatorluk’tan arta kalan orduyla it-
tifak kurmas›, ordunun daha sonraki y›llarda devletin hemen bütün alanlar›nda ve-
sayet kurmas›na zemin haz›rlad›.

‹ki dünya Savafl› aras›nda kurulan uluslar aras› sistemin ve bar›fl›n k›r›lganl›¤› üzerine flu
kitab› önerebiliriz: E. H. Carr, Yirmi Y›l Krizi (1919-1939), (Çev: Can Cemgil), ‹stanbul
Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2010.

Alman sosyalistleri aras›nda görüfl ayr›l›klar› artt› ve bir grup sosyalist Rosa Lu-
xemburg ile Karl Liebknecht’in liderli¤inde 31 Aral›k 1918’de Almanya Komünist
Partisi’ni kurdu. Bu partinin itici gücü olan Spartakistler, Ocak 1919’da Berlin’de
büyük ayaklanma haz›rl›¤›na giriflti. Hükûmet baflkan› Ebert, “Sovyetler”’e benzer
iflçi ve asker birliklerini da¤›tmak ve ayaklanmay› bast›rmak için sosyal demokrat
bakan Gustav Noske’yi görevlendirdi. Noske, devrimci solu sindirmek ve da¤›tmak
için bir milis gücü oluflturdu. Milis gücüne ‹mparatorlu¤un subaylar› ve erbafllar›,
nasyonalistler, küçük burjuvalar ve bafl›bofl gezenler kat›ld›. Bu milis güç, Sparta-
kistlerin destekledi¤i Berlinli iflçilerin ayaklanmas›n› kanl› bir biçimde bast›rd›. De-
mokratik sosyalizmin öncüleri kabul edilen Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht
öldürüldüler. 

Spartakistlerin ayaklanmas› bast›r›ld›ktan sonra 19 Ocak 1919’da yap›lan seçim-
ler sonucu oluflan Ulusal Meclis, Berlin yak›nlar›nda bulunan Weimar’da topland›.
Ulusal Meclis, 11 fiubat 1919’da Friedrech Ebert’i devlet baflkanl›¤›na seçti. ‹ki gün
sonra da Philipp Scheidemann hükûmeti kurmakla görevlendirildi. Böylece Wei-
mar Cumhuriyet’i kurulmufl oldu.

Weimar Cumhuriyeti Hükûmeti, Bavyera’da gazeteci ve ba¤›ms›z sosyalistler-
den bir pasifist olan Kurt Eisner’in liderli¤indeki devrimci hareketi bast›rd›ktan
sonra, tüm ülkede kontrolü sa¤lad›. Ancak yeni hükûmet, ülkenin karfl› karfl›ya bu-
lundu¤u sorunlar› çözmekte yetersiz kald›. Savafl, Almanya’n›n iki milyondan faz-
la insan kaybetmesine ve milyonlarcas›n›n sakat kalmas›na neden olmas›na ra¤-
men, tarihin kaydetti¤i en büyük sefaletlerden biriyle yüz yüze kald›. Savafl önce-
sinde dünya ekonomisinin en güçlü devletlerinden biri olan Almanya’da sanayi
yerle bir oldu.

Kentlerde iflsizlik, yoksulluk, sefalet ve iflçi gösterileri birbirini izledi. Hatta ba-
zen ma¤azalar ya¤malanarak toplumsal fliddet üst noktaya ç›kart›ld›. Özellikle, 28
Haziran 1919’da a¤›r koflullar tafl›yan Versailles Antlaflmas›’n›n imzalanmas›, siyasi
yelpazenin sa¤›nda ve solunda bulunan tüm Almanlar›n tepkisine yol açt›. Alman
kamuoyu, bar›fl antlaflmas›n›n öngördü¤ü ödemelerin yap›lmas›n›, Alsace-Lorrai-
ne’nin Fransa’ya verilmesini, Kuzey Scheswig’in Danimarka’ya b›rak›lmas›n›, Eu-
pen ve Malmedy’in Belçika’ya terk edilmesini büyük bir öfkeyle izledi. Buna kar-
fl›l›k Cumhuriyet yönetiminin iç ve d›fl politikadaki baflar›s›zl›¤›, ekonomik önlem-
ler almadaki yetersizli¤i, iflsizlik sorununu ve sefaleti art›rm›flt›. Alman Mark›’n›n
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de¤erinin düflmesi halk›n yaflam›n› zorlaflt›rm›flt›. Örne¤in bir somun ekmek al›na-
bilmesi için büyük miktarda mark ödenmesi gerekiyordu. Bu arada Frans›zlar›n
1923 y›l›nda, savafl tazminat›n›n ödenmemesini bahane ederek Ruhr bölgesini ifl-
gal etmesi, kamuoyunun Versailles Antlaflmas›’na olan tepkisini daha da artt›rd›.
Antlaflma ve antlaflmay› kabul etmifl olan herkes, Alman halk›n›n düflman› olarak
say›ld›. Almanya’n›n askerî bak›mdan yenilmemifl oldu¤u, yaln›z “nifak ve ihanet
sonucunda” y›k›ld›¤› varsay›m› yüksek sesle konuflulmaya baflland›. Demokratik
olan partilerin iktidara gelebilmek ve monarflinin y›k›lmas›n› sa¤lamak amac›yla
cephe gerisini sabote ettikleri ileri sürüldü.

Hitler’in siyasal düflüncesi hangi temel esaslar› içermekteydi?

Politik, toplumsal ve ekonomik çalkant›lar içinde bocalayan Almanya’da, savafl-
tan sonra ordudan onbafl› rütbesiyle terhis olan Adolf Hitler, yar› gönüllü, yar› sa-
vunma gruplar›n›n emrinde çal›flmaya bafllad›. Hitler, milliyetçi gruplar içinde yap-
t›¤› propaganda çal›flmas› sonucu y›ld›z› h›zla parlad›. Alman ‹flçi Partisi’ne 1 Ocak
1920’de üye oldu. Parti’nin Anton Drexler (baflkan) Gottfried Feder ve fanatik bir
anti-semitist olan gazeteci Dietrich Eckart taraf›ndan haz›rlanan program›n› 24 fiu-
bat 1920’de Münih’te düzenlenen bir toplant›da okudu. ‹leriki y›llarda ad›m ad›m
gerçeklefltirilecek olan bu program›n belli bafll› ilkeleri flunlard›r: Bütün Almanla-
r›n bir büyük Almanya içinde birleflmesi, Versailles Antlaflmas›’n›n ilgas›, sömürge-
lerin yeniden kazan›lmas›, Yahudilerin toplum yaflam›ndan d›fllanmas› ve yabanc›
say›larak yabanc›lar yasas›na tabi tutulmas›, faizci anlay›fl›n ortadan kald›r›lmas›,
büyük iflletmelerde kâra ortakl›k, yafll›l›k sigortas›, toprak reformu, e¤itimin halka
yay›lmas›, bir halk ordusunun kurulmas›, ücretli askerli¤in kald›r›lmas› ve çal›flan-
lar›n›n asla Yahudi olmad›¤› bir bas›n›n›n oluflturulmas› gibi. Bu program›n okun-
mas›ndan k›sa bir süre sonra partinin ad› Alman Nasyonal-Sosyalist ‹flçi Partisi ola-
rak de¤ifltirildi. Hitler, konuflmac› olarak kat›ld›¤› birçok toplant›da Versailles Ant-
laflmas›’n›n getirdi¤i tutsakl›ktan kurtulma, Alman ›rk›n›n üstünlü¤ünü savunma,
Yahudi düflmanl›¤› (anti-semitizm) ve iflsizli¤e çare bulma gibi konular› iflledi.
1920’de Anton Drexler’in yerine Parti’nin baflkan› oldu. ‹ki y›l sonra da Dietrich Ec-
kart’an Parti’nin yay›n organ› olan Völkischer Beobachter’in yönetimini devrald›.
Münih’te 8 Kas›m 1923’te ünlü birahane bask›n›n› gerçeklefltirdi. Baflar›s›z olan bu
darbe giriflimi sonucunda 5 y›la mahkûm olduysa da 9 ay sonra serbest b›rak›ld›.
Partisi da¤›t›lan Adolf Hitler, bütün Almanya’da tan›nan biri olmufltu. Tutuklulu¤u
s›ras›nda ideolojisini ve demagojisini net bir flekilde ortaya koyan Mein Kampf’›
(Kavgam) yazd›. Hitler, 1925’te faaliyet yasa¤› kalkan Alman Nasyonal Sosyalist ‹fl-
çi Partisi’ni yeniden örgütledi. Özel görevler için SS’leri (Schutzstaffel-Koruma Bö-
lü¤ü) kurdu. Partisine destek sa¤lamak amac›yla ideolojisine sempati duyan çeflit-
li toplumsal kimselerden kitle örgütleri oluflturdu. Hitler, Nasyonal Sosyalist Alman
Ö¤renciler Birli¤i, Ö¤retmenler Birli¤i, Hukukçular Birli¤i ve Hekimler Birli¤i gibi
örgütlerle nasyonal sosyalist hareketin özellikle gençler ve küçük burjuvazi aras›n-
da h›zla geliflmesini sa¤lad›.

Nazi ideolojisinin yükselmesinde savafl tazminatlar›n›n -yeni bir ödeme düzeni
öngören Young ve Dawes planlar›na ra¤men- karfl›lanmas›nda s›k›nt› çekilmesi ve
1929 Dünya ekonomik bunal›m›n›n ekonomiyi etkilemesi büyük rol oynad›. Eko-
nomik bunal›mdan dolay› birçok küçük fabrika ve orta iflletme iflas etti. Alt› mil-
yondan fazla Alman iflsiz kald›. Birçok çiftçi ürün fiyatlar›n›n h›zla düflmesinden
dolay› arazilerini satmak zorunda kald›. Bu çöküntü halk›n radikal partilere kay-
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mas›na neden oldu. Nitekim Nasyonal Sosyalizm 1930 seçimlerinde Parlamentoda-
ki milletvekili say›s›n› 12 den 107’ye ç›kard›. Sorunlar›n yeni bir hükûmetin kurul-
mas›yla afl›labilece¤ini düflünen Cumhurbaflkan› Hindenburg, Baflbakan Bruning’in
çekilmesini istedi. Aristokrat ve Katolik kökenli Franz Von Pepen’i hükûmeti kur-
makla görevlendirdi. Yeni baflbakan hükûmet üyelerinin büyük ço¤unlu¤unu asa-
let unvan› tafl›yan kiflilerden seçti. Alay ve elefltirilerin boy hedefi hâline gelen
hükûmet, ülkenin sorunlar›n› çözemedi. Siyasal ve ekonomik kaosun hüküm sür-
dü¤ü bir süreçte yap›lan 1932 Alman parlamento seçimlerinde Hitler’in partisi 603
üyelikten 230’unu kazanarak, ülkenin en büyük siyasal güçlerinden biri hâline gel-
di. Alman sanayicilerinden bir grup da Hitler’e destek vermeye bafllad›. Cumhur-
baflkan› Hindenburg, 30 Ocak 1933’te önlenemeyen ve dizginlenemeyen Hitler’i,
1933 ilkbahar›nda yeni seçimlere gitme kofluluyla baflbakanl›¤a atad›. Böylece, de-
mokratik bir ortamda ›rkç› söylemler benimseyen Nasyonal Sosyalist ‹flçi Partisi ik-
tidara ulaflt›. Öteden beri Alman liberalleri, sosyalistleri ve komünistleri, nasyonal
sosyalizmin zafer kazanarak iktidara gelebilece¤ine inanmam›fllard›. Ancak 30
Ocak 1933 akflam› Hitler’in baflbakanl›¤›n› kutlayan “kahverengi gömlekli” Nazizm
yanl›s› gençler, “yozlaflm›fl burjuva kültürü” olarak nitelendirdikleri Sigmund Fre-
ud’un psikanaliz metinlerini, Thomas Mann’›n, Jack London’›n, Ernest Heming-
way’in Karl Marx’›n, Friedrich Engels’in ve Albert Einstein gibi de¤iflik siyasal gö-
rüflteki yazarlar›n kitaplar›n› yakarken ac› gerçekle yüz yüze gelmifllerdir.

William Sheridan Allen,Naziler ‹ktidar› Nas›l Ele Geçirdi?, (Çev: Zarife Biliz), ‹stanbul: Al-
k›m Yay›nevi, 2004.

Hitler, iktidara gelir gelmez efli görülmemifl bir ustal›kla ve h›zla harekete geç-
ti. Bir yandan endifleli müttefiklerini rahatlat›rken öte yandan art arda ç›kartt›¤›
kararnamelerle diktatörlü¤ünü kurmaya bafllad›. 3 fiubat 1933’te ordu komutanla-
r›yla yapt›¤› görüflmede iç ve d›fl politikada izleyece¤i stratejiyi aç›klad›. Hitler’e
göre, ilk yap›lmas› gereken politik gücün tekrar ele geçirilmesiydi. Buna göre iç
politikada; mevcut durumun tam tersine döndürülmesi, amaca ayk›r› düflen fark-
l› düflüncelere göz yumulmamas›, Marksizm’in kökünün kurutulmas›, gençli¤e ve
halka savafl›n tek çözüm oldu¤u fikrinin yerlefltirilmesi ve en kat› biçimiyle otori-
ter devlet yönetiminin kurulmas› gerekiyordu. D›fl politikada ise Versailles Antlafl-
mas›’n›n ortadan kald›r›lmas› ve bunun için müttefikler bulunmas› yoluna gidil-
meliydi.

Hitler, amaçlar›na ulaflmak için her yönteme baflvurdu. 1933 ilkbahar› seçimle-
rinden önce 27 fiubat 1933’te Berlin’de Reichstag binas› (parlamento) kundaklan-
d›. Nasyonal Sosyalist iktidar›n dönüm noktalar›ndan biri olan bu ünlü olay, Alman
Komünist Partisi’ne mal edildi. Yang›n› kamuoyunu galeyana getirmek ve komü-
nistleri ezmek için Nasyonal Sosyalistler taraf›ndan tertiplendi¤i bilinmektedir. Ni-
tekim Nasyonal Sosyalistlerin, 5 Mart 1933’te yap›lan seçimlerden sonra olufltur-
duklar› koalisyon hükûmeti, Komünist Parti’yi feshetti. Hitler, Nasyonal Sosyalist
‹flçi Partisi parlamentoda salt ço¤unlu¤u sa¤layamamakla birlikte, iktidara geliflini
Potsdam’da Büyük Fredrich’in mezar› bafl›nda gösteriflli bir törenle kutlad›. Hit-
ler’in diktatörlü¤ünü mutlaklaflt›ran ise Yetki Yasas›’n›n Sosyal Demokrat Parti’nin
muhalefetine ra¤men parlamentoda kabul edilmesidir. Bu düzenlemeyle Reich-
tag’›n (parlamento) kanun ç›karma yetkisi hükûmete devr edildi. Gerçekte ise Hit-
ler ola¤anüstü yetkilerle donat›ld›. Hiçbir diktatörün bu kadar kesin bir gücü olma-
m›flt›.
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Nasyonal Sosyalist iktidar›n ilk günlerinden itibaren devlet ayg›t› gözden geçi-
rildi. “Ârilefltirme” bahanesiyle bütün memurlar elekten geçirildi. Polis teflkilat›
Gestapo “Devlet Gizli Polisi” ad›yla merkezilefltirildi. Yahudi tüccarlara boykot
bafllat›ld›. Sendika ve siyasal partiler kapat›ld›. 14 Temmuz 1933’te ç›kar›lan bir ya-
sayla Nasyonal Sosyalist ‹flçi Partisi “Almanya’n›n tek partisi ilan edildi. Nasyonal
Sosyalist ideolojiyi benimsemeyenler ya öldürüldü ya da toplama kamplar›na gön-
derildi. Hatta Nasyonal Sosyalist ‹flçi Partisinin sol kanad›n› temsil eden Gregor
Strasser ve benzerleri, milis güç niteli¤inde olan ve Nasyonal Sosyalizmin yerlefl-
mesinde büyük katk›larda bulunmufl SA’lar›n liderleri ve bir zamanlar Hitler’e des-
tek vermifl olan baz› generaller öldürüldü. Siyasi sürgünler, Yahudiler, eflcinseller,
kamu davalar›ndan hüküm giyenler, topluma ayak uyduramayanlar ve hatta Bibel-
froscher mezhebinin zarars›z müritleri temerküz kamplar›na gönderildiler. Parti,
k›sa bir süre içinde 1933 yaz sonunda mevcut devlet ayg›t›na tamamen hâkim ol-
du. Bütün bu geliflmeler olurken flafl›rt›c› bir flekilde “demokratik” Weimar Anaya-
sas›’n›n kâ¤›t üzerinde geçerlili¤ini korumas›na izin verildi ve ç›kart›lan yasalarla
siyasal-ideolojik de¤iflim meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›ld›.

Hitler, Cumhurbaflkan› Hindenburg’un 2 A¤ustos 1934’te ölümü üzerine Cum-
hurbaflkanl›k ve baflbakanl›k makamlar›n› flahs›nda birlefltirerek “führer” oldu. Or-
duya ve kiliseye de hükmetti. Hitler, totaliter devlet anlay›fl›n› yerlefltirdikten son-
ra Almanya’n›n s›n›rlar› d›fl›nda kalm›fl bulunan bütün Almanlar›n birlefltirilmesini
ve bir tek devlet alt›nda toplanmas›n›, Do¤u’da “yaflam alan›” oluflturulmas›n› esas
ald›. Amaçlar›na ulaflmak için Versailles Antlaflmas›’n›n s›n›rlay›c› hükümlerini or-
tadan kald›rd›. Alman Ordusu’nun toplam gücünü artt›rd›. Locarno Antlaflma-
s›’ndan ayr›ld› ve askersiz bölge olan Ren bölgesini iflgal etti. 

Nasyonal Sosyalist ‹flçi Partisinin iktidara gelmesi ve statükonun de¤ifltirilmesi-
ne yönelik faaliyetlerde bulunmas›, devletler aras›nda yeni ve önemli anlaflmazl›k-
lar ortaya ç›kmas›na neden oldu.

Sovyetler Birli¤i ve Stalin’in Mutlak ‹ktidar›
Rusya’da Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda yaflanan Bolflevik Devrimi (1917) denge-
leri alt üst etmiflti. Lenin baflkanl›¤›ndaki Bolflevik Hükûmet, Çarl›k yönetiminin sa-
vafl s›ras›nda yapm›fl oldu¤u gizli antlaflmalar› aç›klad›. Bolflevik Hükûmet savafl-
tan çekilerek Almanya ve müttefikleriyle 3 Mart 1918’de Brest-Litovsk Antlaflma-
s›’n› imzalad›. Lenin’in bu yolu tercih etmesindeki temel neden yeni rejimi güçlen-
dirmekti. Bir yandan iç savafl, öte yandan ise Komünist Partisindeki görüfl ayr›l›k-
lar› yeni rejimin k›sa sürede kökleflmesini engelledi. Uzun süre Parti içi tart›flmalar-
da; devlet örgütünün merkeziyetçi ve bürokratik bir nitelik kazanmas›, ekonomik
yönetimin örgütlenmesi, Parti içi demokrasi sorunu ile sendikalar›n ifllevi ele al›n-
d›. Birçok araflt›rmac› temel sorunu, devrimin umulan›n aksine Rusya gibi gerek
toplumsal iliflkiler gerekse üretim iliflkileri aç›s›ndan geri özelliklere sahip bir ülke-
de patlak vermesinin ortaya ç›kard›¤›n› öne sürmektedir.

Lenin ve devrimin di¤er önderleri, 1921 y›l›n›n bafllar›nda dikkatlerini iç savafl-
tan iç bar›fla do¤ru çevirdiler. Pek çok köylünün kendilerinden so¤umas›na neden
olan fazla tah›la zorla el koyma sürecinin yerine baflka uygulamalara yönelmek zo-
runda kald›lar. Vahim düzeye ulaflm›fl olan yak›t, yiyecek ve ulafl›m sorununu çöz-
meleri, sanayi ve g›da üretimini yeniden canland›rmalar›, iflçiler ve köylüler aras›n-
da birli¤i sa¤lamalar› gerekiyordu. Lenin, Komünist Partinin 1921 y›l›n›n Mart ay›n-
da yap›lan X. Kongresi’nde Yeni Ekonomi Politikas› (NEP) olarak bilinen ünlü
önerisini ortaya att›. NEP’le köylülerin tah›l›na el koymak yerine bu kesime çok da-
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ha düflük oranl› yeni bir vergi getirilmesine, köylülerin ellerindeki fazla ürünü sat-
mak için serbest ticaret yapabilmelerine, baflta tar›m olmak üzere küçük ticaret ve
atölye üretiminde kapitalist giriflimlere izin verilmesine olanak sa¤land›. Böylece
ekonomi yeniden yap›land›r›larak kapitalist ülkelerin sosyoekonomik geliflmifllik
düzeyine ulafl›lacakt›. Özellikle de köylülü¤ün talepleri karfl›lanarak rejimin istik-
rara kavuflturulmas› sa¤lanacakt›. Ancak Parti içinde devrimin liderleri aras›nda
NEP odakl› tart›flmalar sona ermedi.

Lenin 1924’te öldü¤ünde, Komünist Parti devlet iktidar›n› eline alarak konumu-
nu sa¤lamlaflt›rm›fl, Bat›l› emperyalist ordular ve yerel karfl› devrimciler yenilgiye
u¤rat›lm›fl, kilit önemdeki sanayi sektörleri devletlefltirilmifl, köylülere toprak da¤›-
t›lm›fl ve sanayi ile g›da üretimi yeniden canland›r›lm›flt›. Lenin’in ölümünden son-
ra Joseph Stalin’in iktidar› eline geçirmesiyle Leon Troçki, Nikolay Buharin, Lev
Borisoviç Kamanev ve Grgori Zinovyev gibi devrimin etkili mimarlar› aras›ndaki
ideolojik tart›flmalar daha da belirginleflti. Stalin, bütün dikkatini tek ülkede sosya-
lizmin infla edilmesine, h›zl› sanayileflmeye, büyük ölçekli kolektif çiftliklerin gelifl-
tirilmesine ve s›nai geliflim ile tar›msal üretimin efl güdümünü sa¤layacak merkezi
planlaman›n gerçeklefltirilmesine toplad›.

Stalin uygulamalar›yla bu döneme damgas›n› vurdu. Felsefeden ekonomiye, fi-
lolojiden tarihe ve geneti¤e kadar her alandaki “do¤rular” Stalin taraf›ndan belirlen-
di. ‹ktidar›n oda¤›nda bulunan Stalin’in kiflisel yönetimi bir “Stalin kültü” ile de güç-
lendirildi. O, yeni dünyan›n dâhisi, ça¤›n en büyük bilgini, komünizmin önderi ve
tüm çal›flanlar›n dostu ve ö¤retmeni olarak selamland›. Stalin bu süreçte Komünist
Partideki sol ve sa¤ muhalefeti temsil eden eski yol arkadafllar›n› tasfiye etti. Düz-
mece mahkemelerle ya kurfluna dizdirdi, ya da sürgüne gönderdi. Her türlü bask›
araçlar›n› kullanarak, milyonlarca insan›n hayat› pahas›na Sovyetler Birli¤i’ni k›sa
süre içerisinde yar› feodal bir toplumdan sanayileflmifl bir topluma dönüfltürmeye
çal›flt›. Öte yandan devletin askerî gücü olan K›z›l Ordu’nun güçlendirilmesine çal›-
flarak, Bat›l› güçlere gözda¤› verdi. Hitler’le anlaflarak Polonya’n›n bir k›sm› ve Bal-
t›k Devletlerini ele geçirmeye çal›flt›. ‹kinci Dünya Savafl›’ndan önce Stalin’in yöne-
timinde Sovyetler Birli¤i uluslar aras› iliflkilerde önemli bir aktör hâline gelmiflti.
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(1878-1953).
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Japonya’da Militarist Yönetim ve Yay›lmac›l›k
Japonya’da yönetici seçkinlerin 19. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren devlet ayg›t›n›
militarist ve modernleflmeci anlay›flla biçimlendirme istekleri, Birinci Dünya Sava-
fl›’ndan sonra da devam etti. Bunun do¤al bir sonucu olarak Japon dinamizmi sal-
d›rganl›¤›yla öne ç›kt›. Özellikle Japon ekonomisinin Dünya Savafl›’ndan sonra
bölgesinde adeta rakipsiz kalmas› bu sald›rganl›¤› artt›rd›. Japonya ekonomisinde
tar›m önemini korumakla birlikte, sanayi alan›nda kayda de¤er ilerlemeler sa¤lan-
d›. 1929’a gelindi¤inde Japonlar, yirmi y›ll›k sürede çelik üretimini neredeyse on
kat, tekstil üretimini üç kat ve kömür miktar›n› iki kat artt›rmay› baflard›. Ancak bir
ada devletine sahip olan Japonlar, belli bafll› madenlere sahip olmad›klar› için sa-
nayilerine gerekli hammaddeleri ülkelerinin d›fl›ndan sa¤lamak zorundayd›lar.

Japon yay›lmac›l›¤›n›n temel nedenleri nelerdir?

Japonya, 1905’te Rusya’y› a¤›r bir yenilgiye u¤ratt›ktan sonra, Güney Mançur-
ya’ya yerleflmiflti. Bu tarihten sonra Japonya’n›n statükoyu bozma giriflimlerinde
bulunmas›, Bat› ülkelerinin Do¤u Asya’da nüfuz kurmak istemesi ve Çin’deki mil-
liyetçi hareketlerin ivme kazanmas›, 1930’un bafl›nda uluslararas› dengeleri alt-üst
eden Mançurya krizinin ç›kmas›na yol açt›. Japonya, ekonomisi için hayati önem
tafl›yan Mançurya’daki kömür, demir ve maden yataklar›na sahip olmak ve 1929
Dünya ekonomik bunal›m›n›n olumsuz etkilerini ortadan kald›rmak için 18 Eylül
1931’de bütün Mançurya’y› ele geçirmek amac›yla sald›r›ya geçti. Japon Ordusu k›-
sa bir süre de bütün Mançurya’y› kontrol alt›na ald›. Mançurya’da kukla Manchu-
kuo Devleti kuruldu. Milletler Cemiyeti, etkisiz bir protestoda bulundu. ABD ve ‹n-
giltere de etkili ve sonuç al›c› tepkide bulunamad›lar. Bu güçler, 1932 y›l›n›n Ocak
ay›nda Japonya’n›n sald›rganl›kla elde etti¤i kazan›mlar› kabul etmeyeceklerini
aç›klad›lar. Japonya, 1932’de Çinlilerin Japon mallar›n› boykot etmeleri üzerine
fianghay’a girdi. Çin’le çat›flma alan›n› daha da geniflleterek Bat› dünyas›na mey-
dan okudu. ‹ç politikada sert rüzgârlar estirildi. Liberallere ve bar›fl yanl›lar›na sui-
kastlar düzenlendi. Yönetimde militarizm daha da güçlendirildi. Militarizmin etki-
sindeki Japon politikac›lar›, Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra infla edilen düzeni
aç›kça reddettiler. Japonya’n›n Mart 1933’te Milletler Cemiyeti üyeli¤inden ç›kt›¤›-
n› ve silahlanma denetimini kabul etmeyece¤ini aç›klad›lar. Japonya, Çin’e bask›
yapmaktan vazgeçmedi ve 1937’de Marco Polo Köprüsünde iki taraf›n karfl›l›kl›
atefl açmalar› sonucu yeni bir savafl patlak verdi. Bu olay, baz› uluslararas› iliflkiler
uzmanlar›na göre Uzak Do¤u’da erken bir tarihte yeni bir dünya savafl›n›n bafllan-
g›c›n› oluflturmaktad›r.

Almanya’n›n Versailles Bar›fl Antlaflmas›’n› Bozma Çabalar›
Hitler, 1933’te iktidara geldikten sonra, Versailles Antlaflmas›’n›n öngördü¤ü statü-
koyu bozmak ve Cermen ›rk›na dayal› büyük bir imparatorluk kurmak için genifl
bir program haz›rlam›flt›. Almanya’n›n askerî gücünün zay›f olmas› nedeniyle prog-
ram›n› aflamalara böldü. ‹lk aflamada Almanya’n›n yeniden silahland›r›lmas›, Orta
ve Do¤u Avrupa’da yeni topraklar›n elde edilmesine çal›fl›lacakt›. ‹kinci aflamada,
Rusya’n›n Avrupa’daki topraklar›n›n iflgal edilmesine, Do¤udaki “yaflam alan›n›”
konsolisdasyonun ve ekonomik alanda ac›mas›zca sömürülmesinin önü aç›lacak-
t›. Son aflamada ise küresel üstünlü¤ün ele geçirilmesi için ABD ile bir savafla giri-
flilmesine ve baflar› kazan›lmas›na yönelinecekti. Hitler, bu uzun vadeli palanlar›n

1134.  Ünite  -  ‹k inci  Dünya Savafl›  (1929-1945)

N N

2



hayata geçirilmesi için otokrasiye, silahlara ve müttefiklere sahip olmay› zorunlu
görmüfltü. Bu ba¤lamda, amaçlar›na hizmet etmedi¤ine inand›¤› siyasi yelpazenin
sa¤›nda ve solunda bulunan kifli ve siyasi partileri tasfiye etti. Nasyonal Sosyalist
yönetimini güçlendirdi. Bundan sonra tüm dikkatini Versailles Bar›fl Antlaflmas›’n›n
bozulmas›na verdi. Bu yönde att›¤› ilk ad›m, 1934 y›l›nda Avusturya’daki Nazileri
kullanarak bu ülkenin ilhak edilmesine giriflmesidir. Ancak, Avusturya’daki Nazile-
rin gerçeklefltirdi¤i hükûmet darbesi baflar›s›zl›kla sonuçlan›nca ilhak gerçeklefle-
medi. Fakat Hitler’in temel hedefi Versailles Bar›fl Antlaflmas›’n›n belirledi¤i statü-
koyu y›kmak ve emperyalist yay›lmac›l›¤› gerçeklefltirmek oldu¤undan bu çabala-
r›ndan vazgeçmedi. Saar bölgesini 1 Mart 1935’te silah kullanmadan Alman s›n›rla-
r›na dahil etti. Silahlanma yönündeki k›s›tlamalar›n kald›r›lmas› ve büyük bir silah
endüstrisinin inflas› için ekonomik olanaklar› seferber etme karar› ald›. 4 Ekim
1933’te Silahs›zlanma Konferans›’ndan ve Milletler Cemiyetinden çekilerek, kara,
deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirme çal›flmalar›na h›z verdi. Hitler, 16 Mart
1935’te Alman halk›na yay›nlad›¤› bir demeçte, Almanya’ya dayat›lan silahlanma
k›s›tlanmas›n› tan›mad›¤›n› ifade etti. Hatta Alman Hükûmeti’nin de “Alman Re-
ich’n›n bütünlü¤ünü korumak”, Almanya’ya karfl› “uluslararas› sayg›y› sa¤lamak”
ve genel bar›fl› garanti alt›na almak için zorunlu askerlik sistemini getirdi¤ini aç›k-
lad›. Ayn› gün ç›kart›lan bir yasayla da Alman Ordusu teflkilat›nda önemli de¤iflik-
likler yap›ld›. Hitler, Eylül 1936’da da tam bir savafl ekonomisi öngören Dört Y›ll›k
Plan› yönetmesi için Mareflal Göring’i görevlendirdi. Almanya, Versailles Bar›fl Ant-
laflmas›’n›n en önemli hükümlerinden biri olan silahs›zland›r›lma hükmünü tek ta-
rafl› olarak feshederek, statükonun bozulmas› yönünde önemli bir ad›m att›. Al-
manya’n›n silahlanma politikas› ‹ngiltere ve Fransa’y› endiflelendirmifl ise de bu ül-
keler etkin önlemler alamam›fllard›r.

Hitler, Versailles Antlaflmas›’n›n öngördü¤ü düzeni hangi aflamalardan geçerek bozmay›
hedefledi?

Versailles Bar›fl Antlaflmas›’n› ortadan kald›rmaya kararl› olan Alman Hükûmeti,
7 Mart 1936’da askersiz hâle getirilmifl olan Ren bölgesine asker gönderdi. Fransa,
Almanya’n›n bu eylemine karfl›l›k vermek istemiflse de bu durumu kabul etmek
zorunda kald›. Yukar›da aç›kland›¤› gibi Hitler’in amaçlar›ndan biri de Avustur-
ya’n›n Almanya’ya kat›lmas›n› sa¤lamakt›. Daha önce ilhak konusunda baflar›s›z
olan Hitler, koflullar›n olgunlaflt›¤›n› düflünerek, 11 Mart 1938’de orduyu bu ülke-
nin iflgali için harekete geçirdi. Alman Ordusu 12 Mart 1938’de Viyana’ya girdi. Bu-
nun üzerine Alman Hükûmeti, ertesi gün, Almanya’n›n Avusturya ile birleflti¤ini
aç›klad›. Hitler’in yönetimindeki Almanya, Avrupa güçler dengesi içerisinde kon-
trol edilemez bir noktaya geldi.

‹talya’n›n Habeflistan’› ‹flgal Etmesi
Benito Mussolini, Kral III. Victor Emmanuel taraf›ndan baflbakanl›¤a getirildikten
sonra 1930’lu y›llara kadar, içeride faflist rejimin gücünü ve prestijini artt›rmaya, d›-
flar›da ise ›l›ml› bir politika izlemeye çal›flt›. Mussolini’nin bu d›fl politikas› gerçek-
çi de¤ildi. Sadece zaman kazanmak için bir perdelemeden ibaretti. 1930’lar›n orta-
lar›nda yönünü de¤ifltirdi ve Afrika’da sömürge savafl›na giriflti. ‹talya’n›n el de¤-
memifl zenginliklere sahip Habeflistan’la ilgilenmesinde, Birinci Dünya Savafl›’ndan
sonra nüfusun h›zla artmas›, endüstrinin hammaddeye ihtiyaç duymas› ve 1929
Dünya ekonomik krizinin ülkeyi sarsmas› önemli rol oynad›. ‹talyan emperyaliz-
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minin h›zla harekete geçmesinde Japonya’n›n Mançurya’ya sald›rmas› ve Alman-
ya’n›n statükoyu bozmaya yönelik eylemleri karfl›s›nda Milletler Cemiyetinin tepki
göstermemesi de etkili oldu.

‹talyan uçaklar› 3 Ekim 1935’te Kuzey Habeflistan’daki Adowa ve Adigrat flehir-
lerini bombard›man ederek iflgali bafllatt›. Milletler Cemiyeti’nin iflgalin sona erdi-
rilmesi yönündeki ça¤r›lar› karfl›l›k bulmad›. Milletler Cemiyeti’nin etkili olamama-
s› ve büyük devletlerin iflgale karfl› ortak bir cephe kuramamas›, politik koflullar
bak›m›ndan ‹talya’n›n iflini kolaylaflt›rd›. Bu faktörlerin yan›nda Habeflistan’a askerî
yard›m yap›lamamas› ve halk›n etkili bir direnifl gösterememesi sonucu, iflgal ba-
flar›ya ulaflt›. ‹talya Hükûmeti 9 May›s 1936’da bu ülkeyi ilhak etti¤ini aç›klayarak,
‹talya Kral›’n›n ayn› zamanda Habeflistan Kral› oldu¤unu belirtti. Habeflistan’›n ifl-
gali, 1930’lu y›llarda statükonun bozulmas›na yol açan en önemli olaylardan say›l-
maktad›r.

Berlin-Roma-Tokyo Mihveri’nin Kurulmas›
‹talya’n›n Habeflistan’› ele geçirmesinin sonuçlar›ndan biri de Nazi Almanya’s›n›n
ve Faflist ‹talya’n›n birbirine yak›nlaflmas› ve uluslararas› politikada güç birli¤ine
gitmeleridir. ‹ki ülke yöneticileri karfl›l›kl› olarak birçok ziyaretlerde bulundu ve
birbirlerini destekleme sözü verdiler. Mussolini 1 Kas›m 1936’da Milano’da verdi¤i
bir söylevde, “Berlin-Roma çizgisi bir taksim çizgisi olmay›p, iflbirli¤i ve bar›fl iste-
yen bütün Avrupa devletlerinin etraf›nda toplanabilece¤i bir mihverdir” dedi.

K›ta Avrupa’s›nda statükonun bozulmas› yönündeki olaylar karfl›s›nda Sovyet-
ler Birli¤i, özellikle Almanya’ya karfl› ordusunu güçlendirmeye ve silahlanmaya h›z
verdi. Almanya ise 1936 y›l›n›n ortalar›ndan itibaren Sovyetler Birli¤i’ne karfl› Ja-
ponya’yla güç birli¤ine gitmeye bafllad›. Nitekim, Almanya ve Japonya 25 Kas›m
1936’da Berlin’de “Anti-Komintern Pakt›”n› oluflturdu. Pakt, aç›k ve gizli olmak
üzere iki k›s›mdan oluflmaktayd›. Aç›k k›sma göre, taraflar Komünist Enternasyo-
nalin (Komitern) faaliyetleri ve buna karfl› savunma önlemleri hakk›nda birbirleri-
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ne dan›flacaklard› ve temas hâlinde bulunacaklard›. Ülkelerindeki komünist faali-
yetlere karfl› ise sert önlemler alacaklard› ve bu konuda etkin bir ifl birli¤i sa¤lamak
için de devaml› çal›flacak bir komite kuracaklard›. Gizli k›sma göre de taraflardan
biri Sovyetler Birli¤i’nin herhangi bir sald›r›s›na u¤rarsa ortak ç›karlar› korumak
için al›nacak önlemler hakk›nda birbirlerine dan›flacaklard›. Ayr›ca birbirlerine ha-
ber vermeden Sovyetler Birli¤i ile hiçbir siyasal anlaflma yapmayacaklard›. ‹talya 5
Kas›m 1937’de Alman-Japon Anti Komitern Pakt›’na kat›ld›. Böylece ‹kinci Dünya
Savafl›’na giden süreçte önemli bir dönüm noktas› olan “ Berlin - Roma-Tokyo Mih-
veri” üç totaliter baflkent aras›nda oluflturulmufl oldu.

Almanya’n›n Çekoslovakya’da Südetler Bölgesini Ele 
Geçirmesi
Hitler, 13 Mart 1938’de Avusturya’n›n ilhak›n› gerçeklefltirdikten sonra, Alman ka-
n› tafl›yanlar›n yaflad›klar› bölgeleri içine alan Büyük Almanya’n›n kurulmas› pro-
jesini hayata geçirmek için 3,5 milyon Alman’›n yaflad›¤› Çekoslovakya’n›n Südet-
ler bölgesine yöneldi. Öncelikle Südetli Almanlar›n Nazi Lideri olan Konrad Hen-
lein’e Prag Hükûmeti’nin karfl›lamas› zor az›nl›k haklar› talep etmesini emretti. Bu
s›rada da Alman gazeteleri, Çekleri, Südetli Almanlara karfl› çeflitli suçlar ifllemekle
itham ederek propaganda kampanyas› bafllatt›.

Hitler, Çekoslovakya’y› iflgal etmek için sald›r› planlar› (Yeflil Operasyon) haz›r-
latt›. ‹ngiltere Baflbakan› Chamberlain, bu sald›rganl›¤›n, Hitler’in pazarl›k masas›-
na oturtularak ve biraz taviz verilerek önlenebilece¤ine inan›yordu. Chamberlain,
15 Eylül 1938’de Berlin’de Hitler’le görüfltü ve Südetler bölgesinin Almanya taraf›n-
dan ilhak›n›n Fransa ve Çekoslovakya’n›n da kabul etmesi flart›yla onaylayabilece-
¤ini bildirdi. Bu konuda Frans›z ve Çekoslovakya hükûmetlerini güçlükle ikna et-
ti. Ancak, Hitler’in yeni taleplerde bulunmas› üzerine bu diplomatik çaba sonuçsuz
kald›.

Frans›z ordusu ve Britanya donanmas›, Hitler’e gözda¤› vermek ve gerekirse
savaflmak için harekete geçirildi. Hitler geri ad›m att›. Gerilimi diplomatik yollar-
dan çözmek amac›yla Münih’te 29 Eylül 1938’de Mussolini, Hitler, Chamberlaine
ve Frans›z Baflbakan› Edouard Daladier’in kat›ld›¤› Dörtlü Güçler Konferans› dü-
zenlendi. Konferansta; Südetler bölgesinin Almanya’ya verilmesine, Çekoslovak-
ya’n›n yeni s›n›rlar›n›n saptanmas› için bir uluslararas› komisyonun kurulmas›na,
saptanan s›n›rlar›n uluslararas› güvence alt›na al›nmas›na ve Almaya ile ‹ngilte-
re’nin birbirlerine karfl› savaflmayacaklar›na iliflkin konular tart›fl›ld›.

Hitler, Südetler bölgesini teslim almas›na ra¤men tatmin olmad›. 1938-1939 k›-
fl› boyunca Luftwaffe’› (Alman Hava Kuvvetleri) ve donanmay› büyütmeye çal›flt›.
‹ngiltere’yi hareketsiz b›rakmak ve Fransa’y› itaat etmeye zorlamak için Do¤u Cep-
hesi’ni güvence alt›na alman›n planlar›n› yapt›. Alman ordusu 14-15 Mart 1939’da
tüm Çekoslovakya’y› iflgal etti. Slovakya, Alman korumas› alt›nda ba¤›ms›zl›¤›n›
ilan etti. Sovyetler Birli¤i ve Fransa’n›n Alman Hükûmeti’ne verdikleri notalar etki-
siz kald›. Almanya, Çekoslovakya’y› ele geçirdikten sonra 23 Mart 1939’da Litvan-
ya’ya sald›rarak bu ülkenin s›n›rlar› içinde bulunan Memel’i ele geçirdi.

Hitler, “do¤uya do¤ru geniflleme” politikas›n›n bir di¤er dura¤› olan Polonya’ya
göz dikti. Bu ülkenin denize ç›kmas›n› sa¤lamak için 1919’da verilmifl bulunan ser-
best flehir Danzig’in ilhak›n› ve Polonya Hükûmeti’nin “Anti-Komintern” Pakta
ba¤l› olmas›n› istedi. Hitler’in sald›rganl›¤› karfl›s›nda ‹ngiltere ve Fransa, 31 Mart
1939’da Polonya Hükûmeti’ne güvenlik garantisi verdi. Hitler bu diplomatik ham-
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leye, 1934 Polonya- Almanya Sald›rmazl›k ve 1935 ‹ngiltere- Almanya Deniz Ant-
laflmalar›n› feshederek cevap verdi. Ayr›ca, ‹talya ile on y›ll›k bir ittifak antlaflmas›
(Çelik Pakt) imzalayarak konumunu daha da güçlendirdi. 11 Nisan 1939’da Alman
ordular›na verdi¤i talimatla, 1 Eylül’de Polonya’n›n iflgal edilmesi için tüm haz›rl›k-
lar›n yap›lmas›n› istedi.

‹talya’n›n Arnavutluk’u ‹flgal Etmesi
‹talya’n›n faflist lideri Mussolini, Almanya’n›n s›n›rlar›n› geniflletmesi ve etkili bir
devlet hâline gelmesi karfl›s›nda uluslararas› toplumun çaresiz kalmas›ndan cesaret
alarak Arnavutluk’u iflgal etmeye karar verdi. Böylece gücünü gösterecek ve Dal-
maçya k›y›lar›nda üstünlük kuracakt›. Bu karar›n› 5 Nisan 1939’da Almanya’ya bil-
dirdi ve bu ülkenin deste¤ini sa¤lad›. ‹talya donanmas› ve askerleri 7 Nisan 1939’da
Bari ve Brindizi limanlar›ndan hareket ederek, Arnavutluk’u iflgale bafllad›. K›sa sü-
rede Arnavutluk, ‹talya’n›n egemenli¤ine al›nd›. Bu olayla, Do¤u Akdeniz ve Bal-
kanlarda statüko bozuldu.

Sovyetler Birli¤i-Almanya Sald›rmazl›k Pakt›
‹ngiltere ve Fransa, ‹talya’n›n Arnavutluk’u iflgal etmesine büyük tepki göster-
di. ‹ngiltere, Almanya ve ‹talya’n›n gelecekteki geniflleme giriflimlerine göz
yummayaca¤›n› göstermek için Polonya, Romanya ve Yunanistan’a askerî gü-
vence verdi.

Sovyetler Birli¤i ile Almanya aras›nda yap›lan Sald›rmazl›k Pakt› hangi konular› kapsa-
maktayd›?

Sovyetler Birli¤i, tek ülkede sosyalizm politikas› izleyerek, kapitalist Bat› dün-
yas› karfl›s›nda gücünü pekifltirmeye ve güvenli¤ini garanti alt›na almaya çal›flt›.
Bundan hareketle, Rusya D›fliflleri Bakan› Litvinov, Cenevre’de ortak güvenlik ko-
nular›n›n tart›fl›ld›¤› bir s›rada bir ticaret delegasyonu arac›l›¤›yla Almanya’yla ya-
k›nlaflman›n yollar›n› arad›. Hitler, Sovyetler Birli¤i’nin bu hamlesine olumlu yak-
laflmakla birlikte bir sonuç alamad›. Sovyet Lideri Stalin, Litvinov’u görevden ala-
rak yerine eski d›fl iflleri bakan›n› en fliddetli elefltirenlerden biri olan Vyacheslav
M. Molotov’u atad›. Yeni D›fliflleri Bakan› Molotov’un izledi¤i yo¤un diplomas› so-
nucu 23 A¤ustos 1939’da “Sovyetler Birli¤i- Almanya Sald›rmazl›k Pakt›” imzalan-
d›. Bu Pakt’la taraflar birbirlerine sald›rmayacaklar, taraflardan biri üçüncü devlet-
le savafla tutuflursa, di¤er taraf üçüncü devlete hiçbir flekilde yard›m etmeyecekti.
Ortak ç›karlar konusunda birbirleriyle iliflki kuracaklard›. Böylece her iki totaliter
devlet karfl›l›kl› olarak kendi nüfuz alanlar›n› belirlediler ve Polonya’y› paylaflma
konusunda önemli bir ad›m att›lar.

Stalin tercihini Almanya’dan yana yapt›¤› için, bir süreden beri Sovyet, ‹ngiliz
ve Frans›z askerî heyetleri aras›nda sürdürülen görüflmeler sona erdirildi. Ancak
‹ngiltere, bu Pakt’a karfl›l›k 25 A¤ustos 1939’da Polonya ile ittifak antlaflmas› yapa-
rak, kesin tavr›n› ortaya koydu. Bu bloklaflmalar dünyay› yeni bir savafl›n efli¤ine
getirme konusunda önemli rol oynad›.
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SAVAfiIN BAfiLAMASI VE YAYILMASI

Polonya’n›n ‹flgali
Almanya, 29-30 A¤ustos 1939’da Polonya’dan çeflitli taleplerde bulunarak Danzig
serbest flehrinin verilmesini, koridor bölgesi için plebist yap›lmas›n›, seferberli¤in
kald›r›lmas›n› ve bu konular› görüflmek üzere bir temsilcinin 30 A¤ustos’ta Ber-
lin’de bulunmas›n› istedi. Polonya’n›n bu istekleri kabul etmemesi üzerine  Alman-
ya harekete geçti. Hitler, Alman kruvazörü Schleswig’in askerlerine 1 Eylül 1939’da
Holstein Danzig’deki Westerplatte adl› askerî üssü bombalama emri vererek iflgali
bafllatt›. Ayn› zamanda befl tank filosu, hafif z›rhl› ve motorlu birimlerden oluflan
ellinin üzerindeki bölük s›n›r› geçti. ‹ngiltere ve Fransa, Almanya’dan iflgalin sona
erdirilmesini ve birliklerini Polonya’dan geri çekmesini istedi. Ancak bir yan›t ala-
mad›klar› için 3 Eylül 1939’da Almanya’ya savafl ilan ettiler.

Sovyetler Birli¤i 17 Eylül’de Do¤u Polonya’y› iflgal ederek savafla kat›ld›. Polon-
ya, k›sa sürede Alman ve Sovyet birlikleri taraf›ndan paylafl›ld›. Alman birlikleri 28
Eylül’de önemli kentlerden biri olan Varflova dahil olmak üzere ülkenin büyük bö-
lümünü ele geçirdi. Stalin, Bat›’da Hitler’e tam serbestlik tan›d› ve üstelik hammad-
de deste¤i sa¤layaca¤› sözünü verdi. Böylece dünyay› alt› y›l boyunca kas›p kavu-
racak savafl bafllad› ve k›sa sürede Avrupa ve Asya’ya yay›ld›.

Sovyetler Birli¤i’nin Balt›k Ülkelerine Yerleflmesi
Sovyetler Birli¤i, Birinci Dünya Savafl› sonunda kaybetti¤i Balt›k topraklar›n› tekrar
ele geçirmek için bu bölgeye yöneldi. 27 Eylül 1939’da Estonya’dan deniz ve hava
üsleri kurma iste¤inde bulundu. Bu iste¤in geri çevrilmesi halinde ülkenin iflgal
edilece¤ini bildirdi. Sovyet tehdidi karfl›s›nda çaresiz kalan Estonya, bu ülke ile 28
Eylül 1939’da deniz ve hava üslerinin kurulmas›n› içeren karfl›l›kl› yard›m antlafl-
mas› imzalamak zorunda kald›. Sovyetler Birli¤i, tehdit sahas›n› geniflleterek 5
Ekim’de Letonya’yla 12 Ekim 1939’da da Litvanya’yla benzer antlaflmalar imzalaya-
rak bu ülkelerde üsler kurdu.

Sovyetler Birli¤i, Balt›k Denizi’nin Do¤u k›y›lar›n› nüfuzu alt›na ald›ktan sonra,
Finlandiya’dan da üsler istedi. Finlandiya’n›n bu iste¤i kabul etmemesi üzerine 30
Kas›m 1939’da bu ülkeye sald›rd›. Finlandiya halk›, ola¤anüstü bir direnifl göster-
di. Ancak hükûmet, uluslararas› alanda gerekli yard›m› alamamas› nedeniyle, 12
Mart 1940’da Sovyetler Birli¤i’yle bar›fl antlaflmas› imzalamak zorunda kald›. Fin-
landiya bu antlaflmayla ba¤›ms›zl›¤›n› korumakla birlikte, Sovyetler Birli¤i’ne önem-
li miktarda toprak terk etmek ve bu ülkenin üs kurma hakk›n› kabul etmek zorun-
da kald›. Sovyetler Birli¤i Balt›k k›y›lar›na iyice yerleflti.

Danimarka ve Norveç’in ‹flgal Edilmesi
‹ngiltere ve Fransa, Almanya’y› durdurmak ve savafl endüstrisinde kullan›lan yük-
sek kaliteli demir cevherinin Kuzey ‹sveç’ten ikmalini kesmek için planlar yapt›.
Norveç’in kuzeyine ve ‹sveç aras›ndaki demiryollar› hatt›na birlikler sevk ederek,
demir cevheri alanlar›n› ve bunlar›n ihraç güzergâhlar›n› ele geçirmenin yollar›n›
arad›lar. Finlandiya’n›n Sovyet iflgaline u¤ramas› üzerine Norveç karasular›na ma-
y›n döfleme karar› ald›lar. Hitler, ‹ngiliz donanmas›n›n Norveç karasular›nda bulu-
nan bir Alman gemisine sald›rmas›n› bahane ederek - gerekçe silah üretimi için ge-
rekli olan demir cevherini güvenlik alt›na almakt›- 9 Nisan 1940’da Danimarka ve
Norveç’i iflgal etme karar› verdi. Alman ordusu k›sa bir süre içinde Danimarka ve

118 Siyasi  Tar ih



Norveç’i iflgal etti. Almanya demir cevheri kayna¤›n› güvenceye ald›. Norveç Kral›
ve Hükûmeti, ‹ngiltere’ye kaçt›. ‹ngiliz Baflbakan› Chamberlain Norveç’teki baflar›-
s›zl›k üzerine istifa etti. 20. yüzy›l›n ilk yar›s›na ‹ngiltere tarihine damgas›n› vuran
Winston Churchill, Hükûmeti kurmakla görevlendirildi.

Bat› Cephesi’nin Aç›lmas›
Almanya, Norveç ve Danimarka’y› iflgal ederek do¤usunu ve kuzeyini güvenlik
alt›na ald›ktan sonra, Versailles Antlaflmas›’n›n öngördü¤ü düzenin intikam›n› al-
mak ve ezeli düflman olarak gördü¤ü Fransa’y› dize getirmek için bu ülkenin üze-
rine yürüdü. Almanya’n›n Bat› ç›karmas›, 10 May›s 1940’da Hollanda, Belçika ve
Fransa’ya karfl› havadan ve karadan sald›r›larla bafllad›. Alman ordusu Blitzkrieg
(Y›ld›r›m Savafl›) ad› verilen bu sald›r›yla, 15 May›s’ta Hollanda’y›, 28 May›s’ta Bel-
çika’y› ve 14 Haziran’da Fransa’n›n baflkenti Paris’e girerek bu ülkeleri teslim al-
d›. Fransa’da 17 Haziran’da Baflbakan Paul Reynaud’un yerine General Marshal
Phillipp Petain Hükûmet baflkan› oldu. Yeni baflbakan alt› gün sonra Hitler’le
ateflkes imzalad› ve 1 Temmuz’da ad›n›, kuruldu¤u küçük kapl›ca kasabas›
Vichy’den alan hükûmetini kurdu. Baflbakan Petain’a göre Fransa, Avrupa’n›n Al-
manlar taraf›ndan yeniden flekillendirilmesine uyum sa¤lamal›yd›. Petain aç›kça
Nazilerle iflbirli¤i önermekteydi. Böylece Üçüncü Cumhuriyet sona erdi ve 1789
Frans›z Devrimi’nin ilkeleri olan özgürlük, kardefllik ve eflitlik gibi de¤erler büyük
yara ald›. Sosyalistler, komünistler ve Yahudiler yenilgiden sorumlu tutuldular ve
onlara karfl› bir cad› av› bafllat›ld›. Vichy Hükûmeti, “Nazi Yeni Düzeni”ne ba¤l›
kal›narak Frans›z egemenli¤inin yeniden sa¤lanabilece¤ine inanmaktayd›. Ancak,
Fransa’n›n Almanya’yla ateflkes imzalamadan önce ülkeyi terk etmifl olan ve g›ya-
b›nda ölüme mahkûm edilmifl bulunan General Charles de Gaulle, Vichy
Hükûmeti’ni tan›mad›¤›n› belirterek, anavatan topraklar› d›fl›nda bir direnifl gücü
oluflturmaya çal›flt›. ‹ngilizler, çok geçmeden O’nu “özgür Fransa’n›n lideri” olarak
kabul ederek ifl birli¤ine gitti.

Almanya, Fransa’y› savafl d›fl› b›rakt›ktan sonra, yüzlerce savafl uça¤›yla ‹ngiliz
ticaret ve savafl gemileri ile kentlerini bombard›man etmeye bafllad›. Bu hava ak›n-
lar›nda ticaret ve sanayi merkezleri büyük yara ald›. Ancak, Almanlar, çetin ‹ngiliz
direnifli karfl›s›nda bu ülkeyi iflgal edemedi. Bat› Cephesi’nde Normandiya ç›kar-
mas›na kadar hava ak›nlar› ve Frans›z direnifl gruplar›n›n eylemleri etkili oldu.

Kuzey Afrika Cephesi
‹talya’n›n 10 Haziran 1940’da Fransa’ya savafl ilan ederek ‹kinci Dünya Savafl›’na
kat›lmas›, ‹ngiltere’yi güç durumda b›rakt›. Çünkü ‹talya’n›n Kuzey Afrika’da stra-
tejik öneme sahip Libya’ya egemen olmas› ve Akdeniz’de bulundurdu¤u donan-
mayla ‹ngiltere’nin sömürgeleriyle ba¤lant›s›n› kesmesi söz konusuydu. Bu bak›m-
dan, stratejik ve ekonomik yönlerden önemli bir bölge olan Kuzey Afrika’n›n tü-
müyle ele geçirilmesi, savafl›n gidiflat›n› de¤ifltirebilecekti.

Bütün Kuzey Afrika’y› ele geçirmek isteyen ‹talya, Libya’da toplad›¤› 200 bin ki-
flilik bir orduyla 13 Eylül 1940’da M›s›r’a sald›rd›. K›sa bir ilerlemeden sonra ‹ngi-
lizler taraf›ndan durduruldular. Ancak M›s›r’daki ‹ngiliz askerî güçleri takviye al-
d›ktan sonra 8 Aral›k 1940’ta karfl› sald›r›ya geçti. fiubat 1941’de Bingazi, Nisan
1941’de de ‹talya’n›n elinde bulunan Eritre ve Habeflistan’› iflgal etti.

Hitler, ‹talya’n›n art arda baflar›s›zl›¤a u¤ramas› üzerine Fransa’daki Panzer tü-
meninin baflar›l› komutan› General Erwin Rommel’i 11 Ocak 1941’de Libya’ya gön-
derdi. Alman kara güçleri 12 fiubat’ta Libya’ya ulaflt›. Almanya 1941 y›l›n›n Mart
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ay›nda Kuzey Afrika savafllar›na kat›ld›. General Rommel’in komutas›ndaki Alman
ordular›, 1941 y›l›n›n Mart ve Nisan aylar›ndaki sald›r›larda ‹ngilizleri, Tobruk ha-
riç, Libya d›fl›na atmay› baflard›. Hatta ‹ngilizlerin Orta Do¤u’daki kalbi olan ‹sken-
deriye yak›nlar›na kadar ilerledi. Ancak Rommel’in sald›r›lar› kesin sonuç getirme-
di. ‹ngilizler 1942 y›l›n›n Ekim ay›ndan itibaren karfl› sald›r›larda bulundu ve Mih-
ver devletlerini geriletti. Müttefik devletlerin ‹ngilizlere yard›mc› olmak üzere Ku-
zey Afrika’ya asker göndermesi savafl›n gidiflat›n› de¤ifltirdi ve yap›lan savafllar so-
nucu Mihver devletleri yenilerek, 1943 y›l›n›n May›s ay›nda teslim olmak zorunda
kald›. Böylece Müttefikler, Kuzey Afrika savafllar›nda baflar› kazanarak Akdeniz’in
güney k›y›lar›na egemen oldu.

Balkan Cephesi
27 Eylül 1940’da ‹talya, Japonya ve Almanya aras›nda Üçlü Pakt denilen bir ittifak
antlaflmas› imzaland›. Bu Pakt’la, Almanya ve ‹talya Avrupa’da; Japonya ise Uzak
Do¤u’da istilaya dayal› “yeni düzenler” kuracaklard›. Almanya, Avrupa’daki baz›
küçük devletleri antlaflmalarla egemenli¤i alt›na alarak amac›na ulaflmaya çal›flt›.

Hitler, ‹ngiltere’yi k›sa sürede etkisiz hale getiremeyece¤ini anlad›¤›ndan, askerî
güçlerini genifl do¤u topraklar›n› ele geçirmeye yönlendirdi. Bu yolla hem ham-
madde stoklar›n› artt›rmay› hem de ‹ngiltere’yi y›pratmay› hedefledi. 20 Kas›m
1940’ta Macaristan’›, 23 Kas›m 1940’ta Romanya’y› ve 24 Kas›m 1940’ta da Slovak-
ya’y› zorla Üçlü Pakt içine ald›. Bulgaristan ise direnmesine ra¤men 1 Mart 1941’de
Üçlü Pakt’a kat›lmak zorunda kald›. Yugoslavya, bu geliflmeler üzerine 6 Nisan
1941’de Sovyetler Birli¤i ile bir dostluk antlaflmas› imzalad›. Ancak Almanya, ant-
laflman›n imzaland›¤› gün Yugoslavya’y› iflgal etmeye bafllad› ve bu ülkeyi 17 Ni-
san 1941’de teslim ald›. Yugoslavya’y› ‹talya, Macaristan ve Bulgaristan aras›nda
paylaflt›rd›. Ülkenin kurtulmas› için Tito’nun önderli¤indeki komünistlerle Mihailo-
viç’in liderli¤indeki ulusalc›lar, Almanlarla fliddetli bir gerilla savafl›na giriflti.

Almanya’n›n yan› s›ra ‹talya da Balkanlarda yay›lmak istedi. Mussolini 28 Ekim
1940’ta Yunanistan’a ultimatom vererek, bu ülkeden üsler istedi. Ret cevab› al›nca
Arnavutluk’taki ‹talyan birliklerini Yunanistan’a yönlendirdi. Yunan ordusu çok
geçmeden iflgalcileri geri püskürttü. ‹talya’n›n baflar›s›zl›¤› üzerine Almanya, 6 Ni-
san 1941’de Bulgaristan’daki askerî birliklerini Yunanistan’a soktu. Yunanl›lar›n di-
renifline ra¤men, Alman askerî birlikleri 25 Nisan’da Atina’y› 31 May›s’ta da Girit’i
iflgal etti. K›sa süre içinde bütün Ege adalar›n› ele geçirdiler. Almanlar Balkan Cep-
hesi’nde önemli baflar›lar elde etti.

Almanya’n›n Sovyetler Birli¤i’ne Sald›rmas›
Hitler’in en önemli hedeflerinden biri Sovyetler Birli¤i ve Bolflevizmi yok etmekti.
1924’te Mein Kampf (Kavgam) adl› kitab›nda, “varolufl mücadelesinde Alman hal-
k›na yaflam alan› sa¤lamak üzere yeni topraklardan bahsetti¤imiz zaman, ilk ola-
rak Rusya ve s›n›r devletlerini düflünmemiz gerekir” diye yazm›flt›. Ancak savafl
bafllad›ktan sonra Bat› Cephesi’ndeki durumunu güçlendirmek ve yeni ham mad-
de kaynaklar› bulmak için bu ülkeyle savafl› göze alamad›. Hatta bu ülkeyi Üçlü
Pakt’a alarak dünyan›n paylafl›lmas›na ortak etmeye çal›flt›. Bu amaçla Hitler, 12-
13 Kas›m 1940’da Sovyet D›fliflleri Bakan› Molotov’la yapt›¤› görüflmede, Sovyetle-
re ‹ran ve Hindistan’› alarak Hint Okyanusu’na ç›kmay› önerdi. Oysa Sovyetler Bir-
li¤i, Romanya’dan daha fazla pay almak, Finlandiya üzerinde tam nüfuz kurmak,
Balt›k giriflindeki bo¤az› denetim alt›na almak Bulgaristan’› koruma hakk›na ka-
vuflmak, Türk bo¤azlar›nda üs elde etmek, Macaristan, Yugoslavya, Yunanistan ve
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‹sveç’te Rus ç›karlar›n›n tan›nmas›n› sa¤lamak, hatta Alman iflgalindeki Polonya’da
Rusya’ya ayr›cal›klar verilmesini istemekteydi. ‹ki ülke aras›nda sürdürülen diplo-
matik giriflimler baflar›s›zl›¤a u¤rad›. Hitler, 13 Aral›k 1940’ta Sovyetler Birli¤i’ne
sald›r›y› içeren ve ad›n› Orta Ça¤lar›n Haçl› Seferlerine kat›lm›fl bir Alman ‹mpara-
torundan alan “Barbarossa Hakekat Plan›’n›” imzalad›. Plana göre haz›rl›klar 15
May›s 1941’e kadar tamamlanacakt›.

Almanya’n›n Sovyetler Birli¤i’ne sald›rmas›n›n temel nedeni nedir?

Almanlar 22 Haziran 1941’de savafl ilan etmeksizin, Avrupa tarihinde o zamana
dek tek seferde oluflturulamam›fl olan 3,5 milyonluk askerî güçle Sovyetlere üç
koldan sald›rd›. Alman ordusunun güney kolu k›sa süre içinde Odesa’y› ve Kiev’i
ald›. K›r›m ve Sivastapol’u kuflatarak Rostov’a ulaflt›. Orta kesim ordusu ise, Smo-
lensk’yi ele geçirerek Moskova’ya yöneldi. Kuzey ordusu da Balt›k ülkelerinden
hareket ederek Leningrad üzerine yürüdü. Almanlar h›zl› ve görkemli zaferler ka-
zand›lar. Sovyet güçlerinin tamamen haz›rl›ks›z oldu¤u ortaya ç›km›flt›. Alman ön-
cü birliklerinin Moskova’ya girmesine 29 km kalm›flt›. Öte yandan Sovyet halk›n›n
direnifli üzerine Almanlar, Leningrad’ta durduruldu. Yo¤un sald›r›lara ra¤men Mos-
kova’ya girilemedi.

Alman ordusunun baflar›s›zl›¤›nda Sovyet güçlerinin direniflinin yan› s›ra, k›fl mevsiminin
bast›rmas› ve ordunun k›fl koflullar›na göre organize edilememesi gibi etkenler de bulun-
maktayd›.

Almanya’n›n Sovyetler Birli¤i’ne sald›rmas› üzerine, Sovyetlerle ‹ngilizler ara-
s›nda 12 Temmuz 1941’de Ortak Hareket Antlaflmas› imzaland›. ‹ki devlet, Alman-
ya’ya karfl› birbirini desteklemeyi, bütün güçleriyle birbirlerine yard›m etmeyi ve
Almanya’yla ayr› ayr› mütareke ve bar›fl antlaflmas› imzalamamay› kararlaflt›rd›. ‹ki
ülke ABD’nin savafla girmesinden sonra, bu antlaflmay› 26 May›s 1942’de ittifak
antlaflmas›na dönüfltürdü. Antlaflmada; ‹ngiltere ve Müttefiklerin Sovyet-Alman sa-
vafl›na kat›lmas›, savafl sonunda bar›fl›n korunmas› için birlikte hareket edilmesi,
ABD ile s›k› ifl birli¤i yap›lmas› ve karfl›l›kl› her türlü yard›m›n yap›lmas› gibi nok-
talar kabul edildi. Müttefikler bu antlaflmayla Almanlar›n Do¤u Avrupa’da durdu-
rulmas›n› ve bask› alt›na al›nmas›n› hedefledi. Sovyetler Birli¤i de Alman sald›r›la-
r›na karfl› önemli say›lacak siyasi ve askerî destek sa¤lamaya çal›flt›. Bu antlaflma-
dan sonra Sovyet Lideri Stalin, kapitalist ülkelerdeki düzeni y›kmay› hedefleyen III.
Enternasyoneli la¤v etti. Rus milliyetçili¤ini ve dini ön plana ç›kard›. Halk› da fa-
flizmle mücadeleye ça¤›rd›. Sovyetler, içte ve d›flta sa¤lad›¤› destekle uzun süre Al-
man kuflatmas›na karfl› koymay› baflard›.

ABD’nin Savafla Girmesi
ABD, Avrupa’da bafllayan savafl karfl›s›nda tarafs›z kald›. Ancak baflta ‹ngiltere ol-
mak üzere Müttefik devletlere de¤iflik zamanlarda askerî yard›mlarda bulunmak-
tan geri kalmad›. Savafl, Japonya’yla ABD aras›ndaki iliflkileri gerginlefltirdi. Japon-
ya’n›n 1937’de bafllatt›¤› Çin Savafl›’n› sürdürmekte kararl› olmas› ve ABD’nin Çin’e
mali yard›mda bulunarak Japonya’n›n yay›lmac›l›¤›n› önlemek istemesi iki ülke
aras›ndaki iliflkilerin gerginleflmesinde temel etkendi. ABD yetkilileri, gerginli¤in
azalt›lmas› için Japonya Baflbakan› Tojo’dan dört ilkeye uymalar›n› istemifllerdi.
Bunlar; toprak bütünlü¤üne ve ba¤›ms›zl›¤a sayg›, içifllere kar›flmama, ticarette ay›-
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r›m gözetmeme ve güç kullan›larak statükonun de¤ifltirilmemesiydi. Tahmin edile-
ce¤i gibi Japonya’daki militarist yönetim, bu ilkeleri reddederek Almanlar›n Sov-
yetlerde ilerlemesinden ve Anglo-Saksonlar›n Pasifik’te zay›f bulunmas›ndan cesa-
ret alarak, eskiden beri özlemini duydu¤u Büyük Pasifik ‹mparatorlu¤u’nu kurmak
için harekete geçti. Nitekim, 7 Aral›k 1941’de Hawaii’deki Pearl Harbour’daki Ame-
rikan filosuna savafl tarihinin en ak›ll›ca planlan›p yürütülmüfl sald›r›lar›ndan biri-
ni gerçeklefltirilerek büyük hasar verdi. Bu bask›n›n sonucunda Japonya, 8 Ara-
l›k’ta ABD ve ‹ngiltere’ye savafl ilan etti. Dünyan›n de¤iflik bölgelerinde bulunan
birçok devlet, içinde yer ald›klar› bloklara uygun olarak birbirleriyle savafla girdi-
ler. Pearl Harbour bask›n›, savafl› küresel bir savafla dönüfltürdü.

Japonya, savafl›n ilk anlar›nda büyük baflar›lar kazand›. Pasifik’te birçok bölge-
yi ve Hindiçini’ni iflgal etti. Ancak ABD, 12-13 Kas›m 1942’de Salomon Adalar›
aç›klar›nda Japon donanmas›n› yenilgiye u¤ratarak Uzakdo¤u’da savafl›n Japon-
ya’n›n aleyhine dönmesini sa¤lad›.

SAVAfi SIRASINDA GERÇEKLEfiT‹R‹LEN ÖNEML‹ 
S‹YASAL BULUfiMALAR
Atlantik Bildirisi: Alman sald›r›s›na u¤rayan Sovyetler Birli¤i’nin 12 Temmuz
1941’de ‹ngiltere’yle, 1 A¤ustos’ta da ABD’yle birer antlaflma imzalamas›, savafl›n
gidiflat›n› de¤ifltiren dönüm noktalar›ndan biri oldu. ABD Baflkan› Roosvelt ve ‹n-
giltere Baflbakan› Churchill, 1941 y›l›n›n A¤ustos ay›n›n bafllar›nda savaflla ilgili ge-
liflmeleri görüflmek üzere Kanada aç›klar›nda bir savafl gemisinde bir araya geldi.
‹ki lider görüflmelerden sonra 14 A¤ustos 1941’de “Atlantik Bildirisi” ad› verilen or-
tak bir metin yay›nlad›. Daha sonra Birleflmifl Milletler Antlaflmas›’na dahil edilen
bildirinin maddeleri aras›nda; savafltan sonra toprak kazan›lmamas›, ilgili halk›n
onay› al›nmadan toprak de¤iflikli¤i yap›lmamas›, uluslar›n kendi geleceklerini be-
lirleme hakk›na sahip olmas›, uluslararas› ifl birli¤inin gelifltirilmesi, temel ham
maddelerden eflit biçimde faydalan›lmas›, insanlar›n korku ve açl›ktan kurtar›lma-
s›, aç›k denizlerde ticaret serbestli¤inin gerçeklefltirilmesi, Mihver devletlerinin si-
lahtan ar›nd›r›lmas› ve savafltan sonra topyekûn silahs›zlanmaya gidilmesi gibi hu-
suslar vard›. ABD’nin savafla kat›lmas›ndan sonra Almanya’ya karfl› savafla giren 26
devletin imzas›yla 1 Ocak 1942’de Atlantik Bildirisi esas olmak üzere “Birleflmifl
Milletler Bildirisi” yay›nland›. Böylece savafltan sonra kurulacak olan Birleflmifl Mil-
letler Örgütünün nüvesi meydana getirildi.

Atlantik Bildirisi’nde hangi temel esaslara yer verildi?

Kazablanka Konferans›: Bu konferans ABD Baflkan› Roosevelt ve ‹ngiltere
Baflbakan› Churchill ile üst düzey komutanlar aras›nda, 14-24 Ocak 1943 tarihleri
aras›nda gerçeklefltirildi. Taraflar; ABD kuvvetlerinin Kas›m 1942’de Fas ve Ceza-
yir’e ç›karma yapmas›n›, Kuzey Afrika Savafllar›n›n gidiflat›n›, çeflitli stratejik ve
diplomatik sorunlar› görüfltüler. Konferans›n sonunda; Sovyetler Birli¤i üzerindeki
bask›y› hafifletmek için Sicilya’ya ç›karma yap›lmas›, Balkanlarda ikinci bir cephe-
nin aç›lmas›, bunun için de Türkiye’nin savafla kat›lmas›n› sa¤lamak üzere haz›rl›k-
lara giriflilmesi, Mihver devletlerinin kay›ts›z flarts›z teslimine kadar mücadeleye
devam edilmesi gibi kararlar al›nd›.

Washington Konferans›: Roosevelt ve Churchill’in baflkanl›¤›nda 12-16 Ma-
y›s 1943’te gerçeklefltirilen konferansta, ‹talya’n›n iflgal edilmesi, Türk hava alanla-
r›ndan yararlan›lmas›, ikinci cephenin Fransa’da aç›lmas›, savafl sonras›nda kurula-
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cak bar›fl›n korunmas› sorumlulu¤unun ABD, ‹ngiltere, Sovyetler Birli¤i ve Çin’e
verilmesi kararlaflt›r›ld›.

Quebec Konferans›: Roosvelt ve Churchill, 14-24 A¤ustos 1943 tarihleri ara-
s›nda Kanada’n›n Quebec kentinde tekrar bir araya geldi. Churchill’in Türkiye’nin
savafla girmesini sa¤layarak ikinci cephenin Balkanlarda aç›lmas› önerisi, Roosvelt
taraf›ndan reddedildi. Konferansta; savafl sonras›nda Almanya’n›n silahs›zland›r›la-
rak kontrol alt›na al›nmas›, daha önce Fransa’da aç›lmas› planlanan cephenin Nor-
mandiya k›y›lar›nda olmas› ve bu ç›karman›n haz›rl›¤›n›n ABD taraf›ndan yürütül-
mesi karar› al›nd›.

Moskova Konferans›: 19 Ekim- 1 Kas›m 1943 tarihleri aras›nda Moskova’da
Kremlin Saray›’nda gerçekleflen konferansta; ABD, ‹ngiltere, Sovyetler Birli¤i ve
Çin d›fl iflleri bakanlar› kat›ld›. Konferans bitiminde yay›nlanan ortak bildiride; Müt-
tefik devletlerin düflman›n kay›ts›z-koflulsuz teslim olmas›ndan sonra bar›fl› sürdü-
rebilmek için bütün bar›fl sever devletlerin eflit haklarla kat›labilecekleri bir örgü-
tün kurulmas›na ‹talya’daki savafl suçlular›n›n mahkemeye verilmesine, Avustur-
ya’n›n savafltan sonra ba¤›ms›z bir devlet olmas›na ve Alman savafl suçlular›n›n
yarg›lanmak üzere ilgili devletlere teslim edilmesine karar verildi¤i aç›kland›.

Kahire Konferans›: 22-26 Kas›m 1943’te Roosvelt, Churchill ve Çin Devlet
Baflkan› Çan Kay-fiek aras›nda yap›lan konferansta; savafl sona erdi¤inde Japon-
ya’yla yap›lacak bar›fl›n esaslar›nda kesin bir karara var›lamamakla birlikte, Japon-
ya’n›n Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra ele geçirmifl oldu¤u bütün topraklar› bo-
flaltmas› ve Kore’nin ba¤›ms›zl›¤›n›n tan›nmas› gibi konularda uzlaflmaya var›ld›.

Tahran Konferans›: ‹ngiltere ve Sovyetler Birli¤i, ‹ran’› 1941’de Sovyetlere
kolay yollardan yard›m ulaflt›r›lmas› amac›yla iflgal etmiflti. Stalin, üç büyük Mütte-
fik devlet liderinin buluflmalar› gündeme getirilince, K›z›lordu birliklerinin iflgali al-
t›nda olmayan bir yere gitmeyece¤ini aç›klamas› sonucu Tahran’daki bu konferans
düzenlendi. Roosevelt, Churchill ve Stalin’in 28 Kas›m - 1 Aral›k 1943’te Tahran’da
bir araya gelmesiyle düzenlenen konferansta; ‹ran’a yard›m yap›lmas›, Türkiye’nin
savafla girmesi, Yugoslavya’daki direniflçilere her türlü deste¤in verilmesi, Norman-
diya’da ikinci cephenin aç›lmas›, Polonya s›n›r›n›n saptanmas›, kesin zafere kadar
savafl›n birlikte sürdürülmesi ve savafltan sonra bar›fl›n korunmas› için uluslar ara-
s› bir örgütün kurulmas› konular› görüflüldü.

Yalta Konferans›: 6 Haziran 1944 tarihli Normandiya ç›karmas›ndan sonra
Fransa’n›n Alman iflgalinden kurtar›lmas› ve Almanya’n›n gücünün tükenmesi, bu
ülkenin teslim olmas›n› gündeme getirdi. Bu durumda, hem bar›fl hakk›nda daha
esasl› bir anlaflmaya varmak hem de Sovyetler Birli¤i’nin Japonya’ya savafl açmas›-
n› sa¤lamak amac›yla üç büyük müttefik devlet lideri, 4 fiubat - 11 fiubat 1945 ta-
rihleri aras›nda K›r›m’›n Yalta kentinde bir araya geldi. Roosevelt, Churchill ve Sta-
lin Yalta Konferans›’nda; Almanya’n›n teslim olmas›ndan sonra Sovyetler Birli¤i’nin
Japonya’ya savafl açmas›, Sovyetlerin daha önce bu devlete b›rakt›¤› topraklar› ve
Kuril Adalar›n› almas›, Çin’le bir dostluk ve ittifak antlaflmas› imzalamas›, üç büyük
Müttefik devlet ordular›n›n Almanya’n›n birer bölgesini iflgal etmesi, merkezi Ber-
lin olmak üzere her üç devletin komutanlar›ndan oluflan bir “Merkez Kontrol Ko-
misyonu”nun kurulmas› (buna daha sonra Fransa da dahil oldu), Alman militariz-
mi ve Nazizminin yok edilmesi, Fransa’n›n da Almanya’ya iflgal birlikleri gönder-
mesi, Almanya’n›n savafl tazminat› ödemesi ve Birleflmifl Milletler Örgütü’nün ku-
rulmas› için 25 Nisan 1945 ‘de San Fransisco’da bir konferans düzenlenmesi konu-
lar› üzerinde durdular.
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Yalta konferans› üç büyük Müttefik devlet aras›nda öteden beri süregelen an-
laflmazl›klar› belirginlefltirdi. Roosevelt, Birleflmifl Milletler Örgütünün kurulmas›
karar›ndan memnun kal›rken Churchill ise Sovyetler Birli¤i’ne çok fazla ödün ve-
rildi¤ini öne sürdü. Müttefikler aras›ndaki bu farkl› tutum ve davran›fllar, savafl s›-
ras›nda meydana getirilmifl olan ittifak›n yara almas›na yol açt›.

Potsdam Konferans›: Üç büyük Müttefik lideri, Almanya’n›n teslim olmas›n-
dan sonra, Avrupa’da ortaya ç›kan sorunlar› görüflmek üzere, 17 Temmuz - 2 A¤us-
tos 1945 tarihleri aras›nda Berlin yak›nlar›nda Potsdam’da bir araya geldiler. Pots-
dam Konferans›’nda ABD’li (Roosevelt 12 Nisan 1945’te öldü¤ü için yerine geçen)
Baflkan Yard›mc›s› Harry S. Truman, ‹ngiltere’yi konferans›n ilk günlerinde Churc-
hill ve daha sonra (Churchill 1945 y›l› Temmuz ay›nda yap›lan genel seçimi kay-
betti¤i için) ‹flçi Partisi lideri ve yeni Baflbakan Clement Attlee, Sovyetler Birli¤i’ni
de Stalin temsil etti.

Konferans’›n en önemli tart›flma konusu bar›fl›n nas›l sa¤lanaca¤› ve Alman-
ya’ya nas›l bir biçim verilece¤iydi. Hat›rlanaca¤› gibi Almanya, Müttefikler taraf›n-
dan dört bölgeye ayr›lm›fl ve her bölge bir Müttefik devlet taraf›ndan iflgal edilmifl-
ti Bu bölgelerin s›n›rlar› konusunda farkl› görüfllere sahiptiler. Bu nedenle Mütte-
fikler; ABD, ‹ngiltere ve Fransa bir tarafta, Sovyetler Birli¤i de di¤er tarafta olmak
üzere ikiye ayr›lm›fllard›.

Üç büyük Müttefik devlet, 2 A¤ustos 1945’te konferans›n bitiminde anlaflmaya var-
d›klar› konular› bir deklarasyonla aç›klad›lar. Anlaflmaya var›lan konular flunlard›:

• Almanya’n›n kontrolünün ABD, ‹ngiltere, Sovyetler Birli¤i ve Fransa iflgal
bölgeleri komutanlar› arac›l›¤›yla yap›lmas›,

• Almanya’n›n silahs›zland›r›lmas› ve askerlikten ar›nd›r›lmas›,
• Almanya silahl› kuvvetlerinin, Nazi birlik ve örgütlerinin tümüyle kald›r›lmas›,
• Alman savafl endüstrisinin ortadan kald›r›larak yeniden düzenlenmesi ve Al-

man ekonomisinin Müttefikler taraf›ndan kontrol edilmesi,
• Savafl suçlular›n›n tutuklanmas› ve kontrol edilmesi,
• Almanya’n›n savafl tazminat› ödemesi,
• Almanya’da demokratik bir düzenin kurulmas›,
• Bar›flla ilgili düzenlemelerin yap›lmas› için ABD, ‹ngiltere, Sovyetler Birli¤i,

Çin ve Fransa d›fliflleri bakanlar›ndan oluflan bir “D›fliflleri Bakanlar› Konse-
yinin” kurulmas›,

• Oluflturulan konseyin Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Finlandiya bar›fl
sözleflmelerini haz›rlamakla yükümlü olmas›.

Potsdam Konferans›’nda yukar›daki ana konular›n yan› s›ra; Sovyetler Birli-
¤i’nin Japonya’ya savafl açmas›, Avusturya’n›n dört iflgal bölgesine ayr›lmas›, ‹tal-
ya’yla koflullar› a¤›r olmayan bir bar›fl antlaflmas› imzalanmas›, ‹ran’›n derhal boflal-
t›lmas›, Sovyetler Birli¤i’nin Bo¤azlarda üs kurma talebinin görüflülmesi ve Bo¤az-
lardan geçiflin tam ve serbest olmas› gibi konular da tart›fl›ld›.

Potsdam Konferans›’nda hangi kararlar al›nd›?
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Konferans’ta tart›fl›lan konular ve al›nan kararlar, Avrupa’n›n siyasi, sosyal, ekonomik ve
askerî gelece¤inin belirlenmesinde önemli rol oynad›. Liderler ve diplomatlar, bu konfe-
ransta yap›lacak bar›fl antlaflmalar›n›n temel koflullar›n› belirlediler. Ancak konferans›n
sonunda üç büyük Müttefik devlet aras›ndaki anlaflmazl›klar artt› ve dünya bafll›ca iki nü-
fuz alan›na veya iki bloka ayr›lma dönemine girmeye bafllad›.

SAVAfiIN SONA ERMES‹

Avrupa’da Savafl›n Sona Ermesi
‹talya’n›n Savafltan Çekilmesi: Müttefik devletler, Mareflal von Rommel komuta-
s›ndaki Alman birliklerini El Alameyn önünde durdurmay› baflarm›fllard›. ‹ngiliz
Mareflal Montgomery’in emri alt›ndaki birliklerin 1942 y›l›n›n Ekim ay›nda karfl›
sald›r›ya geçmesi ve 8 Kas›m 1942’de de Amerikal› General Eisenhower’in birlikle-
rinin Kuzeybat› Afrika’da baflar›l› bir ç›karmada bulunmas›, Almanlar› ve ortaklar›
‹talyanlar›  geri çekilmeye zorlad›. Müttefikler bu geliflme üzerine Mihver devletle-
rine karfl› güneyden bir cephe açmak için 10 Temmuz 1943’te ‹talya’n›n kuzeyine
do¤ru ilerleyerek bu ülkeyi iflgal ettiler. ‹talyan halk›, savafl›n bafllang›c›ndan itiba-
ren art arda baflar›s›zl›¤a u¤ran›lmas›na ve ülkenin büyük bölümünün iflgal edilme-
sine büyük tepki gösterdi. Rejime karfl› büyük bir hoflnutsuzluk duydu. Ülkenin
yönetiminde etkili olan Büyük Faflist Konseyi, 24 Temmuz 1943’te toplanarak Mus-
solini’yi iktidardan düflürdü. Yeni hükûmetin bafl›na getirilen Mareflal Bodoglio,
Mussolini’yi hapsetti ve Faflist Parti’yi la¤vetti. ‹talya’n›n yeni yöneticileri, 3 Eylül
1943’te Müttefiklerle bir ateflkes yaparak savafltan çekildiklerini aç›klad›lar. Ard›n-
dan 13 Ekim 1943’te Almanya’ya savafl ilan ettiler.

‹talya’n›n savafltan çekilmesi, Almanya’y› zor durumda b›rakt›. Akdeniz bölge-
si, Müttefiklerin egemenli¤i alt›na girdi ve Yunanistan ile Yugoslavya’da Almanla-
ra karfl› verilen ulusal kurtulufl hareketleri büyük ivme kazand›.

Almanya’n›n Teslim Olmas›: Almanya 1943 y›l›ndan itibaren Müttefik devletler
karfl›s›nda üstünlü¤ünü yitirdi. Müttefiklerin, 6 Haziran 1944’te Fransa’n›n Normandiya
k›y›lar›na ç›karma yaparak “ikinci cepheyi” açmalar›, Almanlara ölümcül bir darbe vur-
du. Paris, 9 A¤ustos 1944’te Alman iflgalinden kurtar›ld›. Frans›z direniflinin ünlü isim-
lerinden General de Gaulle hükûmeti kurarak bu ülkeye yeniden hayat verdi.

Müttefikler, Do¤u’dan ve Bat›’dan Almanya’y› iflgale bafllad›lar. Hitler, Müttefik-
ler Berlin’e girdikten sonra 30 Nisan 1945’te intihar etti. Almanya devlet baflkanl›-
¤›na Amiral Doenitz geçti. Berlin, 2 May›s 1945’te büyük ço¤unlu¤u Sovyet asker-
lerinin oluflturdu¤u Müttefik güçler taraf›ndan ele geçirildi. Hollanda, Kuzey- Do-
¤u Almanya ve Danimarka’daki Alman ordular› 4 May›s’ta teslim oldu. Almanya si-
yasi, ekonomik ve askerî aç›dan çöktü. Alman delegeleri 7 May›s 1945’te Reims
kentindeki Eisenhower’in ana karargâh›nda ülkenin kay›ts›z-flarts›z teslim oldu¤u-
nu içeren belgeyi imzalad›. Almanya’n›n teslim olmas›ndan sonra Nasyonal Sosya-
list ‹flçi Partisi’nin ileri gelenlerinin büyük bir k›sm› kaçt›, di¤erleri de Müttefikler
taraf›ndan yakalanarak hapsedildi. Böylece, befl buçuk y›l Avrupa’y› kan ve gözya-
fl›na bo¤an savafl, Avrupa co¤rafyas›nda sona erdirildi.
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Uzak Do¤u’da Savafl›n Sona Ermesi: Japonya’n›n Teslim 
Olmas›
Müttefikler, 1942’de Pasifik’te Japon yay›lmas›n› durdurarak, deniz ve hava üstün-
lü¤ünü ele geçirmeye bafllam›fllard›. Müttefik güçler, 1945 y›l›n›n bafllar›ndan itiba-
ren Japonya’n›n iflgali alt›nda bulunan Çin, Endonezya ve Pasifik’te çeflitli yerlerde
karfl› sald›r›ya geçtiler. Japonya’y› teslime zorlamak için Temmuz-A¤ustos 1945’te
sald›r›lar›n› s›klaflt›rd›lar. ABD, 9- 10 Temmuz 1945’te Tokyo’yu havadan bombar-
d›man ederek, bu ülkeye son darbeyi vurmaya çal›flt›. Japonya her yönden tüken-
mifl olmas›na ra¤men teslim olma önerisini geri çevirdi. ABD, Japonya’y› kay›ts›z-
flarts›z teslim olmaya zorlamak için 6 A¤ustos 1945’te ilk atom bombas›n› Hirofli-
ma’ya, ikincisini de 9 A¤ustos’ta Nagasaki’ye att›. Tahrip gücü yüksek bu bomba-
lar, iki flehri harabeye çevirdi. Sovyetler Birli¤i, 13 Nisan 1941’de Japonya’yla taraf-
s›zl›k antlaflmas› imzalamas›na ra¤men, teslim olma noktas›na gelen bu ülkeye 8
A¤ustos’ta savafl ilan etti ve Mançurya’y› iflgale bafllad›.

Japonya, 10 A¤ustos 1945’te yenilgiyi kabul etti¤ini ABD’ye bildirdi. Taraflar›n
yapt›klar› diplomatik görüflmeler sonunda Tokyo Koyu’nda demirli bulunan
ABD’ye ait Missouri adl› savafl gemisinde 2 Eylül’de Japonya’n›n teslim belgesi im-
zaland›. Böylece Uzak Do¤u’da savafl sona erdi.

‹kinci Dünya Savafl› derin yaralar b›rakt›. Say›s› tam olarak bilinmemekle bera-
ber yirmi sekiz milyonu sivil, elli milyon kiflinin ölümüne neden oldu¤u tahmin
edilmektedir. Rusya ve Çin otuz milyon kay›pla bafl› çekti. Naziler, alt› milyona ya-
k›n Yahudi’nin ölümüne yol açan soyk›r›m› gerçeklefltirdi. K›saca uygarl›k ve in-
sanl›k erdemi büyük yara ald›.
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Berlin'de harap
olmufl bir sokak (3
Temmuz 1945)
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‹K‹NC‹ DÜNYA SAVAfiI’NDA TÜRK‹YE’N‹N 
POL‹T‹KASI
Genç Türkiye’nin yöneticileri, Birinci Dünya Savafl›’na sürüklenen Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u’nun nas›l ortadan kalkt›¤›n›, Türk Ulusu’nun nas›l yok olma tehlikesiyle
karfl› karfl›ya kald›¤›n› unutmam›fllard›. En önemli amaçlar› ülkeyi her yönden kal-
k›nd›rmak ve modernlefltirmekti. Bu nedenle ülkeyi herhangi bir savafl›n d›fl›nda
tutmay› ana hedefleri aras›na alm›fllard›. Almanya’n›n 1930’lu y›llar›n ortalar›ndan
itibaren Versailles düzenini ortadan kald›rmaya yönelerek komflular›na sald›rmas›,
‹talya’n›n 7 Nisan 1939’da Arnavutluk’u iflgal etmeye bafllamas› ve Mussolini’nin
Akdeniz ile Anadolu’yu tehdit edici aç›klamalarda bulunmas› karfl›s›nda tedirgin
olmufllard›. Ortaya ç›kan bu yeni geliflmeler karfl›s›nda hem ‹ngiltere ve Fransa’yla
yak›nlaflmak hem de ayn› zamanda Sovyetler Birli¤i’yle olan dostlu¤u sürdürme
politikas›n› gelifltirdiler. Bu politika uyar›nca 12 May›s 1939’da Türkiye ve ‹ngilte-
re aras›nda Türk-‹ngiliz Yard›m Deklarasyonu, benzer bir siyasal belge de 23 Ha-
ziran’da Türkiye-Fransa aras›nda imzaland›. Türkiye, bu yard›m amaçl› deklaras-
yonlar›n imzalanmas›n› Alman Nazizmi’ne ve ‹talya Faflizmi’ne karfl› yapt›¤›ndan,
Sovyetler Birli¤i’nin zorluk ç›karmayaca¤›n› öngörmüfltü. Fakat 23 A¤ustos 1939’da
Almanya-Sovyetler Birli¤i Dostluk Antlaflmas›’n›n yap›lmas› ve 1 Eylül’de Polon-
ya’n›n Almanya taraf›ndan iflgal edilmesi tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de
flok etkisi yaratt›. Türkiye ‹kinci Dünya Savafl› bafllad›¤›nda hiçbir bloka üye de¤il-
di. Ankara’dan yap›lan aç›klamalarda savafl›n d›fl›nda kal›naca¤› mesaj› verilmek-
teydi. Ancak, Türkiye’nin tehdit alt›nda kald›¤›n› ve kalaca¤›n› düflünmekteydiler.
Türkiye’nin Fransa ve ‹ngiltere’yle yap›lacak bir ittifak antlaflmas›yla güvence alt›-
na al›nma giriflimini h›zland›rd›lar. Di¤er taraftan da D›fliflleri Bakan› fiükrü Sara-
ço¤lu Moskova’da diplomatik görüflmeler sürdürerek, Sovyetlerle dostlu¤u pekifl-
tirmeye çal›flt›. Sovyet Lideri Stalin’in de kat›ld›¤› 1 Ekim tarihli oturumda, Sovyet
yöneticilerinin Montreux Bo¤azlar Sözleflmesi’nin de¤ifltirilerek Bo¤azlar›n ortak
savunulmas›n›, Karadeniz’e k›y›s› olmayan devletlerin savafl gemilerinin Bo¤azlar›
kullanmalar›n›n engellenmesini ve Türk-‹ngiliz-Frans›z ‹ttifak Antlaflmas› tasla¤›n-
da bir tak›m de¤ifliklikler yap›lmas› flartlar›n› öne sürmeleri, Türkiye’yi daha da te-
dirgin etti.Türkiye, Sovyetlerle yürüttü¤ü diplomatik giriflimlerin baflar›s›zl›¤a u¤ra-
mas› üzerine, 19 Ekim’de ‹ngiltere ve Fransa’yla Ankara’da karfl›l›kl› yard›m antlafl-
mas› imzalad›. Antlaflmada k›saca flu hükümlere yer verildi:

• Türkiye’ye karfl› bir Avrupa Devleti’nce giriflilecek bir sald›r› sonucunda,
Fransa ve ‹ngiltere’nin Türkiye’ye yard›m etmesi

• Bir Avrupa devletinin Akdeniz bölgesinde Fransa ve ‹ngiltere’ye sald›rmas›
durumunda, Türkiye’nin bu ülkelere yard›m etmesi,

• Akdeniz bölgesinde bir Avrupa devletinin Türkiye’ye sald›rmas› hâlinde,
Fransa ve ‹ngiltere’nin Türkiye’ye her türlü yard›m› ve deste¤i vermesi,

• Fransa ve ‹ngiltere’nin 13 Nisan 1939’da Yunanistan ve Romanya’ya verdik-
leri güvenceler neticesinde savafla girmeleri durumunda, Türkiye’nin her
türlü yard›m› ve deste¤i vermesi,

• ‹ngiltere ve Fransa’n›n bu antlaflma hükümleri d›fl›nda bir Avrupa devletinin
sald›r›s›na u¤ramas› durumunda, Türkiye’nin iki devlet yarar›na tarafs›zl›k
politikas› izlemesi.

Türkiye savafl s›ras›nda nas›l bir politika izledi?
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Türkiye bu antlaflmayla Millî Mücadele’den itibaren Sovyetler Birli¤i’yle sürdür-
dü¤ü birlikte hareket etme politikas›ndan ayr›ld› ve Bat›l› devletlere yak›nlaflt›.
Türkiye, savafl bafllad›ktan sonra mümkün oldu¤unca tarafs›z kalma politikas›n›
sürdürürken, her iki tarafla da ticari iliflkileri sürdürmeye çal›flt›. Üstün vas›fl› çelik
ve yüksek dirençli z›rh üretiminde vazgeçilmez bir ham madde olan krom üzerin-
de ‹ngiltere ve Almanya aras›nda büyük bir mücadele yafland›.

‹talya’n›n 10 Haziran 1940’ta ‹ngiltere ve Fransa’ya savafl ilan etmesi, 7 Ekim’de
Alman birliklerinin Romanya’ya girmesi, ard›ndan da ‹talya’n›n 28 Ekim’de Yuna-
nistan’a sald›rmas›, 1934 tarihli Balkan Pakt› ile Türk-‹ngiliz-Frans›z ‹ttifak Antlafl-
mas› uyar›nca Türkiye’nin savafla girmesi gerekiyordu. Ancak ‹ngiltere, savafl›n
a¤›rl›k merkezinin Orta Do¤u’dan Balkanlar’a kayaca¤› gerekçesiyle ve savaflla il-
gili baz› stratejik nedenlerden dolay› Türkiye’nin savafla girmesi için ça¤r›da bulun-
mad›. Mümkün oldu¤u kadar Müttefikler yarar›na tarafs›zl›¤›n› sürdürmesini istedi.

Savafl›n di¤er cephesinde ise Nazilerle Sovyetler aras›nda Bo¤azlar konu-
sunda yo¤un bir pazarl›k içine girilmiflti. Sovyetler Birli¤i, Mihver devletlerine
kat›l›p kat›lamamay› Almanya’yla görüflürken, Karadeniz ve Bo¤az’larda genifl
ayr›cal›klar elde etmeye çal›flt›. Hitler’in Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüsrev
Gerede’ye bu pazarl›klardan söz etmesi ve Almanya’n›n Sovyetlerin iste¤ini
reddetti¤ini aç›klamas›, Ankara’n›n izledi¤i realpoliti¤in hakl› oldu¤unu ortaya
ç›kard›.

Türkiye, savafl tüm dünyada genifllerken 17 fiubat 1941’de Bulgaristan’la, 25
Mart 1941’de de Sovyetler Birli¤i’yle sald›rmazl›k bildirileri imzalayarak, hem sava-
fl›n d›fl›nda kalmaya hem de olas› sald›r›lardan kendini korumaya çal›flt›. Ayn›
amaçla, 18 Haziran 1941’de Almanya’yla 10 y›l geçerli sald›rmazl›k pakt› imzalad›.
Fakat 22 Haziran’da Sovyetler Birli¤i’ne sald›rmas› dengeleri altüst etti. Müttefik
blok, 1942 sonbahar›ndan itibaren Almanya’y› nihai yenilgiye u¤ratmak için plan-
lar yapt›¤› bir s›rada, Türkiye üzerinde bask›y› artt›rd› ve savafla girmesini talep et-
meye bafllad›. Nitekim Churchill ve ‹smet ‹nönü 30 Ocak- 1 fiubat 1943’te Adana-
Yenice ‹stasyonu’nda bir araya gelerek Türkiye’nin savafla girip girmeme konusu-
nu tart›flt›lar. Adana Konferans› denilen bu buluflmada, Cumhurbaflkan› ‹smet ‹nö-
nü, Türkiye’nin savafla girecek silah ve malzemeye sahip olmad›¤›n› ve ‹ngilte-
re’nin bu donat›m› tamamlamas› hâlinde savafla girece¤ini ileri sürdü. Savafl süre-
since Müttefik liderler, Türkiye’yi savafla sokma konusundaki ›srarlar›n› artt›rm›fl-
lard›. ‹smet ‹nönü, bu konferansta Türk Ordusu’nun eksiklerinin tamamlanmas›n-
dan sonra, “prensip olarak” savafla kat›lmay› kabul etti. Churchill, ‹smet ‹nönü’ye
‹ngiliz Planlar›n› içeren bir belge vererek haz›rl›klar›n fiubat 1944’e kadar bitirilme-
sini istedi. ‹nönü, Ankara’ya döndükten sonra konuyu Bakanlar Kurulu gündemine
tafl›d› ve Bakanlar Kurulu da ‹ngiliz plan›n›n aynen kabul edilmesinin olanakl› ol-
mad›¤›n› belirterek, durumun ‹ngiltere büyükelçili¤ine iletilmesi karar›n› verdi.
Türkiye’nin bu tavr› baflta ‹ngiltere olmak üzere Müttefiklerle iliflkilerin gerginlefl-
mesine ve taraflar aras›nda güven bunal›m›n›n ortaya ç›kmas›na yol açt›. 

Krom madeni ihrac› ve Bo¤azlardan geçen Alman gemileri sorunu iliflkileri da-
ha da gerginlefltirdi. Türkiye, 6 Haziran 1944’te bafllayan Normandiya ç›karmas›n-
dan sonra gücü gittikçe tükenen ve yenilgisi kaç›n›lmaz bir hale gelen Almanya’yla
2 A¤ustos 1944’te siyasal iliflkilerini kesece¤ini aç›klad›. Türkiye savafl›n sonuna
yaklafl›ld›¤›n› görerek, ‹ngiltere, ABD ve Sovyetler Birli¤i’yle aras›n› düzeltmeye
çal›flt›. Ancak Sovyetler Birli¤i, Türkiye’nin 1943’ten beri Almanya’ya savafl ilan et-
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mede isteksiz davrand›¤›n› gerekçe göstererek, dostane iliflti kurulmas›na so¤uk
yaklaflt›. Özellikle Sovyet lideri Stalin’in Yatla Konferans›’nda (4-11 fiubat 1945)
Bo¤azlar Sorunu’nu ve Montreux’nun durumunu gündeme getirmesi,Türk yetkili-
lerini büyük bir endifleye itti.

Türkiye, 23 fiubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savafl ilan etti. Bu karar›n
al›nmas›nda Yalta Konferans›’nda 1 Mart 1945 itibar›yla Almanya ve Japonya’yla
savafl durumunda olan devletlerin Nisan ay› sonunda San Fransisco’da toplanacak
Konferansa davet edilece¤inin ve Birleflmifl Milletler Örgütü’nün kurucu üyeleri
aras›nda yer alaca¤›n›n aç›klanm›fl olmas› da rol oynad›. Ancak 19 Mart 1945’te
Sovyetler Birli¤i D›fliflleri Bakan› Molotov’un Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Se-
lim Sarper’e 17 Aral›k 1925 tarihli Dostluk ve Tarafs›zl›k Antlaflmas›’n›n süresinin
uzat›lmayaca¤›na yönelik bir nota vermesi, iki ülke iliflkilerine a¤›r bir darbe vur-
du. Türkiye bafl gösteren bu Sovyet tehdidi nedeniyle savafl sonras›nda d›fl politi-
kas›nda köklü de¤iflikliklere gidecektir.

K›saca Türkiye, ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda tarafs›z bir politika izleyerek, sa-
vafl d›fl›nda kalmaya büyük çaba gösterdi. Ancak savafl›n bütün s›k›nt›lar›n› ve yü-
künü çekmekten de geri kalmad›.

1294.  Ünite  -  ‹k inci  Dünya Savafl›  (1929-1945)
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1929 Dünya ekonomik krizini ve uluslararas›
sistemin zay›flamas›n› aç›klayabilmek.
1929 Dünya ekonomik krizi kapitalist ekonomik
modelin en büyük krizlerinden biridir. ABD’de
New York borsas›nda bafllayan kriz k›sa zamanda
tüm dünyaya yay›ld›. Bu çöküntü 1919’dan sonra
kurulmaya çal›fl›lan uluslararas› sistemin baflar›s›z-
l›¤a u¤ramas›na, Milletler Cemiyetinin öngördü¤ü
yap›n›n sorgulanmas›na neden oldu. Liberal de-
mokrasi anlay›fl›na duyulan güven azald›. Alman-
ya’da Nazizm ve ‹talya’da faflizm yükselifle geçti.

Statükonun bozulmas›n› ve ‹kinci Dünya Sava-
fl›’na yol açan temel nedenleri s›ralayabilmek.
Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra Avrupa’da siya-
sal, sosyal ve ekonomik bunal›mlar bafl gösterdi.
Yaflanan rejim bunal›mlar›n›n sonucunda ‹talya’da
faflizm, Almanya’da Nazizm ve bir çok Avrupa ül-
kesinde askerî diktatörlükler kuruldu. Sovyetler
Birli¤i’nde totaliter rejim tahkim edilirken, Japon-
ya’da da militarizm ve sald›rganl›k politikas› ha-
kim oldu. Almanya’n›n Versailles düzenini boz-
mas› ve büyük bir Germen ‹mparatorlu¤u’na yö-
nelmesi, ‹talya’n›n Habeflistan’› iflgal etmesi statü-
koyu bozan en önemli geliflmelerdi. Almanya,
‹talya ve Japonya’n›n kendi hedefleri do¤rultu-
sunda Berlin-Roma-Tokyo Mihveri’ni kurmas› sa-
vafl›n en önemli nedenleri aras›nda say›lmaktad›r.

Savafl›n ç›kmas› ve yay›lmas› hakk›nda de¤erlen-
dirme yapabilmek.
Almanya 1 Eylül 1939’da Polonya’y› iflgale baflla-
yarak, dünya tarihinin en korkunç savafl›n› bafl-
latt›. Bu geliflme üzerine ‹ngiltere ve Fransa’n›n 3
Eylül 1939’da Almanya’ya savafl ilan etmesi ve
Sovyetler Birli¤i’nin Polonya’n›n iflgaline kat›l-
mas›, savafl›n alan›n› geniflletti. Almanya amaçla-
r›na ulaflmak için tüm Avrupa’y› iflgale bafllad›.
Hollanda, Belçika ve Fransa’y› ele geçirdikten
sonra Kuzey Afrika’da cephe açt›. Balkanlarda
birçok ülkeye egemen oldu. Do¤u’da yeni ya-
flam alanlar› elde etmek amac›yla Sovyetlere sal-
d›rd›. Japonya’n›n Hawaii’de Pearl Harbour’da
bulunan Amerikan donanmas›na sald›rmas›, sa-
vafl›n tüm dünyaya yay›lmas›na yol açt›.

Savafl s›ras›nda gerçeklefltirilen diplomatik gö-
rüflmeleri ve savafl›n sona erdirilmesi için göste-
rilen çabalar›n neler oldu¤unu ifade edebilmek.
Savafl boyunca savafl›n sona erdirilmesi, savafltan
sonra yap›lacak bar›fl›n esaslar›n›n saptanmas› ve
yeni bir dünya düzenini kurulmas› için çok say›-
da görüflme gerçeklefltirildi. ABD Baflkan› Roos-

velt ve ‹ngiltere Baflbakan› Churchill taraf›ndan
14 A¤ustos 1941’de yay›nlanan “Atlantik Bildiri-
si”nde savafltan sonra yeni bir dünya düzeninin
kurulmas› yönünde temel ilkelere yer verildi. Müt-
tefik Devletlerin liderleri, savafl s›ras›nda izlene-
cek stratejinin belirlenmesi, Mihver Devletlerine
karfl› yeni cephelerin aç›lmas› ve Türliye’nin sa-
vafla girmesinin sa¤lanmas› için Kazablanka, Was-
hington, Quebec, Moskova, Kahire ve Tahran
Konferanslar›n› düzenlediler. Üç büyük Müttefik
devletin liderleri Yalta ve Potsdam Konferansla-
r›nda dünyaya yeni bir biçim verme karar› ald›lar.

Savafl›n sona ermesini aç›klayabilmek.
Müttefiklerin 1942’de El Alameyn önünde ve Ku-
zeybat› Afrika’da Alman ve ‹talyan kuvvetlerini
yenilgiye u¤ratmalar› sonucunda ‹talyanlar› zor
durumda b›rakt›. Nitekim Müttefikler 10 Temmuz
1943’te ‹talya’y› iflgal ettiler. ‹talya halk› Mussoli-
ni’ye büyük öfke duydu ve Mussolini’yi iktidar-
dan düflürdü. Yeni yönetim Müttefiklerle ateflkes
yaparak savafltan çekildi. Almanya ise bir süre
daha savafla devam etti ise de yenilgiden kurtu-
lamad›. Müttefikler Do¤u’dan ve Bat›’dan Alman-
ya’y› iflgal ettiler. 7 May›s 1945’te kay›ts›z koflul-
suz teslim oldu. ABD’nin Japonya’ya iki atom
bombas› atmas› bu ülkenin savaflma direncini
k›rd› ve bu ülkenin 10 A¤ustos’ta teslimiyle Uzak-
do¤u’da da savafl sona erdi.

Türkiye’nin savafl s›ras›nda izledi¤i politikan›n
esaslar›n› aç›klayabilmek.
Türkiye savafl bafllad›¤›nda hiçbir bloka üye de-
¤ildi ve tarafs›z bir politika izlemeyi tercih etti.
Sovyetlerle dostlu¤unu güçlendirmeye çal›flt›. An-
cak Sovyetler Birli¤i’nin Montreux Bo¤azlar Söz-
leflmesi’nin de¤ifltirilmesine yönelik taleplerde
bulunmas› üzerine baflka aray›fllara yöneldi. ‹n-
giltere ve Fransa’yla 19 Ekim 1939’da askerî ve
siyasi nitelikli yard›m antlaflmas› imzalad›. Savafl
s›ras›nda s›k s›k Türkiye’nin savafla girmesi gün-
deme getirildi. Türk Hükûmeti çeflitli gerekçeler
öne sürerek, savafl d›fl›nda kalmay› baflard›. Sov-
yetler Birli¤i yöneticilerinin savafl sona ererken
Yalta Konferans›’nda (4-11 fiubat 1945) ve 19
Mart 1945 tarihli notayla Türkiye’den çeflitli ta-
leplerde bulunmalar›, izlenen d›fl politikan›n de-
¤ifltirilmesine neden oldu.
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1. Benito Mussolini’nin emrindeki silahl› faflist ‹talyan
birlikleri afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kara Gömlekliler
b. Kahverengi Gömlekliler
c. Vatansever ‹zci Birlikleri
d. ‹çiflleri Bakanl›¤› Yard›mc› Birlikleri
e. Faflist Polis Birli¤i

2. Weimar Cumhuriyeti’nin ilk devlet baflkan› afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a. Adolf Hitler
b. Paul von Hindenburg
c. Friedrech Ebert
d. Franz von Pepen
e. Victor Emmanuel

3. Sovyet Rusya’da Bolflevik Devrimi’nden sonra belir-
li düzeyde serbest ticaret yapabilme olana¤› getiren
ekonomik politika afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Laissez-faire
b. Yeni Ekonomik Politikas› (NEP)
c. Denetimli Piyasa Sistemi
d. Komünist ekonomik model
e. Devletçi kapitalizm

4. Uzakdo¤u’da militarist bir modernleflme izleyerek
güçlenen ve sömürgeler elde etmeye çal›flan ülke afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. Çin
b. Güney Kore
c. Endonezya
d. Japonya
e. Malezya

5. Adolf Hitler, Çekoslovakya’da yo¤un bir Alman nü-
fusunun yaflad›¤›n› ileri sürerek iflgal etti¤i bölge afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Danzig
b. Schleswig
c. Bukovina
d. Silezya
e. Südetler

6. Almanya ile Sovyetler Birli¤i aras›nda imzalanan Sal-
d›rmazl›k Pakt›’ndan sonra hangi ülke paylaflma konu-
su yap›ld›?

a. Çekoslovakya
b. Macaristan
c. Estonya
d. Romanya
e. Polonya

7. Almanya demir cevheri kaynaklar›n›n ikmalini gü-
vence alt›na almak için iflgal etmeye çal›flt›¤› iki ülke
afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru olarak verilmifltir?

a. Danimarka-Norveç
b. Danimarka-Polonya
c. Polonya-Çekoslovakya
d. Çekoslovakya-Norveç
e. Polonya-Sovyet Rusya

8. Fransa iflgal edildikten sonra kurulan ve Nazilerle ifl-
birli¤i yapan hükûmet afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Charles de Gaulle Hükûmeti
b. Vichy Hükûmeti
c. Chamberlain Hükûmeti
d. Edouard Daladier Hükûmeti
e. Clement Attlee Hükûmeti

9. ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda Birleflmifl Milletlerin
kurulmas›na esas olan ilk geliflme afla¤›dakilerden han-
gisidir?

a. Quebec Konferans›
b. Kazablanka Konferans›
c. Atlantik Bildirisi
d. Potsdam Konferans›
e. Çelik Pakt›

10. Sovyetler Birli¤i’nin Türkiye’den Bo¤azlarda üs ku-
rulmas›n› ve Do¤u s›n›r›nda de¤ifliklik yap›lmas›n› iste-
di¤i konferans afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kahire Konferans›
b. Tahran Konferans›
c. Potsdam Konferans›
d. Yalta Konferans›
e. Moskova Konferans›

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹talya’da Faflist Rejimin Ku-
rulmas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Almanya’da Nasyonal Sosya-
lizmin (Nazizmin) Egemen Olmas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz 

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sovyetler Birli¤i ve Stalin’in
Mutlak ‹ktidar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Japonya’da Militarist Yöne-
tim ve Yay›lmac›l›k” konusunu yeniden gözden
geçiriniz

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Almanya’n›n Çekoslovak-
ya’da Südetler Bölgesini Ele Geçirmesi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sovyetler Birli¤i-Almanya
Sald›rmazl›k Pakt›”konusunu yeniden gözden
geçiriniz 

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Danimarka ve Norveç’in ‹fl-
gal Edilmesi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz 

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bat› Cephesi’nin Aç›lmas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Savafl S›ras›nda Gerçeklefl-
tirilen Önemli Siyasal Buluflmalar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹kinci Dünya Savafl›’nda Tür-
kiye’nin Politikas›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Hitler, Kavgam adl› kitab›nda ve Alman Nasyonal Sos-
yalist ‹flçi Partisi’nin belgelerinde siyasal düflüncesini
aç›klad›. Buna göre; bütün Almanlar›n bir büyük Al-
manya içinde birleflmesi (Germen ‹mparatorlu¤u’nun
kurulmas›), Versailles Antlaflmas›’n›n ilgas›, sömürgele-
rin yeniden kazan›lmas›, Yahudilerin toplum yaflam›n-
dan d›fllanmas› ve yabanc› say›larak yabanc›lar yasas›na
tabi tutulmas› (antisemitizm), farkl› siyasal düflüncelere
sahip olanlar›n tasfiye edilmesi, faizci anlay›fl›n ortadan
kald›r›lmas›, büyük iflletmelerde kâra ortakl›k, yafll›l›k
sigortas›, toprak reformu, e¤itimin halka yay›lmas›, bir
halk ordusunun kurulmas›, ücretli askerli¤in kald›r›lma-
s› ve çal›flanlar›n›n asla Yahudi olmad›¤› bir bas›n›n›n
oluflturulmas› gibi.

S›ra Sizde 2

Japonya’da yönetici seçkinler, 19. yüzy›l›n ortalar›ndan
itibaren devlet ayg›t›n› militarist ve modernleflmeci an-
lay›flla biçimlendirmifllerdir. Bu seçkinlerin temel hede-
fi Uzak Do¤u’da büyük bir imparatorluk kurmakt›. An-
cak bir ada devletine sahip olan Japonlar, belli bafll›
madenlere sahip olmad›klar› için sanayilerine gerekli
hammaddeleri ülkelerinin d›fl›ndan sa¤lamak zorunda
kalm›fllard›r. Amaçlar›na ulaflmak için Mançurya’ya ve
Çin’e yönelmifllerdir.

S›ra Sizde 3

Hitler, 1933’te iktidara geldikten sonra, Versailles Ant-
laflmas›’n›n öngördü¤ü statükoyu bozmak ve Cermen
›rk›na dayal› büyük bir imparatorluk kurmak için genifl
bir program haz›rlam›flt›. ‹lk aflamada Almanya’n›n ye-
niden silahland›r›lmas›, Orta ve Do¤u Avrupa’da yeni
topraklar›n elde edilmesine çal›fl›lacakt›. ‹kinci aflama-
da, Rusya’n›n Avrupa’daki topraklar›n›n iflgal edilmesi-
ne, Do¤u’daki “yaflam alan›n›” konsolisdasyonun ve
ekonomik alanda ac›mas›zca sömürülmesinin önü aç›-
lacakt›. Son aflamada ise küresel üstünlü¤ün ele geçiril-
mesi için ABD ile bir savafla giriflilmesine ve baflar› ka-
zan›lmas›na yönelinecekti.

S›ra Sizde 4

23 A¤ustos 1939’da imzalanan Sovyetler Birli¤i- Alman-
ya Sald›rmazl›k Pakt›; taraflar›n birbirlerine sald›rmama-
lar›, taraflardan birinin üçüncü bir devletle savafla tutufl-
mas› hâlinde di¤er taraf›n üçüncü devlete hiçbir flekilde
yard›m etmemesi ve ortak ç›karlar konusunda birbirle-
riyle iliflki kurmalar›n› öngörüyordu. Bu Pakt’la iki tota-
liter devlet karfl›l›kl› olarak nüfuz alanlar›n› belirlediler
ve Polonya’n›n paylafl›lmas› konusunda önemli bir ad›m
att›lar.

S›ra Sizde 5

Hitler’in en önemli hedeflerinden biri Sovyetler Birli¤i
ve Bolflevizmi yok etmekti. 1924’te Mein Kampf (Kav-
gam) adl› kitab›nda, “var olufl mücadelesinde Alman
halk›na yaflam alan› sa¤lamak üzere yeni topraklardan
bahsetti¤imiz zaman ilk olarak Rusya ve s›n›r devletle-
rini düflünmemiz gerekir” diye yazm›flt›. Almanya, yeni
hammadde kaynaklar› ve yeni yaflam alanlar› bulmak
için Sovyetlere sald›rd›.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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14 A¤ustos 1941’de yay›nlanan “Atlantik Bildirisi”nde;
savafltan sonra toprak kazan›lmamas›, ilgili halk›n ona-
y› al›nmadan toprak de¤iflikli¤i yap›lmamas›, uluslar›n
kendi geleceklerini belirleme hakk›na sahip olmas›,
uluslar aras› ifl birli¤inin gelifltirilmesi, temel hammad-
delerden eflit biçimde faydalan›lmas›, insanlar›n korku
ve açl›ktan kurtar›lmas›, aç›k denizlerde ticaret serbest-
li¤inin gerçeklefltirilmesi, Mihver devletlerinin silahtan
ar›nd›r›lmas› ve savafltan sonra topyekun silahs›zlanma-
ya gidilmesi gibi hususlar vard›. Atlantik Bildirisi savafl-
tan sonra kurulacak olan Birleflmifl Milletlerin ilk nüve-
sini oluflturdu.

S›ra Sizde 7

17 Temmuz-2 A¤ustos 1945 tarihleri aras›nda düzenle-
nen Potsdam Konferans›’nda flu kararlar al›nd›: Alman-
ya’n›n kontrolünün ABD, ‹ngiltere, Sovyetler Birli¤i ve
Fransa iflgal bölgeleri komutanlar› arac›l›¤›yla yap›lmas›,
Almanya’n›n silahs›zland›r›lmas› ve askerlikten ar›nd›r›l-
mas›, Almanya silahl› kuvvetlerinin, Nazi birlik ve örgüt-
lerinin tümüyle kald›r›lmas›, Alman savafl endüstrisinin
ortadan kald›r›larak yeniden düzenlenmesi ve Alman
ekonomisinin Müttefikler taraf›ndan kontrol edilmesi,
savafl suçlular›n›n tutuklanmas› ve kontrol edilmesi, Al-
manya’n›n savafl tazminat› ödemesi, Almanya’da demok-
ratik bir düzenin kurulmas›, bar›flla ilgili düzenlemelerin
yap›lmas› için ABD, ‹ngiltere, Sovyetler Birli¤i, Çin ve
Fransa d›fliflleri bakanlar›ndan oluflan bir “D›fliflleri Ba-
kanlar› Konseyinin” kurulmas›, oluflturulan konseyin Ro-
manya, Bulgaristan, Macaristan ve Finlandiya bar›fl söz-
leflmelerini haz›rlamakla yükümlü olmas› gibi.

S›ra Sizde 8

Türkiye savafl boyunca tarafs›z bir politika izledi. An-
cak her iki tarafla da ticari iliflkileri sürdürmeye çal›flt›.
Türkiye, savafl›n bitimine yak›n 23 fiubat 1945’te Al-
manya ve Japonya’ya savafl ilan etti. Bu karar›n al›nma-
s›nda Yalta Konferans›’nda 1 Mart 1945 itibar›yla Al-
manya ve Japonya’yla savafl durumunda olan devletle-
rin Nisan ay› sonunda San Fransisco’da toplanacak Kon-
ferans’a davet edilece¤inin ve Birleflmifl Milletler Örgü-
tünün kurucu üyeleri aras›nda yer alaca¤›n›n aç›klan-
m›fl olmas› önemli rol oynad›.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra dünya siyasi haritas›nda meydana gelen de-
¤ifliklikleri ana hatlar›yla s›ralayabilecek,
Bat› ve Do¤u bloklar›n›n nas›l olufltu¤unu ve So¤uk Savafl’ta t›rmanman›n
nas›l gerçekleflti¤ini tan›mlayabilecek,
So¤uk Savafl’›n ilk aflamas›nda Orta Do¤u’da yaflanan geliflmeleri aç›klaya-
bilecek,
bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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‹K‹NC‹ DÜNYA SAVAfiI’NDAN SONRA GENEL 
GÖRÜNÜM

Avrupa’da Durum
Almanya ve Japonya’n›n teslim olmalar›yla sona eren ‹kinci Dünya Savafl› insanl›k
tarihinin en büyük felaketlerinden biriydi. 50 milyondan fazla insan›n öldü¤ü, da-
ha fazlas›n›n yaraland›¤› veya sakat kald›¤› bu çat›flma, nükleer silahlar›n ilk ve -
flimdilik- son kez kullan›lmas›na da sahne olmufltu. Baflta Yahudiler olmak üzere
milyonlarca insan›n Nazilerin toplama kamplar›nda yok edildi¤i bir soyk›r›m›n ya-
fland›¤› savafl bitti¤inde, dünyadaki birçok ülkenin ekonomik ve siyasi yap›lar› da
alt üst olmufltu.

‹kinci Dünya Savafl›’n›n, uzun yüzy›llar›n ürünü olan altyap›lar›n› büyük ölçü-
de tahrip etti¤i Avrupa ülkeleri tarihlerindeki en büyük ekonomik çöküflle yüz yü-
ze kald›lar. XIX. yüzy›lda Sanayi Devrimi ve sömürgecili¤in de katk›s›yla dünyada-
ki toplam üretim içindeki pay›n› sürekli yükselten Avrupa ülkelerinin toplam Gay-
risafi Millî Has›las› (GSMH), savaflla birlikte %25 oran›nda azald›. Bu azalma için-
de, savafl öncesi düzeyinin %30 alt›na düflen tar›m üretimi önemli bir yer iflgal edi-
yordu. Sürekli yükselen enflasyon, daralan istihdam, d›fl ticaret aç›¤› ve g›da s›k›n-
t›s› bir araya geldi¤inde savafl› galiplerin saf›nda bitiren Fransa, ‹ngiltere ve Sovyet-
ler Birli¤i (SSCB) gibi devletler bile iflas›n efli¤ine gelmifllerdi.

Fransa’da savafltan hemen sonra millî gelir 1938’dekinin yar›s› düzeyine indi.
Frans›z frang›, dolar karfl›s›nda %300 de¤er kaybetti. Kömür yetersizli¤i ve ulafl›m
yollar›n›n tahrip edilmifl olmas›, ülkede üretimin yeniden canlanmas›n›n önünde-
ki en önemli engelleri oluflturmaktayd›. Ekonomik flartlar›n kötüleflmesi, Fransa si-
yasetinde, iflçi sendikalar›n›n destekledi¤i ve SSCB ile organik ba¤› bulundu¤unu
inkâr etmeyen Komünist Parti’nin h›zla taraftar toplamas›na sebep oldu. Vichy
Hükûmeti’nin y›k›lmas›ndan sonra Charles de Gaulle liderli¤inde bir geçici
Hükûmet kuruldu. Yeni anayasan›n haz›rlanmas› s›ras›nda baflkanl›k rejimini sa-
vunan de Gaulle, yeterli deste¤i bulamay›nca görevi b›rakt›. Fransa’da 4. Cumhu-
riyet’in ilk koalisyon hükûmeti 1947’de Paul Ramadier’in baflbakanl›¤›nda kurul-
du¤unda, Komünist Parti’den befl bakan da kabinede yer ald›. Bu k›sa süreli
hükûmetin ard›ndan komünistler yükselifllerini devam ettirirlerken, Hristiyan De-
mokratlar, Sosyalistler ve radikallerin anlaflmazl›klar›, 1947-1950 y›llar› aras›nda
hükûmetin alt› kez de¤iflmesi sonucunu do¤urdu. Savafl öncesinin en büyük siya-

So¤uk Savafl ve 
‹deolojik Bölünme



si güçlerinden olan Fransa d›fl yard›m alamadan ayaklar› üzerinde duramayacak
hâle gelmiflti. Ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrars›zl›k, Bat› Avrupa’daki etkinli-
¤ini art›rmak isteyen SSCB’nin iflini kolaylaflt›r›yor, ABD taraf›ndan ise endifleyle
takip ediliyordu.

‹ngiltere’deki ekonomik durum Fransa’dakinden çok da farkl› de¤ildi. Savafl s›-
ras›nda ABD’nin 1941’de ç›kartt›¤› Ödünç Verme ve Kiralama Yasas› çerçevesinde
aktard›¤› yaklafl›k 31 milyar dolarl›k yard›m sayesinde ayakta durabilen ‹ngiltere,
Harry Truman’›n Japonya teslim olduktan hemen sonra Eylül 1945’te bu yasay› yü-
rürlükten kald›rmas›yla zor duruma düfltü. ABD bu borcu silmesine ra¤men, ‹ngil-
tere’nin yeni yard›mlar olmadan ekonomisini düzeltmesine imkân yoktu. ‹ngilte-
re’nin 1945’teki ihracat›, 1938’dekinin üçte birine düflmüfltü. D›fl ticaret aç›¤› ise üç
kat artm›flt›. Henüz savafl tamamen bitmemiflken Temmuz 1945’te yap›lan seçimle-
ri kazanan ‹flçi Partisi lideri Clement Atlee, ülkesinin ABD yard›m›na ba¤›ml›l›¤›n›n
fark›ndayd›. Atlee’nin ›srarl› talepleri karfl›s›nda Truman yönetimi Aral›k 1945’te ‹n-
giltere’ye 15 milyar dolarl›k yeni bir kredi açt›. Bir süre için ‹ngiliz ekonomisini ra-
hatlatan bu krediye ra¤men, ‹ngiltere’nin sömürgesi olan devletler aras›nda para
birli¤ini sa¤layan “sterlin bloku” yok olmaktan kurtulamad›.

‹ngiltere’nin Fransa’dan en önemli fark›, ekonomik s›k›nt›lar› kullanarak yükse-
len bir komünist ak›m›n olmay›fl›yd›. Savafl s›ras›ndaki Muhafazakâr Parti iktidar›,
yumuflak bir flekilde yerini ‹flçi Partisi’ne b›rakm›fl, befl y›l sürecek bu iktidar bo-
yunca da ‹ngiltere’nin ABD’yle siyasi, ekonomik ve askerî ba¤lar› daha da sa¤lam-
laflt›r›lm›flt›. Savafl ekonomisinin ‹ngiltere’ye getirdi¤i en büyük y›k›m ise bir za-
manlar›n “üzerinde günefl batmayan imparatorlu¤u”nun, deniz afl›r› topraklar›ndan
birer birer çekilmek zorunda kal›fl›yd›. ‹ngiliz birliklerinin 1947’de Filistin’den çe-
kilmesini Hindistan ve Pakistan’›n ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etmesi izledi. ‹kinci Dün-
ya Savafl›, ‹ngiltere’nin baflat güç olma vasf›n› kesin biçimde sona erdirdi.

Savafl s›ras›nda taraf de¤ifltirerek Müttefikler saf›na geçmifl olmas›na ra¤men
‹talya’n›n savafl s›ras›nda u¤rad›¤› y›k›m son derece a¤›rd›. 1943’e kadar Müttefik-
ler taraf›ndan bombalanan ‹talya’n›n sanayi tesislerinin %80’i yok edilmiflti. Ekono-
mi 1938’e oranla %40 küçülürken ülkenin GSMH’s› 1911’deki düzeyine gerilemifl
durumdayd›. Reel ücretler ise Birinci Dünya Savafl› öncesinin bile dörtte biri düze-
yindeydi. ‹flsizli¤in had safhada oldu¤u ‹talya, savafltan hemen sonra Libya ve Ha-
beflistan gibi yerlerden gelen bir göç dalgas›na da maruz kald›. Ekonomik çalkan-
t› ‹talya’da da t›pk› Fransa’da oldu¤u gibi Komünist Parti’nin yükselmesini getirdi.
Haziran 1946’da yap›lan referandumla monarflinin kald›r›lmas›ndan sonra düzen-
lenen genel seçimlerde Alcidide de Gasperi liderli¤indeki Hristiyan Demokrat Par-
ti %35 oy alarak birinci olmas›na ra¤men %18 oy alan ‹talyan Komünist Partisi’nin
yükselifl ivmesi ABD’yi endiflelendirmekteydi. ‹talya’n›n 1947’de Marshall Plan›’na
dâhil edilmesinde de, 1949’da NATO’ya kat›lmaya davet edilmesinde de komünist-
lerin yükseliflinden duyulan kayg›lar etkili olmufltur. 1948’de yap›lan genel seçime,
Demokratik Halk Cephesi ad› alt›nda birlikte kat›lan ‹talyan Sosyalist Partisi ve Ko-
münist Parti, %31’lik oy oran›n› yakalamalar›na ra¤men, ABD’nin tam deste¤ini
alarak %48,5’luk bir orana ulaflan Hristiyan Demokratlar›n bir kez daha arkas›nda
kald›lar. Hristiyan Demokratlara verilen bu destek So¤uk Savafl y›llar› boyunca de-
vam edecektir.

Savafltan en büyük insan kayb›n› vererek ç›kan SSCB, yaflad›¤› ekonomik s›k›n-
t›lara ra¤men Bat› Avrupa ülkelerindeki gibi bir siyasal istikrars›zl›¤a düflmemiflti.
Komünist Parti d›fl›nda herhangi bir siyasi olufluma izin verilmeyen ülkede, Joseph
Stalin’in bask› ve sindirme politikas› çerçevesinde muhalifler zaten tamamen tasfi-
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ye edilmifllerdi. ‹çeride siyasi bir istikrars›zl›k olmamas›na ra¤men, savafl›n ekono-
mik yükünü karfl›lamakta zorlanan SSCB, Do¤u Avrupa’da iflgal etti¤i topraklarda-
ki zenginlikleri kendi ülkesine tafl›maya bafllad›. Moskova’n›n sözünden ç›kmayan
“uydu” hükûmetlerin Do¤u Avrupa’da iktidara getirilmesi, Sovyetler Birli¤i’nin nü-
fuz alan›n›n da h›zla yay›lmas›na sebep oldu. Stalin, ayn› nüfuz alan›n› Almanya’da
da oluflturmaya kalk›fl›nca, savafl s›ras›nda ABD ve ‹ngiltere ile kurulan “zoraki it-
tifak” çat›rdamaya bafllayacakt›r.

‹kinci Dünya Savafl›’n›n ma¤luplar›ndan Almanya büyük insan kay›plar› kadar,
fiziki altyap›n›n neredeyse tamamen yok olmas›n›n da getirdi¤i s›k›nt›lar çekmek-
teydi. Dört milyondan fazla Alman’›n hayat›n› kaybetmesine yol açan savafltan
sonra ABD, Fransa, ‹ngiltere ve SSCB ordular›n›n iflgaline u¤rayan Almanya’n›n si-
yasi gelece¤i, Washington-Moskova aras›nda yap›lacak pazarl›klara göre tayin
edilecekti. Fakat savafl›n bitmesinden hemen sonra bu dört devletin temsilcilerin-
den oluflan Müttefik Denetim Konseyi’nde derin anlaflmazl›klar ortaya ç›kt›. Bu
anlaflmazl›klar esas olarak, SSCB’nin Almanya’dan söküp kendi ülkelerine tafl›ma-
ya bafllad›klar› malzeme ve Alman kömür ve çelik üretiminin gelece¤i konusun-
da yaflanmaktayd›.

Almanya’n›n savafl sonras› siyasal yap›s› da iflgal güçlerinin önceliklerine göre
flekillendirilmekteydi. Sovyet iflgali alt›ndaki Alman topraklar›nda, Hitler’in 1933’te
iktidara gelmesinden önce Alman Komünist Partisi’nin önderlerinden Walter Ul-
bricht öncülü¤ünde Sosyalist Birlik Partisi kuruldu. Sovyetler Birli¤i Komünist Par-
tisi’nin güdümündeki bu hareket, ülkede Sovyet tipi bir ekonomik ve siyasal mi-
marinin oluflturulmas›ndan yanayd›. Bat›l›lar›n iflgali alt›ndaki bölgelerde ise Hris-
tiyan Demokrat Parti, Sosyal Demokrat Parti ve Hür Demokrat Parti savafl sonras›-
n›n yükselen siyasi de¤erlerini temsil ediyordu. 1946’da Bat› ve Do¤u Almanya’da-
ki seçimler birbirinden sekiz ay arayla yap›ld›. Ülkede tek bir genel seçim yap›la-
mamas› bile, ABD ve SSCB aras›nda Almanya’n›n gelece¤ine iliflkin pazarl›klar›n
anlaflmazl›kla sonuçlanmakta oldu¤unun göstergesi ve fiilî bölünmenin, hukuki
bölünmeye dönüflmekte oldu¤unun habercisiydi.

Savafl sonras›nda Almanya’n›n gelece¤i konusunda anlaflmazl›k yaflamaya bafl-
layan müttefikler, Nazi savafl suçlular›n›n yarg›lanmas› konusunda ise tam bir gö-
rüfl birlikteli¤i sergilediler. Kas›m 1945-Ekim 1946 aras›nda Almanya’n›n Nürnberg
kentinde kurulan Uluslararas› Askeri Ceza Mahkemesi 11 kifliyi savafl suçlusu bu-
larak ölüm cezas›na çarpt›rd›. 

Yunanistan’da ise ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra siyasi durum çok kar›fl›kt›.
Komünistlerin ço¤unlu¤unu oluflturdu¤u Ulusal Kurtulufl Ordusu (ELAS), ‹ngilte-
re’nin bask›s›yla yönetimden uzaklaflt›r›lm›flt›. ELAS’›n 1946 seçimlerini boykot et-
mesini, Kral’›n Yunanistan’a geri dönüflü izledi. Bunun üzerine Arnavutluk, Bulga-
ristan ve Yugoslavya üzerinden yard›m alan ELAS ile ‹ngiltere ve ABD’nin destek-
ledi¤i Kralc›lar aras›nda Yunan ‹ç Savafl› bafllad›. Bir yandan, Mart 1947’de Truman
Doktrini’nin ilan edilmesinden sonra Kralc›lara verilen ABD deste¤inin artmas› di-
¤er yandan da Yugoslavya üzerinden gelen yard›m›n kesilmesiyle ELAS savafl› kay-
betti. Yunanistan’da Bat› yanl›s› bir yönetim kuruldu. 

ABD ve Japonya’da Durum
‹kinci Dünya Savafl›’ndan ekonomik, askerî ve siyasi aç›dan güçlenerek ç›kan
ABD, sadece Avrupa denkleminde de¤il, dünyan›n birçok baflka yerinde de SSCB
ile anlaflmazl›k yaflamaya bafllam›flt›. Savafl sona erdi¤inde ABD’nin Avrupa’da 69,
Asya-Pasifik bölgesinde ise 26 tümen askeri bulunmaktayd›. Savafl s›ras›nda
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ABD’nin sanayi üretimi %90, GSMH’s› ise %60 oran›nda art›fl göstermiflti. 1940’da
61 milyar dolar olan devlet borcunun 1945’te 253 milyar dolara t›rmanmas› endifle
yaratmakla birlikte, ekonominin savafl boyunca y›ll›k ortalama %15 büyümesi ve
dünyadaki toplam rezervin %70’ine denk gelecek flekilde 20 milyar dolarl›k alt›na
sahip olmas› ABD’nin savafltan zenginleflerek ç›kt›¤›n› göstermekteydi.

Öte yandan, ABD’nin savafltan önceki en büyük ticari orta¤› olan Avrupa ülke-
lerinin yaflamakta oldu¤u ekonomik s›k›nt›lar, ABD ekonomisi için de tehlike çan-
lar›n›n çalmas›na yol açmaktayd›. Nitekim döviz stoklar› eriyen, dolay›s›yla ithalat
miktar› k›s›lan Avrupa ülkelerinin ABD ile ticaret hacminde daralma yaflanmaktay-
d›. Bu durumun do¤al sonucu, savafltan hemen sonra ABD sanayi üretiminde sert
düflüfllerin yaflanmas› ve iflsiz say›s›n›n 500 binden 2,7 milyona ç›kmas› oldu. ‹flsiz-
li¤in daha da artabilece¤inden endifle ediliyordu. ABD bir yandan SSCB ile küre-
sel çapta bir rekabete haz›rlan›rken di¤er yandan da kendi ekonomisini bekleyen
büyük tehdide çözüm aramaktayd›. Savafl›n son y›l›nda hayat›n› kaybeden Roose-
velt’in yerine ABD Baflkan› olan Harry Truman’›n öncelikli gündemini bu konu
oluflturmaktayd›. 

ABD ve SSCB aras›nda Avrupa merkezli olarak derin görüfl ayr›l›klar› ortaya ç›-
karken, savafltan ma¤lup ç›kan Japonya da savafl›n yaralar›n› sarmaya çal›fl›yordu.
Savafl s›ras›nda ABD’nin Pasifik kuvvetleri komutan› olan Orgeneral Douglas Ma-
cArthur’un komutanl›¤›nda iflgal edilen Japonya’da, ‹mparator Hirohito’nun göre-
vine devam etmesine izin verilmekle birlikte, ABD taraf›ndan haz›rlanan ve 1947’de
yürürlü¤e giren yeni Japonya anayasas›yla, “denetim alt›nda” demokratik bir siya-
si yap› oluflturuldu. Anayasan›n dokuzuncu maddesiyle, Japonya’n›n uluslararas›
anlaflmazl›klar›nda savafla veya kuvvet kullanmaya baflvurmas› ebediyen yasaklan-
d›. ABD ile Japonya aras›nda savafl› hukuken sona erdiren bar›fl antlaflmas›n›n
1951’de imzalanmas›ndan sonra, iki ülkenin güvenlik konular›ndaki ifl birli¤i de
h›z kazanacak, eski düflman Japonya, ABD’nin Pasifik bölgesindeki önemli mütte-
fiklerinden biri hâline gelecektir. SSCB ise Japonya ile 2012 itibar›yla hâlen bir ba-
r›fl antlaflmas› imzalamam›flt›r. ‹ki ülke aras›nda Kuril tak›madalar›n›n aidiyeti an-
laflmazl›¤›n›n yak›n dönemde çözülmesi beklenmemektedir.

Bu arada, t›pk› Almanya’da oldu¤u gibi Japonya’da da savafl suçlular› yarg›lan-
d›. Uzakdo¤u Uluslararas› Askeri Ceza Mahkemesi ad›yla 1946-1948 döneminde
Tokyo’da çal›flan mahkeme 6 kifliyi ölüm cezas›na çok say›da kifliyi de çeflitli ha-
pis cezalar›na çarpt›rd›. 

Dünya’n›n Di¤er Bölgeleri
‹kinci Dünya Savafl›’nda ‹ngiltere ve Fransa’n›n emperyal güçlerinin y›pranmas›,
bu iki ülkenin sömürgesi olan ya da nüfuz alan› içinde yer alan bölgelerde önem-
li geliflmelerin ortaya ç›kmas› sonucunu do¤urdu. ‹ngiltere ve Fransa’n›n çekildi¤i
alanlarda oluflan boflluk, bir yandan ba¤›ms›zl›kç› hareketlerin yükselmesine yol
açarken di¤er yandan ABD ile SSCB aras›nda savafltan sonra oluflmaya bafllayan
ideolojik gerginlin yans›malar› bu alanlarda da hissedilmeye baflland›.

Uzakdo¤u
Uzakdo¤u’da Japonya’n›n teslim olmas›ndan sonra Japon iflgal güçlerinin boflaltt›-
¤› topraklarda nas›l yönetimler kurulaca¤› konusunda ABD ve SSCB aras›nda gö-
rüfl ayr›l›klar› belirginleflmeye bafllad›. Savafl s›ras›nda Çin’de Milliyetçi Parti (Kuo-
mintang) lideri Çang Kai fiek ve Komünist Parti lideri Mao Zedung aras›nda Japon-
lara karfl› kurulan ortakl›k çat›rdamaya bafllad›. Çang’›n yolsuzluklar›ndan ve de-
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mokrasi karfl›t› tutumundan rahats›z olmakla birlikte ABD Çang’› mali ve askeri aç›-
dan desteklemeye devam etti. Dahas› ABD, savafltan önce Fransa’n›n denetiminde-
ki Hind-i Çinî bölgesinin (Vietnam, Laos, Kamboçya) Çang kuvvetlerinin denetimi-
ne geçmesini önerdi. Çang bu teklifi geri çevirdi. SSCB ise teslim olan Japon bir-
liklerinden ele geçirdi¤i silahlar› Komünistlere vermeye ve Mao’yu yo¤un biçimde
desteklemeye bafllad›. ABD’nin, XIX. yüzy›l sonundan beri izledi¤i “tek Çin” poli-
tikas›n›n bir sonucu olarak milliyetçiler ve komünistler aras›nda bir uzlaflma sa¤la-
maya yönelik giriflimleri sonuç vermedi. 

‹kinci Dünya Savafl›’ndan hemen sonra Komünistler ve Milliyetçiler aras›nda
yeniden bafllayan çat›flmalar ülkenin her yerine yay›ld›. ABD Baflkan› Truman, Ma-
o ve Çang aras›nda bir koalisyon hükûmetinin kurulmas›n› ve iki taraf›n silahl›
güçlerinin birlefltirilmesini istiyordu. Truman taraf›ndan Aral›k 1945’te Çin’e gönde-
rilen Orgeneral George Marshall’›n Komünistler ve Milliyetçiler aras›nda ara bulu-
culuk giriflimleri Ocak 1947’de baflar›s›zl›kla sonuçland›. Taraflar aras›ndaki çat›fl-
malar fliddetlendi. Nisan 1949’da Milliyetçilerin baflkenti Nanjing’i ele geçiren Ko-
münistler büyük bir üstünlük sa¤lad›lar. Mao 1 Ekim 1949’da baflkenti Pekin olan
Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) kuruldu¤unu ilan etti. Çang ve beraberindeki yak-
lafl›k 2 milyon Milliyetçi ise Tayvan adas›na kaçmak zorunda kald›lar. Aral›k 1949’da
Çang, Taipei kentini Çin Cumhuriyeti’nin “geçici” baflkenti ilan etti. Çin bölünmüfl-
tü. Aralar›nda ‹ngiltere’nin de oldu¤u çok say›da ülke ÇHC’yi resmen tan›rlarken
ABD bu devletle iliflkileri ancak 1970’lerde normalleflmeye bafllayacakt›r.

Di¤er yandan ‹kinci Dünya Savafl› devam ederken Fransa’daki Nazi ifl birlikçisi
Vichy Hükûmeti Hind-i Çinî bölgesinde Japonlar›n askerî operasyonlar yapmas›na
izin vermifl, Japonya da bu alan› Çin’e sald›r› için kullanm›flt›. Vichy Hükûmeti’nin
düflmesinden faydalanan Japonya 1945 bafl›nda Hind-i Çinî topraklar›n› tamamen ifl-
gal etti. A¤ustos’ta Japonya’n›n teslim olmas›ndan sonra ise yeni Frans›z Hükûmeti
bu bölgedeki denetimini yeniden tesis etmeye giriflti. Bu kez, Ho fii Minh liderli¤in-
deki Viet Minh partisi, Fransa’n›n sömürge yönetimini tekrar kurmaya çal›flmas›na
tepki gösterdiler. Ho Aral›k 1945’te Vietnam’›n ba¤›ms›zl›n› ilan etti. Fransa bu kara-
r› tan›may›nca 1954’e kadar devam edecek Birinci Hind-i Çinî Savafl› ç›kt›.

Uzakdo¤u’nun di¤er bölgelerinde de ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra bir ba-
¤›ms›zl›k dalgas› yükseldi. Burma (Myanmar) ‹ngiltere’den ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›.
Bir baflka ‹ngiliz sömürgesi Malaya’da, savafltan sonra h›z kazanan ba¤›ms›zl›kç›
hareketler, ‹ngiltere’nin 1957’de Malezya’ya ba¤›ms›zl›k vermesiyle baflar›ya ulaflt›.
1949’dan sonra Komünist Çin Halk Cumhuriyeti’nin etkisi alt›na girdi. Endonez-
ya’n›n 1945’teki ba¤›ms›zl›k giriflimi ise sömürgeci Hollanda’n›n direnifliyle karfl›-
land›. Milliyetçi Sukarno’nun liderli¤inde Hollandal›lara karfl› yürütülen savafl› ka-
zanan Endonezya 1949’da ba¤›ms›z oldu. Uzakdo¤u’daki sömürgeleflme yar›fl›na
1898’deki ‹spanya Savafl›’yla kat›lan ve Filipinleri ele geçiren ABD de bu ülkenin
ba¤›ms›zl›¤›n› 1946’da tan›mak zorunda kald›.

Orta Do¤u
‹ngiltere ve Fransa’n›n savafltan güç kaybederek ç›kmalar›, bu iki ülkenin Orta Do-
¤u’daki nüfuz alanlar›nda da önemli sonuçlar do¤urdu. Birinci Dünya Savafl›’ndan
sonra Fransa’n›n manda yönetimi alt›na giren Suriye ve Lübnan 1944’te ba¤›ms›z-
l›klar›n› kazand›lar. ‹ngiltere ise M›s›r’a 1922’de, Irak’a ise 1932’de ba¤›ms›zl›k ver-
mesine ra¤men bu iki ülke üzerindeki denetimini 1945’e kadar devam ettirdi. Sa-
vafltan sonra her iki ülkenin ‹ngiltere ve genel olarak Bat› yanl›s› monarflileriyle
Bat› karfl›t› muhalif hareketler aras›nda sert bir iktidar mücadelesi bafllad›. 
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Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra ‹ngiltere’nin manda yönetimi alt›nda 1922’de
kurulan Mavera-i Ürdün, 1946’da ba¤›ms›z oldu. 1949’da Haflimi Ürdün Krall›¤›
ad›n› alan ülke, Bat› yanl›s› bir politika izlemeye bafllad›. Bir di¤er ‹ngiltere man-
das› olan Filistin’de ise Araplarla, ‹ngiltere yönetimi s›ras›nda yo¤un biçimde bu ül-
keye yerleflmeye bafllayan Yahudiler aras›nda çat›flmalar yaflan›yordu. ‹ngiltere’nin
terör faaliyetlerine karfl› önlemler almas›, Haganah ve Irgun baflta olmak üzere Ya-
hudi terör örgütlerinin bu kez ‹ngiltere’yi de hedef almas›na yol açm›flt›. Filistin’de-
ki durumu daha fazla denetim alt›nda tutamayaca¤›n› gören ‹ngiltere, Filistin soru-
nunu 1947’de Birleflmifl Milletler Genel Kurulu’na tafl›d›. BM’nin Filistin’in Araplar
ve Yahudiler aras›nda bölünmesi yönünde karar vermesinden sonra 1948’de ‹srail
devletinin ilan edilmesiyle günümüzde de devam etmekte olan Arap-‹srail anlafl-
mazl›¤› do¤du.

1941’de kuzeyden SSCB ve güneyden ‹ngiltere taraf›ndan iflgal edilen ‹ran,
1943’te Almanya’ya savafl ilan etmifl, 1945’te de BM’nin kurucular› aras›nda yer al-
m›flt›. Bununla birlikte, ülkenin petrol rezervlerinin iflletilmesinin Bat› yanl›s› fiah
taraf›ndan ABD ve ‹ngiltere flirketlerine verilmesine tepki gösteren SSCB, ‹ran ko-
münist partisi Tudeh ile yak›n iliflki içinde bulunan Azerbaycan Demokratik Parti-
si’ne, ‹ran’›n kuzeyinde Tebriz kentinde Azerbaycan Halk Hükûmeti ad›yla özerk
bir bölge kurdurttu. Benzeri flekilde yine SSCB’nin teflvikiyle Mahabad flehrinde
de, Aral›k 1945’te Kürtler taraf›ndan bir cumhuriyet kuruldu. Her iki giriflim de Ba-
t›n›n destekledi¤i ‹ran ordusu taraf›ndan 1946 sonunda ortadan kald›r›ld›. ‹ran fia-
h›, kendi taht›n›n ve ülke bütünlü¤ünün korunmas› karfl›l›¤›nda petrol kaynaklar›-
n›n iflletilme hakk›n› ‹ngiltere’ye devretti.

Afrika
Ba¤›ms›zl›klar›n› kazanm›fl olan Etiyopya, Liberya ve M›s›r d›fl›ndaki tüm Afrika k›-
tas› ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda Avrupal› sömürge güçlerinin elinde bulunuyor-
du. Avrupa’n›n büyük devletlerinin savafltan güç kaybederek ç›kmalar›, Asya k›ta-
s›nda oldu¤u gibi Afrika’da da ba¤›ms›zl›kç› ve anti-emperyalist hareketlerin yük-
selmesine neden oldu. 1950’lerden itibaren gerek ba¤›ms›zl›k savafllar›, gerek sö-
mürgeci Avrupa devletinin vazgeçmesi yoluyla çok say›da Afrika devleti ba¤›ms›z-
l›¤›n› kazanacak ve “kara k›ta”n›n sorunlar› ve öncelikleri uluslararas› iliflkilerin
önemli konular› aras›na girecektir.

Hindistan
Britanya ‹mparatorlu¤u’nun en önemli sömürgesi olan Hindistan’da XX. yüzy›l›n
bafl›ndan itibaren güçlü bir ba¤›ms›zl›k hareketi geliflmiflti. Hindular ve Hint Müs-
lümanlar› birbirlerinden ayr› örgütlenmifl olsalar da ‹ngiltere’den ba¤›ms›zl›k ortak
hedef olarak belirlenmiflti. “Pasif Direnifl” yöntemini son derece baflar›l› biçimde
uygulayan Mahatma Gandhi Hindular›n do¤al lideri hâline gelirken Muhammed
Ali Cinnah Tüm Hindistan Müslümanlar› Cemiyeti adl› bir örgütün lideri olarak
Müslümanlar›n siyasal haklar›n› korumaya çal›fl›yordu. ‹kinci Dünya Savafl›’n›n ‹n-
giltere ekonomisine getirdi¤i a¤›r maliyet, Hindistan’da meydana gelen ba¤›ms›z-
l›kç› isyanlar ve halk hareketlerinin bast›r›lmas›n› imkâns›zlaflt›rm›flt›. ‹ngiltere Par-
lamentosu’nun Hindistan’a ba¤›ms›zl›k veren yasay› onaylamas›ndan hemen sonra
14 A¤ustos 1947’de önce Hint Müslümanlar› Pakistan ad›yla ba¤›ms›z devletlerini
ilan ettiler. Ard›ndan, ayn› gün Hindistan’›n kuruldu¤u da ilan edildi. Hindistan’›n
ba¤›ms›z olurken bölünmesi, Hindular, Müslümanlar ve Sihler aras›nda kanl› çat›fl-
malara yol açt›. Cinnah ve Hindistan Baflbakan› Javaharlal Nehru aras›nda yap›lan
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görüflmelerde milyonlarca insan›n yer de¤ifltirmesi kararlaflt›r›ld›. Bölünme s›ras›n-
da Hindistan ve Pakistan aras›nda soruna dönüflen Keflmir bölgesinin aidiyeti ko-
nusu bugün de iki ülke aras›nda daimi bir gerginlik konusu olmay› sürdürmekte-
dir. Hindistan’›n ba¤›ms›zl›¤›nda çok önemli bir yer tutan Gandhi ise Ocak 1948’de,
kendisini Müslümanlara fazla taviz vermekle itham eden bir Hindu milliyetçi tara-
f›ndan öldürüldü.

Latin Amerika
Savafl›n yo¤un olarak devam etti¤i Avrupa ve Asya’dan co¤rafi olarak uzak oluflla-
r›, Latin Amerika ülkelerinin çat›flman›n etkilerini do¤rudan hissetmesini engelle-
miflti. Bununla birlikte Karayipler’deki baz› adalar, ‹ngiltere taraf›ndan Atlas Okya-
nusu’nda Almanya ile yap›lan savafl için üs olarak kullan›lm›flt›. Güney Amerika ül-
kelerinden Arjantin d›fl›nda bütün Latin Amerika ülkeleri Mart 1945’teki Çapulte-
pek Konferans›’nda ABD ve ‹ngiltere’yle birlikte Mihver devletlerinin karfl›s›nda
yer ald›klar›n› aç›klam›fllard›. Arjantin de daha sonra Almanya’ya savafl ilan ederek,
Birleflmifl Milletler’in kuruldu¤u San Fransisco Konferans›’na davet edilme hakk›n›
elde etti. 1947’de ABD’nin ça¤r›s›yla toplanan Rio Konferans› sonucunda Latin
Amerika’da bölgesel bir savunma örgütü fikri ortaya ç›kt›. 1951’de de Amerikan
Devletleri Örgütü (OAS) kuruldu.

Di¤er taraftan, savafltan sonra Müttefiklerden kaçan çok say›da Alman Nazi par-
tisi üyesi ve ‹talyan faflisti Güney Amerika ülkelerine s›¤›nd›. Bu savafl suçlular›n›n
yakalanmas›na iliflkin giriflimler 1950’li ve 1960’l› y›llarda Latin Amerika ülkelerinin
baz›lar›n›n iç siyasetini meflgul edecektir. 1930’lu y›llarda yükselmeye bafllayan
sosyalist hareket de ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda Latin Amerika ülkeleri üzerin-
deki denetimini kaybetmek istemeyen ABD’nin, bu bölgeye s›k s›k müdahil olma-
s›na neden olacakt›r.

Birleflmifl Milletler Düzeni
‹kinci Dünya Savafl› devam ederken, devletler aras› anlaflmazl›klar›n bar›flç› yollar-
dan çözülmesini sa¤layamayan ve savafl›n ç›kmas›n› engelleyemeyen Milletler Ce-
miyeti’nin yerine, yeni ve etkili yapt›r›m mekanizmalar›yla donat›lm›fl bir uluslara-
ras› örgüt kurulmas› fikri ortaya ç›km›flt›. ABD ve ‹ngiltere taraf›ndan A¤ustos
1941’de ilan edilen ve BM’nin kuruluflunda da temel ilkelerden baz›lar›n› olufltura-
cak olan Atlantik Bildirgesi’nin (Atlantic Charter) ard›ndan, Ocak 1942’de Birleflmifl
Milletler’in Bildirgesi’nin (Declaration by the United Nations) yay›nlanmas›yla, he-
nüz fikir aflamas›nda olan örgütün ismi ilk kez telaffuz edilmiflti. Savafl›n Avrupa’da
sona ermesinden sonra 26 Haziran 1945’te ABD’nin San Fransisco kentinde bir ara-
ya gelen 50 devletin temsilcileri BM’yi kuran antlaflmay› (BM fiart›) imzalad›.

Mihver’e karfl› savaflan devletlerin mutabakat›yla kurulan BM’nin temel amac›
uluslararas› bar›fl ve güvenli¤i sa¤lamak olarak belirlenmiflti. Tüm devletlerin ege-
men eflitli¤ine sayg› gösterilmesi, uluslararas› iliflkilerde devletlerin birbirlerine kar-
fl› kuvvet kullanmaktan ve kuvvet kullanma tehdidinde bulunmaktan kaç›nmalar›,
anlaflmazl›klar›n bar›flç› yollardan çözülmesi, devletlerin içifllerine kar›fl›lmamas›
gibi ilkeler BM düzeninin temellerini oluflturdu.

Milletler Cemiyeti’nin, bar›fl›n ihlalini önlemekteki yetersizli¤inden hareketle
BM’nin çok daha etkili bir yapt›r›m gücüne sahip olmas› düflünülmüfltü. Bu çerçe-
vede, tüm devletlerin temsil edildi¤i Genel Kurul adl› organ›n yan›nda, 15 üyeden
oluflan ve uluslararas› bar›fl ve güvenli¤i ihlal eden devletlere karfl› zorlama önlem-
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idam edilen Adolf Eichmann
buna çarp›c› bir örnektir.



leri alma yetkisine sahip Güvenlik Konseyi
ad›nda bir organ daha kuruldu. ABD, Çin,
Fransa, ‹ngiltere ve SSCB Güvenlik Konse-
yi’nin daimi üyeleri olarak kabul edildiler.
Fakat bu befl daimi üyeye, al›nabilecek ka-
rarlar› veto etme yetkisi tan›nmas›, en bafl-
tan itibaren devletlerin eflitli¤i ilkesinin sor-
gulanmas›na yol açt›.

BM fiart› kuvvet kullanmay› yasakla-
makla birlikte silahl› sald›r›ya u¤rayan dev-
letlerin kendilerini, tek bafllar›na ya da müt-
tefikleriyle birlikte savunabilecekleri ilkesi-

ni de içermektedir. “Meflru savunma” olarak
bilinen bu ilke, kolektif bölgesel güvenlik örgütlerinin kurulabilmesine zemin sa¤-
lam›flt›r. 

BM’nin ayr›ca Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararas› Adalet Divan›, Vesayet
Konseyi ve Sekretarya ad›nda organlar› ve BM ba¤l› olarak çal›flan çok say›da ihti-
sas ajans› bulunmaktad›r. 2011’de Güney Sudan’›n kat›lmas›yla BM’ye üye olan ül-
ke say›s› 193’e ç›km›flt›r. 

‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra devletlerin genel durumuyla ilgili daha fazla bilgi için Oral
Sander’in Siyasi Tarih: 1914-1994 (Ankara, ‹mge Kitabevi, 2011) adl› kitab›n› okuyabilir-
siniz.

‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra, uluslararas› politikadaki güç da¤›l›m›nda ve iliflkilerinde
nas›l bir de¤iflim yaflanm›flt›r? 

ABD-SSCB ANLAfiMAZLI⁄I VE SO⁄UK SAVAfi
‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda ortak Nazi tehdidine karfl› kurulan “zoraki koalis-
yon”, Almanya yenildikten hemen sonra da¤›lma emareleri göstermeye bafllad›.
Savafl s›ras›nda toplanan konferanslarda savafl sonras› Avrupa ve dünya düzeni ko-
nusunda temel ilkeler üzerinde anlaflm›fl olmalar›na ra¤men ABD ve SSCB’nin bir-
birlerine karfl› tutumlar›nda çok önemli farkl›laflmalar ortaya ç›kt›. 1944’teki Mos-
kova Konferans› s›ras›nda SSCB lideri Stalin ile savafltan sonra Avrupa’da kurula-
cak Bat›l› ve Sovyet nüfuz alanlar› konusunda “yüzdeler anlaflmas›” olarak isimlen-
dirilen bir mutabakata varan ‹ngiltere Baflbakan› Winston Churchill seçimleri kay-
betmifl, baflbakanl›k koltu¤una Temmuz 1945’te ‹flçi Partisi lideri Clement Atlee
oturmufltu. ABD’de ise Nisan 1945’te ölen Franklin Roosevelt’in yerine Harry Tru-
man baflkan olmufltu. ABD ve ‹ngiltere’nin yeni liderleri, Stalin’le ilk kez 17 Tem-
muz-2 A¤ustos 1945 tarihlerinde, Berlin yak›nlar›ndaki Potsdam’da bir araya geldi-
ler. Taraflar aras›ndaki görüfl ayr›l›klar›n›n ileride daha da derinleflebilece¤i bu top-
lant›da ortaya ç›kt›.

Potsdam Konferans›
ABD, ‹ngiltere ve SSCB liderleri Potsdam’da topland›klar›nda Sovyet ordusu (K›z›l
Ordu) Balt›k devletlerini, Bulgaristan’›, Çekoslovakya’y›, Macaristan’›, Polonya’y›
ve Romanya’y› kontrolü alt›na alm›flt›. Bu ülkelerde komünistler güçlenmekteydi.
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SSCB ayr›ca 19 Mart 1945’te Türkiye’ye bir diplomatik nota vererek 1925’te iki ül-
ke aras›nda imzalanm›fl olan Dostluk ve Sald›rmazl›k Anlaflmas›’n›n süresini uzat-
mayaca¤›n› bildirmifl ve Bo¤azlar’›n statüsünü tart›flmaya açm›flt›. Konferans›n bafl-
lamas›ndan bir gün önce ABD, New Mexico eyaletinde atom bombas›n›n ilk bafla-
r›l› denemesini gerçeklefltirmiflti. Pasifik Savafl› bitmek üzereydi. Bu geliflmelerin
gölgesinde üç lider esas olarak Almanya’n›n ve Polonya’n›n gelece¤ini görüfltüler. 

Daha önce Yalta Konferans›’nda ortaya ç›kan mutabakata uygun olarak Alman-
ya’n›n ve Avusturya’n›n dörder iflgal bölgesine ayr›lmas›, Nazilerden ar›nd›r›lmas›,
silahs›zland›r›lmas›, adem-i merkezilefltirilmesi ve demokratiklefltirilmesi kararlaflt›-
r›ld›. Üç lider ayr›ca, Almanya’n›n toprak kazan›mlar›n›n geri verilmesini ve savafl
suçlular›n›n yarg›lanmas›n› da kararlaflt›rd›lar. Almanya-Polonya s›n›r› Oder-Neisse
hatt› olarak belirlendi. Böylece, Almanya 1937’deki yüz ölçümüne göre %25 küçül-
tüldü. Çok önemli tar›m arazileri ve Almanya’n›n a¤›r sanayi merkezlerinden Yu-
kar› Silezya Polonya’ya verildi. Stalin’in talebi üzerine Sovyet iflgali alt›ndaki Al-
manya topraklar›ndaki sanayi kapasitesinin %10’unun SSCB’ye tafl›nmas› kabul
edildi. Almanya’n›n tüm savafl sanayinin de yok edilmesine karar verildi.

Üç devlet aras›nda Almanya’ya iliflkin baz› konularda görüfl birli¤i sa¤lansa da,
ABD ve SSCB’nin “demokratiklefltirme”den anlad›klar›, birbirine taban tabana z›tt›.
Dahas›, SSCB’nin kendi iflgali alt›nda olmayan Ruhr bölgesinden de ülkelerine ma-
kine ve teçhizat tafl›mak istemesi Bat›l›lar›n tepkisiyle karfl›laflm›flt›. Bu konunun
çözümü daha sonra yap›lacak toplant›lara b›rak›lacak ama ilerleyen aylarda da çö-
züme ulafl›lamayacakt›r.

Potsdam’da Polonya’n›n gelece¤i konusu da ele al›nd›. Alman Do¤u Prusyas›,
Polonya ve SSCB aras›nda paylafl›ld›. Bu topraklarda yaflayan milyonlarca Alman’›n
zorla ç›kart›lmas›na karar verildi. Oder-Neisse hatt› Polonya-Almanya s›n›r›n› olufl-
turmakla birlikte Polonya’n›n tüm s›n›rlar›n›n ayr›nt›lar›n›n daha sonra ele al›nma-
s›na karar verildi. Di¤er taraftan, Yalta Konferans›’nda Churchill ve Stalin Polon-
ya’da geçici bir koalisyon hükûmeti kurulmas›n› kararlaflt›rm›fllard›. Londra’daki
Bat› yanl›s› Polonyal›lar ve Polonya’n›n Lublin kentindeki komünistler bu hükûmet-
te yer alacaklar ve k›sa süre içinde ülkede demokratik seçimler yap›lacakt›. Pots-
dam Konferans› topland›¤›nda Polonya seçimleri Stalin’in geciktirmesi nedeniyle
henüz gerçeklefltirilememiflti. Geçen süre zarf›nda, SSCB’nin de güçlü deste¤ini ar-
kalar›na alan komünistler, Bat› yanl›lar›n› büyük ölçüde sindirmifllerdi. Potsdam’dan
sonra da h›zla güç kazanan komünist Polonya ‹flçi Partisi, Vladislav Gomulka lider-
li¤inde ülkeyi SSCB’nin mutlak denetimi alt›na sokacakt›r. 

Potsdam’da tart›fl›lan konulardan biri de Türk Bo¤azlar›’n›n gelece¤iydi. Stalin,
Montrö Bo¤azlar Sözleflmesi’nin SSCB’nin lehine de¤ifltirilmesi yönündeki talebini,
ABD ve ‹ngiltere’ye kabul ettirmeyi baflard›. Üç devlet, Sözleflme’nin de¤ifltirilmesi
için Türkiye’yle görüflülmesi konusunda anlaflt›lar. Ancak ilerleyen zaman zarf›nda
bafllayan So¤uk Savafl, ABD ve ‹ngiltere’nin bu konudaki tutumlar›n› de¤ifltirmesi-
ne yol açacakt›r.

1435.  Ünite  -  So¤uk Savafl ve  ‹deolo j ik  Bölünme



‹kinci Dünya Savafl›’n›n Hukuken Sona Ermesi
Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra oldu¤u gibi, ‹kincisi Dünya Savafl›’ndan sonraki
bar›fl antlaflmalar›n›n mekân› olarak da Paris seçilmiflti. 29 Temmuz-15 Ekim 1946
tarihleri aras›nda, savaflan 21 devletin kat›ld›¤› konferanslar dizisi yap›ld›. 10 fiubat
1947’de Bulgaristan, Finlandiya, ‹talya, Macaristan ve Romanya ile bar›fl antlaflma-
lar› yap›ld›. Antlaflmalarla bu befl ülkenin egemen haklara sahip olarak BM’ye üye
olabilmesine izin verildi. Ma¤luplar›n savafl tazminat› ödemeleri kararlaflt›r›l›rken
baz› s›n›r düzenlemeleri de yap›ld›. ‹talya; Yugoslavya’ya (Saseno), Yunanistan’a
(12 Adalar) ve Etiyopya’ya (Eritre) toprak kaybetti. Libya’daki ‹talyan egemenli¤i
de sona erdirilerek bu ülkede ba¤›ms›z bir krall›k kuruldu. Finlandiya ve Roman-
ya baz› topraklar›n› SSCB’ye b›rakt›lar. Güney Dobruca Romanya’dan Bulgaris-
tan’a, Transilvanya’n›n bir bölümü ise Macaristan’dan Romanya’ya verildi. Antlafl-
malara göre imzalar›n at›lmas›ndan sonra üç ay içinde iflgal sona erdirilecekti. Fa-
kat Stalin Romanya ve Macaristan’daki birliklerini çekmedi.

Bölünmüfl ve devlet olma vasf›n› yitirmifl Almanya ile Paris’te bar›fl antlaflmas›
imzalanmad›. 1949’da kurulan Federal Almanya Cumhuriyeti ile Bat›l› ülkeler ara-
s›nda savafl durumunu sona erdiren antlaflmalar ancak 1951’de imzalanabildi. SSCB
ise “Almanya ile savafl durumunun sona erdi¤ini” 1955’te aç›klad›.

Avusturya ise Bat›l›lar taraf›ndan “iflgale u¤ram›fl dost devlet” kabul edilmifl ol-
du¤undan bu devletle bir bar›fl antlaflmas› yap›lmas›na ihtiyaç duyulmad›. Bunun-
la birlikte Avusturya ile ABD, ‹ngiltere ve SSCB aras›nda 15 May›s 1955’te “Avus-
turya Devlet Antlaflmas›” imzaland›. Antlaflmayla, Avusturya’n›n egemenli¤i temi-
nat alt›na al›nmakta ülkede Nazi ve faflist partilerinin kurulamayaca¤› düzenlen-
mekteydi. Antlaflma, Avusturya’y› daimi tarafs›z statüye soktu. Bundan dolay› Avus-
turya hâlen NATO üyesi de¤ildir. 
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So¤uk Savafl’›n Bafllamas›
‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra bafllayan ve 45 y›l boyunca devam eden ABD ve
SSCB’nin liderli¤indeki Bat› ve Do¤u Bloklar› aras›ndaki ideolojik temelli gerilime
So¤uk Savafl ad› verilir. So¤uk Savafl y›llar› boyunca taraflar aras›nda do¤rudan bir
s›cak çat›flma yaflanmam›fl olmakla birlikte dünyan›n çeflitli bölgelerinde So¤uk Sa-
vafl dinamiklerinin sonucu olarak çok say›da savafl yaflanm›flt›r. 

So¤uk Savafl tabiri ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra ilk kez ‹ngiliz romanc› Ge-
orge Orwell taraf›ndan Ekim 1945’te bir ‹ngiliz gazetesine yaz›lan Almanya’n›n ge-
lece¤iyle ilgili bir makalede kullan›lm›flt›r. ABD Baflkan› Truman’›n dan›flman› Ber-
nard Brauch ise Nisan 1947’de yapt›¤› bir konuflmada ABD ve SSCB aras›ndaki ilifl-
kileri yorumlarken So¤uk Savafl benzetmesini yapm›flt›r. Tam olarak hangi olaydan
sonra bafllad›¤› net olmamakla birlikte 1945-1948 döneminde yaflanan bir dizi ge-
liflme, So¤uk Savafl flartlar›n›n belirginleflmesine yol açm›flt›r.

Do¤u Avrupa’da SSCB Denetiminin Kurulmas›
Çekoslovakya d›fl›nda ‹kinci Dünya Savafl›’ndan önce anti-demokratik rejimlere sa-
hip olan Do¤u Avrupa ülkeleri Nazilerle ifl birli¤i yapm›flt›. Çekoslovakya ise ‹ngil-
tere ve Fransa’n›n göz yummas›yla 1938’de iflgal ve ilhak edilmiflti. Hitler, Do¤u
Avrupa ülkelerini SSCB’ye sald›rmak için kullanm›flt›. Savafl s›ras›nda K›z›l Ordu ta-
raf›ndan Nazilerden “kurtar›lan” bu alana Stalin büyük stratejik önem atfediyordu.
Zira SSCB’nin ileriki y›llarda u¤rayabilece¤i bir silahl› sald›r›ya karfl› bu alan› bir
tampon bölge olarak kullanma niyetindeydi.

Moskova Konferans›’nda Churchill’le yapt›¤› yüzdeler anlaflmas›na dayanarak
Stalin savafltan hemen sonra K›z›l Ordu’nun iflgali alt›ndaki tüm Do¤u Avrupa ül-
kelerinde kendine yak›n partileri iktidara getirmeye koyuldu. Bafllang›çta, Nazile-
re muhalif olan di¤er siyasi partileri de kurulan koalisyonlara ortak yaparak kap-
say›c› bir görüntü sergilese de 1947’den itibaren komünistlerin iktidar› tek bafllar›-
na ele geçirmelerine destek verdi. Bu çerçevede, di¤er siyasi partiler hükûmetten
ç›kart›ld›. Bununla da yetinmeyen Stalin, SSCB’nin üzerlerinde denetim kurmas›na
karfl› ç›kan ba¤›ms›zl›k yanl›s› komünistleri de tasfiye ettirdi.

Bu çerçevede, Bulgaristan’da Milli Çiftçi Birli¤i lideri Nikola Petkov 1946’da ül-
kede bir cumhuriyet rejimi kurmufl olmas›na ra¤men, 1934-1943 y›llar›nda Komin-
tern’in baflkanl›¤›n› da yapan, Stalin’in yak›n adam› Georgi Dimitrov taraf›ndan ik-
tidardan uzaklaflt›r›ld›. Dimitrov 1947’de, Balkanlar’daki Slavlar› bir araya getirilme-
siyle Balkan Federal Cumhuriyeti ad›yla yeni bir devlet kurmay› hedefleyen Bled
Antlaflmas›’n› Yugoslavya lideri Mareflal Josip Bronz Tito’yla yapsa da Tito’nun
1948’de Stalin’le ayr›flmas› üzerine Bulgaristan bu antlaflmadan çekildi.

Romanya’da ise Komünist Parti lideri Petru Groza SSCB’nin de deste¤ini arka-
s›na alarak 1947’de Kral Mikhael’in tahttan feragat etmesini sa¤lad›. Hemen ard›n-
dan Romanya Halk Cumhuriyeti ilan edildi. Ayn› y›l Macaristan’da da Komünist
Parti iktidara geldi. Polonya’da Vladislav Gomulka liderli¤inde komünistlerin ikti-
dar› ele geçirme sürecine yukar›da de¤inilmiflti. Her üç ülke de SSCB ile s›k› ba¤-
lar kurdular.

Do¤u Avrupa ülkeleriyle ayr› ayr› askerî ittifak antlaflmalar› yapan SSCB’nin li-
derli¤inde, 1947’de Komünist ve ‹flçi Partileri Enformasyon Bürosu (Kominform)
kuruldu. SSCB Komünist Partisi’nin yan› s›ra Bulgaristan, Çekoslovakya, Fransa,
‹talya, Macaristan, Polonya, Romanya, Yugoslavya komünist partileri bu oluflum
içinde yer ald›. Mareflal Tito’nun izledi¤i Stalin karfl›t› tutum sebebiyle Yugoslav-
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ya’n›n 1948’de Kominform’dan at›lmas›ndan sonra, örgütün merkezi Yugoslav-
ya’n›n baflkenti Belgrad’tan, Romanya’n›n baflkenti Bükrefl’e tafl›nd›.

Bu arada Çekoslovakya’da 1946’da yap›lan seçimlerden sonra Sosyalist Parti ve
Komünist Parti’nin kat›l›m›yla bir koalisyon hükûmeti kurulmufltu. SSCB ile daha

s›k› iliflkiler gelifltirmek isteyen komünist
Baflbakan Klement Gottwald ile Moskova’ya
mesafeli duran D›fliflleri Bakan› Jan Masaryk
aras›nda bir çekiflme vard›. fiubat 1948’de
SSCB’nin deste¤ini alan Gottwald, yüz bin-
lerce iflçiyi Prag sokaklar›na dökerek ko-
münist olmayan bakanlar›n hükûmetten is-
tifa etmelerini sa¤lad›. 10 Mart’ta da D›fliflle-
ri Bakan› Masaryk çal›flma binas›n›n önün-
de ölü bulundu. Uzun y›llar boyunca Ma-
saryk’in pencereden atlayarak intihar etti¤i
ileri sürülmüfl olsa da, 2004’te Çek Cumhu-
riyeti Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›r-
lanan bir raporla Masaryk’in öldürüldü¤ü
kesinleflti. Tarihe Prag Darbesi olarak ge-
çen bu olayla komünistler Çekoslovakya’da
iktidarlar›n› pekifltirirken Bat› Avrupa ülke-
leri ve ABD ise SSCB’ye karfl› bir savunma
örgütü kurmak için dü¤meye bast›lar.

Do¤u Avrupa ülkelerini ekonomik ola-
rak da denetim alt›na almay› amaçlayan Sta-
lin, Ocak 1949’da Karfl›l›kl› Ekonomik Yar-
d›m Konseyi (COMECON) adl› bir örgüt da-
ha kurdurttu. Art›k tamamen SSCB uydusu

hâline gelen Bulgaristan, Çekoslovakya, Ma-
caristan, Polonya ve Romanya bu örgüte üye oldular. Enver Hoca liderli¤inde ko-
münizmi benimseyen Arnavutluk da COMECON üyesi oldu. So¤uk Savafl y›llar›
boyunca Demokratik Almanya (Do¤u Almanya), Mo¤olistan, Küba ve Vietnam da
üye olacaklard›r.

Bat› Bloku’nun Kuruluflu
Savafltan sonra Moskova-Washington iliflkilerindeki anlaflmazl›klar giderek derin-
leflmekteydi. ABD’nin sahip oldu¤u atom bombas› tekelini devam ettirmek için
nükleer çal›flmalar yapan di¤er ülkelerin denetim alt›na al›nmas› giriflimleri SSCB
taraf›ndan desteklenmedi. Truman’›n dan›flman› Bernard Brauch taraf›ndan geliflti-
rilerek BM Uluslararas› Atom Enerjisi Komisyonu’nun Haziran 1946’daki ilk toplan-
t›s›na sunulan bir plan çerçevesinde nükleer çal›flmalar›n bar›flç› amaçlarla s›n›rlan-
d›r›lmas› isteniyordu. Stalin’in bu plana so¤uk yaklaflmas›, ABD’nin nükleer alan-
daki liderli¤ini kabul etmeyece¤inin aç›k bir göstergesiydi. Nitekim SSCB nükleer
çal›flmalar›na h›z verecek ve 1949’da ilk atom bombas› denemesini yapacakt›r.

ABD ve SSCB aras›ndaki iliflkiler Savafl sonras› dünyan›n siyasi düzenine iliflkin
yukar›da anlat›lan geliflmeler çerçevesinde de bozulmaktayd›. 1946 bafl›ndan itiba-
ren Bat›’n›n SSCB’ye bak›fl›nda çok somut de¤ifliklikler oldu. 

ABD’nin Moskova’daki Büyükelçili¤i’nde görev yapan George Kennan, ABD
Hazine Bakanl›¤›’na hitaben fiubat 1946’da kaleme ald›¤› ve So¤uk Savafl tarihine
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“Uzun Telgraf” ad›yla geçen telgraf›nda, ABD’nin karfl› karfl›ya kald›¤› en büyük
tehlikenin Sovyet komünizmi oldu¤unu ifade etmekteydi. Kennan’a göre SSCB,
kendisini kapitalizmle ebediyen sürecek bir savafl içinde görmekteydi. Ekonomik
ç›karlarla de¤il, tarihsel Rus milliyetçili¤iyle ba¤lant›l› olan Sovyet genifllemecili¤i,
Do¤u Avrupa ülkelerindeki muhalif unsurlar› sindirmeye çal›flmaktayd›. SSCB, ka-
pitalist ülkelerdeki Marksistleri de müttefik olarak kullanmak niyetindeydi. 1947’de,
Foreign Affairs dergisinde “Mr. X” takma ad›yla “Sovyet Davran›fl›n›n Kaynaklar›”
bafll›kl› bir makalesi de yay›nlanacak olan Kennan’›n görüflleri ABD’nin ‹kinci
Dünya Savafl› sonras›nda SSCB’ye karfl› takip edece¤i politikan›n oluflmas›nda son
derece etkili olmufltur.

So¤uk Savafl’›n bafllang›c›nda “Uzun Telgraf” kadar etkili bir di¤er görüfl de
Churchill taraf›ndan, Mart 1946’da ABD’nin Fulton kasabas›ndaki Westminster Ko-
leji’nde yapt›¤› konuflmada dile getirilmifltir. Churchill, “Balt›k k›y›lar›ndaki Stet-
tin’den, Adriyatik’teki Trieste’ye kadar bir demir perdenin Avrupa’ya indi¤ini” ifa-
de ederek Sovyet yay›lmac›l›¤›na dikkati çekmifltir.

Kenan da, Chruchill de Bat› dünyas›n›n gerekli önlemleri almamas› hâlinde,
SSCB’nin tüm Avrupa’ya komünizmi yayabilece¤ini savunmaktad›rlar. ABD Baflka-
n› Truman, 1947 bafl›nda “çevreleme” olarak adland›r›lacak politikas›n›n ilk ad›m›-
n› atm›flt›r.

Truman Doktrini
ABD’nin SSCB’yi ve kendi tabiriyle “uluslararas› komünizmin yay›lmas›n› durdur-
mak için” benimsedi¤i yol “çevrelemeydi”. Dünyan›n çeflitli bölgelerinde SSCB’nin
(komünizmin) yay›lma alan› olabilecek ülkeleri Bat› ile yak›n iliflki içine sokarak
bir “güvenli alan” (steril bölge) oluflturmak amaçlanmaktayd›. 12 Mart 1947’de
ABD Kongresi’nde bir konuflma yapan Baflkan Truman, silahl› az›nl›klar›n ya da
d›fl güçlerin müdahalelerine dayanmaya çal›flan özgür halklardan olan Türkiye ve
Yunanistan’a toplam 400 milyon dolarl›k askerî yard›m yap›laca¤›n› duyurdu. Tür-
kiye 19 Mart 1945’teki SSCB notas›ndan beri Bo¤azlar ve do¤u illeri konusunda
Stalin’in talepleriyle karfl› karfl›yayd›. Yunanistan’da ise SSCB, komünist ELAS’›,
Kralc›lar’a karfl› desteklemekteydi. Tarihe Truman Doktrini olarak geçen bu konufl-
mayla Bat› Bloku’nu oluflturma yönünde de önemli bir giriflim bafllat›lm›fl oldu.

Marshall Plan›
ABD Hazine ve D›fliflleri Bakanl›klar›n›n savafltan sonra haz›rlad›klar› çeflitli rapor-
lara göre Avrupa ülkelerindeki ekonomik s›k›nt›lar, hem komünistlerin güç kazan-
mas›na elveriflli bir ortam haz›rlamakta hem de ABD’nin ihracat›na zarar vererek
ülke ekonomisini krizin efli¤ine getirmekteydi. ABD D›fliflleri Bakan› George Mars-
hall 5 Haziran 1947’de Harvard Üniversitesi’nde yapt›¤› bir konuflmada, ABD’nin
Avrupa’n›n yeniden imar› için ekonomik yard›m yapaca¤›n› aç›klayarak Marshall
Plan› olarak isimlendirilen çözüm önerisini getirdi. 

‹ngiltere’nin memnuniyetle karfl›lad›¤› Marshall Plan›’na Fransa ilk baflta tepki
gösterdi. Amerikal›lar›n aksine Frans›zlar Almanya’n›n bu plana dahil edilmesini is-
temiyor, Alman sanayi bölgesini Jean Monnet taraf›ndan gelifltirilen bir baflka plan
çerçevesinde denetimleri alt›na almak istiyorlard›. ABD, Plan’›n komünizmin yük-
seliflini engelleyece¤i sav›n› ileri sürerek Frans›z komünist partisinin direnifline ra¤-
men Paris’i ikna etmeyi baflard›. SSCB ise Marshall Plan›’n› Amerikan emperyaliz-
minin Avrupa’y› ele geçirmek için kullanmay› düflündü¤ü bir araç olarak nitelen-
direrek Plan’a kat›lmayaca¤›n› aç›klad›¤› gibi Do¤u Avrupa ülkelerine de Plan’a
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Demir Perde: Churchill’in
1946’da Fulton’da yapt›¤›
konuflmada kulland›¤› bu
tabir Avrupa’n›n ideolojik
bölünmüfllü¤ünü simgeler.
SSCB yanl›s› Do¤u Avrupa
ülkeleri Bat›l›larca uzun
y›llar boyunca “Demir Perde
Ülkeleri” olarak
adland›r›lm›flt›r.



kat›lmamalar› konusunda bask› yapt›. Daha önce Plan’a kat›lacaklar›n› aç›klayan
Çekoslovakya ve Polonya bu bask›lar sonucunda Paris toplant›s›na temsilci gön-
dermekten vazgeçti.

Plan’› kabul ettiklerini aç›klayan Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, ‹ngil-
tere, ‹rlanda, ‹talya, ‹zlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, ‹sveç, ‹sviç-
re, Türkiye ve Yunanistan’dan gelen temsilciler Temmuz 1947’de Paris’te Avrupa
Ekonomik ‹flbirli¤i Konferans›’n› toplad›lar. Savafl s›ras›nda tarafs›zl›k statüsü ilan
etmifl olmas›na ra¤men Nazi Almanyas›’na gönüllü destek veren General Franco
yönetimindeki ‹spanya ise toplant›ya davet edilmemiflti. ABD, ‹ngiltere ve Frans›z
iflgal bölgelerindeki Alman temsilcilerin de kat›l›m›yla Nisan 1948’de Marshall yar-
d›mlar›n›n da¤›t›m›n›n efl güdümü için Avrupa Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü (OEEC)
kuruldu. 

ABD 1948-1951 döneminde 17 Avrupa ülkesine toplam 12 milyar 731 milyon
dolarl›k ekonomik yard›m yapt›. Yard›mlar›n çok büyük oranda ABD hükûmetinin
Amerikan flirketlerinden sat›n ald›¤› mallar› Avrupal›lara aktarmas› fleklinde oluflu,
Amerikan ekonomisinin de canlanmas›na yol açt›. Marshall yard›mlar› sayesinde
ekonomilerinde gözle görülür bir geliflme kaydetmeye bafllayan ülkelerde komü-
nistlerin iktidar› ele geçirme ihtimali ortadan kalkt›. Marshall yard›mlar›, dolayl›
olarak Avrupa ekonomik bütünleflme hareketine de ivme kazand›racakt›r.

Marshall yard›mlar› s›ras›nda daha yak›n bir etkileflim içine giren Fransa ve Fe-
deral Almanya aras›nda ekonomik konularda ifl birli¤i yapma anlay›fl› geliflmeye

bafllam›flt›. Fransa, Almanya’n›n Birin-
ci Dünya Savafl› sonras›nda oldu¤u
gibi d›fllanarak ve izole edilerek de-
¤il, Bat› Avrupa’n›n içine al›narak bir
tehdit olmaktan ç›kart›labilece¤i dü-
flüncesindeydi. Üstelik böylece, Fran-
sa’n›n savafltan sonra çok ihtiyaç duy-
du¤u kömür ve çeli¤e daha uygun
flartlarda eriflme imkân› do¤abilirdi.
So¤uk Savafl’›n bafllamas›yla Federal
Almanya’n›n zay›f b›rak›lmas› politi-
kas›ndan vazgeçen ABD’nin karfl› ç›k-
t›¤› Alman kömür madenlerinin ve çe-
lik sanayinin Fransa’n›n denetimi alt›-
na sokulmas› yerine Avrupa’n›n tüm
kömür ve çelik üretiminin tek bir yük-
sek otorite taraf›ndan yönetilebilece-
¤i bir yap› oluflturulabilirdi. Fransa
Devlet Planlama Teflkilat› direktörü
Jean Monnet taraf›ndan haz›rlanan ve
9 May›s 1950’de Fransa D›fliflleri Ba-

kan› Robert Schuman taraf›ndan ilan
edilen plan çerçevesinde 1951’de alt› Avrupa ülkesi (Belçika, Federal Almanya,
Fransa, Hollanda, Lüksemburg, ‹talya) aras›nda Avrupa Kömür ve Çelik Antlaflma-
s› imzalanarak Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤u (AKÇT) ad›yla uluslar-üstü (sup-
ra-nasyonel) bir örgüt kuruldu. 1957’de imzalanan Roma Antlaflmas›yla da Avrupa
Ekonomik Toplulu¤u ve Avrupa Atom Enerjisi Toplulu¤u ad›yla iki topluluk daha
do¤du. 
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Marshall Plan› için
haz›rlanan bir afifl.

Uluslarüstülük
(Supranasyonalite): Üye
ülkelerin baz› egemenlik
yetkilerini aralar›nda
yapt›klar› antlaflmalarla,
kurduklar› örgüte
devretmeleri durumu.
Avrupa Birli¤i uluslarüstü
bir örgüttür.



Kuzey Atlantik Antlaflmas› Örgütü’nün (NATO) Kuruluflu
fiubat-Mart 1948’de gerçekleflen Prag Darbesi’yle Çekoslovakya’da yönetimin ta-
mamen SSCB yanl›s› komünistlerin eline geçmesi Bat› Avrupa ülkelerini endiflelen-
dirdi. Di¤er yandan, Marshall Plan›’n› çerçevesinde ABD’den ekonomik yard›m al-
maya bafllayan Almanya’n›n (Bat›) ekonomik olarak aya¤a kalkma ihtimali de
Fransa için korku vericiydi. Fransa ve ‹ngiltere Mart 1947’de Dunkirk Antlaflmas›’n›
imzalayarak Almanya’ya karfl› bir askeri ittifak kurmufllard›. Bu kez 17 Mart 1948’de
Brüksel’de bir araya gelen Belçika, Fransa, Hollanda, ‹ngiltere ve Lüksemburg bir
ittifak antlaflmas› imzalad›lar. Kâ¤›t üzerinde, muhtemel bir Alman sald›r›s›na karfl›
oldu¤u izlenimi veren Brüksel Antlaflmas›, asl›nda SSCB yay›lmac›l›¤›na karfl› at›l-
m›fl bir ad›md›. Fakat savafltan y›pranarak ç›kan bu befl Avrupa ülkesinin Stalin’in
muhtemel bir yay›lmac›l›k giriflimine karfl› direnmesi gerçekte mümkün de¤ildi.

Marshall yard›mlar›n›n verilmeye bafllamas›ndan sonra Bat› ile SSCB aras›ndaki
ipler daha da gerginleflti. Almanya’daki Amerikan ve ‹ngiltere iflgal bölgeleri 1947’de
Bizonia ad›yla birlefltirilmiflti. Frans›z iflgali alt›ndaki bölge de Mart 1948’de buna
eklenmifl, Trizonia ortaya ç›km›flt›. Bu bölgede ve Bat› Berlin’de 21 Haziran 1948’de,
SSCB’nin r›zas› al›nmaks›z›n bir enflasyonla mücadele program› yürürlü¤e sokuldu.
Müttefikler Trizonia’da, Alman Mark› (Deutsche Mark) ad›yla yeni bir para birimini
tedavüle soktular. Bunu, Almanya’n›n tek bir ekonomik birim olarak kalaca¤› yö-
nünde daha önce yap›lm›fl antlaflmalara ayk›r› gören SSCB 24 Haziran’da Bat› Ber-
lin’i ablukaya ald›. Sovyet iflgal bölgesinde bulunan kente giden tüm kara ve demir
yollar› K›z›l Ordu taraf›ndan kesildi. Bunun üzerine ABD Bat› Berlin’e yard›m tafl›-
mak için bir hava köprüsü kurdu. Herhangi bir yard›m uça¤›n›n Sovyet sald›r›s›na
u¤ramas› pekâlâ taraflar aras›nda s›cak çat›flma ç›kartabilirdi. ABD bir yandan Bat›
Berlin’e yard›m tafl›maya devam ederken di¤er yandan da Bat› Avrupa’n›n savun-
mas› için bir ittifak kurma fikrine a¤›rl›k vermeye bafllad›. Zaten 11 Haziran’da Se-
natör Arthur Vandenberg taraf›ndan Senato’ya sunulan ve ABD’nin dünyan›n çeflit-
li bölgelerinde, BM fiart›’n›n 51. maddesine uygun olarak askerî ittifaklara girmesi-
ne imkân veren bir tasar› yasalaflm›flt›. Böylece, 1823’ten beri ABD’nin yaln›zc›l›k
politikas›n›n temelini oluflturan Monroe Doktrini resmen sona ermifl oluyordu.

Bat› Avrupa ülkeleriyle ABD’nin yapt›¤› görüflmeler sonucunda haz›rlanan Ku-
zey Atlantik Antlaflmas› 4 Nisan 1949’da Washington’da imzaland›. Antlaflmayla,
BM fiart›’ndaki “kolektif meflru müdafaa” ilkesine uygun olarak Kuzey Atlantik Ant-
laflmas› Örgütü (NATO) kuruldu. Bafllang›çta ABD, Belçika, Fransa, Danimarka,
Hollanda, ‹ngiltere, ‹talya, ‹zlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz’in
üye oldu¤u örgüte 1952’de Türkiye ve Yunanistan, 1955’te ise Federal Almanya ka-
t›lacakt›r. So¤uk Savafl dönemindeki son NATO genifllemesi 1982’de ‹spanya’n›n
kat›l›m›yla gerçekleflecektir.

NATO’nun kuruluflu Do¤u ve Bat› aras›nda art›k kesin bir ayr›flma oldu¤unun
kan›t›d›r. ‹ttifak’›n do¤uflundan bir süre sonra ABD, Fransa ve ‹ngiltere iflgali alt›n-
daki Alman topraklar›nda Federal Almanya Cumhuriyeti kurulmufl, SSCB de buna
Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ni kurdurarak karfl›l›k vermifltir. Bölünmüfl Al-
manya So¤uk Savafl’›n önemli sembollerinden bir olacakt›r.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi 68 ve 162-2 Say›l› Kararlar›
George Kennan’›n temellerini att›¤› “SSCB’nin çevrelenmesi” politikas› NATO’nun
kurulmas›yla Truman yönetimi taraf›ndan fiilen hayata geçirilmiflti. Bu politikan›n
ana hatlar›n›n tespit edilmesi ise ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin (NSC) Nisan

1495.  Ünite  -  So¤uk Savafl ve  ‹deolo j ik  Bölünme

BM fiart›’n›n 51. Maddesi:
Kendilerine silehl› bir sald›r›
yap›lan devletlerin tek
bafllar›na ya da
müttefikleriyle birlikte
kendilerini savunmaya
haklar› oldu¤unu düzenleyen
ilke. Bu hakka “meflru
müdafa” da denir.



1950’de haz›rlad›¤› ve Baflkan Truman taraf›ndan 1951’de onaylanarak yürürlü¤e
sokulan bir raporla oldu. K›saca NSC-68 olarak bilinen bu rapora göre “Bat› Yar›-
küresi’nin” savunulmas› için ihtiyaç duyulan müttefiklerin askeri kapasitesi geliflti-
rilecek; SSCB’yi çevreleyen alanlarda yeni üsler kurulacak; SSCB ordusunun savafl-
ma kabiliyetini yok edebilecek sald›r› gücü gelifltirilecek; bu görevlerin yerine ge-
tirilebilmesi için iletiflim hatlar› güçlendirilecekti. NSC-68’in ABD’nin askerî kapasi-
tesinin art›r›lmas›na ve üsler sistemi kurulmas›na yapt›¤› vurgu, bu belgenin So¤uk
Savafl’›n t›rmanmas›nda önemli bir aflamay› teflkil etti¤ini göstermektedir.

Dwight Eisenhower’›n ABD baflkanl›¤› koltu¤una oturmas›ndan sonra Ulusal
Güvenlik Konseyi taraf›ndan haz›rlanan ve Ekim 1953’te yürürlü¤e giren 162/2 sa-
y›l› karar da So¤uk Savafl’›n t›rmanmas›nda, en az 68 say›l› karar kadar etkili olmufl-
tur. “Yeni Bak›fl” politikas› olarak da isimlendirilen 162/2 say›l› karara göre SSCB
taraf›ndan yap›lacak herhangi bir sald›r›ya atom silahlar›yla karfl›l›k verilecekti. Bu
yaklafl›m NATO taraf›ndan “kitlesel karfl›l›k stratejisi” olarak benimsendi ve 1966’da
“esnek karfl›l›k” ile de¤ifltirilene kadar yürürlükte kald›. Kitlesel Karfl›l›k Stratejisi
SSCB’ye yak›n bölgelerde ABD’nin üsler kurmas›n› elzem k›l›yordu. Nitekim Tür-
kiye ile ABD aras›nda Adana (‹ncirlik) Hava üssünün ortak kullan›m›na iliflkin ant-
laflma 1954’te imzaland›. ‹ncirlik Üssü ABD’nin SSCB’ye karfl› yürüttü¤ü birçok giz-
li operasyonun merkezi hâline geldi.

Eisenhower’›n Yeni Bak›fl Stratejisi ayr›ca, komünizme karfl›, her türlü propa-
ganda arac›n›n kullan›ld›¤› psikolojik bir mücadelenin bafllat›lmas›n›, Bat› ç›karla-
r›na ayk›r› geliflmelere, gerekirse gizli operasyonlarla (Merkezi Haberalma Örgütü
- CIA yoluyla) müdahalede bulunulmas›n› ve çevrelemenin devam ettirilmesini de
öngörmekteydi. So¤uk Savafl y›llar›, bu stratejinin dünyan›n çeflitli bölgelerinde
pek çok kez uygulanmas›na sahne oldu.

Bu dönem ayn› zamanda ABD içinde komünizme karfl› yo¤un bir kampanya-
n›n yaflanmas›na sahne oldu. ABD’li senatör Joseph McCarthy’nin öncülü¤ünü et-
ti¤i ve McCarthyizm olarak adland›r›lan 1950-1954 y›llar› aras›nda devam eden gi-
riflim çerçevesinde çok say›da Amerikal› bilim adam›, sanatç› ve siyasetçi komünist
olmak ve SSCB ile ifl birli¤i yapmak gibi gerekçelerle ifllerinden at›ld› veya tutuk-
land›. SSCB lehine casusluk yapmakla suçlanan baz›lar› idam edildi.

Kore Savafl›
Avrupa’da So¤uk Savafl tam anlam›yla bafllamaktayken, Kore Yar›madas›’nda da
önemli geliflmeler yaflanmaktayd›. Kore’yi iflgal alt›nda tutan Japonya’n›n teslim ol-
mas›ndan sonra ülke Eylül 1945’te, 38. paralel üzerinden ikiye bölünmüfl, güney
ABD’nin, kuzey ise SSCB’nin denetimi alt›na sokulmufltu. ABD ve SSCB aras›nda
Avrupa’n›n gelece¤i hakk›nda yaflanan anlaflmazl›klar›n bir benzeri Kore’de de or-
taya ç›kt›. 1943’teki Kahire Konferans› kararlar›na ra¤men ABD ve SSCB ülkenin si-
yasal bütünlü¤ünün korunmas› yönünde görüfl ayr›l›¤›na düflünce, 1948’de BM gö-
zetiminde 38. paralelin güneyinde seçimler yap›l›rken SSCB Kuzey’de seçim yap›l-
mas›na izin vermedi. Stalin, Koreli komünist lider Kim ‹l Sung’un kurdu¤u hükûmeti
desteklemeye devam etti. Güney’de devlet baflkanl›¤›n› kazanan Syngman Rhee’yi
ise ABD destekliyordu. Kuzey’de SSCB’nin destekledi¤i komünistler Kore Demok-
ratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) ad›yla bir devlet kurarlarken güneyde ABD’nin
destekledi¤i Bat› yanl›lar›n›n kurdu¤u devletin ad› Kore Cumhuriyeti (Güney Ko-
re) oldu. 
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Rosenberg Olay›: ABD’nin
gizli askerî bilgilerini
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McCarthyizm’i h›zland›ran
bir olay oldu.



Her iki devlet de as›l Kore’nin kendileri oldu¤unu ileri sürerek birbirlerinin top-
raklar›nda hak iddia etmekteydiler. 25 Haziran 1950’de Kuzey Kore birlikleri, iki
ülkeyi ay›ran 38. paralel üzerinden Güney’e sald›rd›. ABD’nin ça¤r›s›yla toplanan
BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore’nin eyleminin bar›fl›n ihlali oldu¤una ve sald›r-
gan›n durdurulmas› için silahl› kuvvet kullan›lmas›na karar verdi. O s›rada BM’de
Çin’i, komünist Çin Halk Cumhuriyeti’nin de¤il Tayvan’›n temsil etmesini protesto
eden SSCB, Güvenlik Konseyi toplant›lar›n› boykot etmekteydi. Dolay›s›yla bu ka-
rar›n al›nmas›n› pekâlâ engelleyebilecek veto gücünü kullanamad›. 

Bu karara uyan 19 ülke Kore’ye asker gönderme karar› ald›. ABD Kore Sava-
fl›’na yaklafl›k 500.000 askerle kat›ld›. Türkiye, BM Kuvvetleri’ne 5000 kifliyle, alt›n-
c› büyük katk›y› yapt›. Süratle ilerleyen BM ordusu, Kuzey Kore’nin kazan›mlar›n›
sona erdirip 38. Paralelin kuzeyine geçince, Kuzey Kore’yi desteklemekte olan Çin
Halk Cumhuriyeti, Ekim 1950’de “gönüllü ordusu” ad›n› verdi¤i birlikleri savafla
soktu. Bu müdahale dengeleri de¤ifltirdi. Karfl›l›kl› baflar›lar elde edilse de, müca-
dele bafllad›¤› yer olan 38. paralel üzerinde kilitlendi. Nisan 1951’de bafllayan atefl-
kes görüflmeleri 1953’te sonuçland›. Kore’nin bölünmüfllü¤ü devam etti. 

Kore Savafl›, ABD taraf›ndan SSCB ve ÇHC destekli komünizmin yay›lmas›n›n
durdurulmas› için verilen bir mücadele olarak görüldü. Dolay›s›yla, Kore Savafl› bir
yandan So¤uk Savafl içindeki Do¤u-Bat› gerginli¤ini t›rmand›r›rken, di¤er yandan
da ABD’nin çevreleme politikas›n›n Avrupa’yla s›n›rl› olamayaca¤›, komünizmin
mutlaka küresel çapta çevrelenmesi görüflü ABD yönetiminde taraftar kazand›.
ABD Kore Savafl› devam ederken 1951’de Japonya ile bir güvenlik antlaflmas› im-
zalam›flt›. Eylül 1954’te ABD, Avustralya, Filipinler, Fransa, ‹ngiltere, Pakistan ve
Tayland aras›nda imzalanan Manila Antlaflmas›’yla Güneydo¤u Asya Antlaflmas›
Örgütü (SEATO) adl› bir askerî ittifak kuruldu. NATO ile Kuzey Atlantik ve Avru-
pa’da SSCB’yi çevreleyen ABD, SEATO ile Güneydo¤u Asya geliflmelerini denetle-
yebilmek istiyordu. Birinci Hind-i Çinî Savafl›’n›n ard›ndan, bu bölgede komünist-
lerle mücadele eden yönetim veya silahl› gruplara yard›m etmek ABD’nin önceli¤i
hâline geldi. Avrupa’da ise 1954’te Federal Almanya’n›n ordu kurmas›na izin veri-
lirken, 1955’te bu ülke NATO’ya üye olarak al›nd›. Ayn› y›l ABD, çevrelemenin Or-
ta Do¤u’daki aya¤› olarak Ba¤dat Pakt›’n› kurdurttu. 

Di¤er yandan, 1949’da atom bombas›na sahip olan SSCB ile bir yar›fla giriflen
ABD, 1952’de ilk hidrojen bombas› denemesini yapt›. Bir y›l sonra da SSCB hidro-
jen bombas› üretmeye bafllad›. Böylece Kore Savafl›’n›n hemen ard›ndan, ABD ve
SSCB aras›nda nükleer silahlanma yar›fl› h›z kazand›. 

Varflova Pakt›’n›n Kurulmas›
SSCB lideri Stalin Mart 1953’te ölünce, Eylül ay›nda Nikita Hruflov (Khruchev) Ko-
münist Partisi Birinci Sekreterli¤i görevine atand›. Hruflov bir yandan içeride mu-
haliflerini tasfiye ederek iktidar›n› sa¤lamlaflt›racak ad›mlar atarken, di¤er yandan
d›flar›da ABD’nin çevreleme politikas›na karfl› SSCB’nin verece¤i tepkiyi planlad›.
Federal Almanya’n›n NATO’ya üye olarak al›nmas›ndan hemen sonra 14 May›s
1955’te Varflova’da Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Demokratik Almanya
Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya ve SSCB aras›nda Dostluk, ‹flbirli¤i ve
Karfl›l›kl› Yard›m Antlaflmas› imzaland›. 

Böylece, komünist partilerin iktidarda oldu¤u Do¤u Avrupa ülkeleri de NATO
gibi bir kolektif savunma örgütü çat›s› alt›nda bir araya gelmifl oldular. Varflova
Pakt›’n› kuran antlaflmada da BM fiart›’n›n 51. maddesinde yer alan kolektif meflru
müdafaa hakk›na at›f yap›lmakta ve ‹ttifak’›n sadece savunma amaçl› oldu¤unun
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alt› çizilmekteydi. NATO’nun ve Varflova Pakt›’n›n karfl›l›kl› olarak savunmaya vur-
gu yap›yor olmalar›, So¤uk Savafl’›n bu iki karfl›t blok aras›nda giderek t›rmanmak-
ta oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmiyordu.

Di¤er yandan, SSCB Varflova Pakt›’n› Do¤u Avrupa yönetimlerinin kendi güdü-
münden ç›kmalar›n› önlemek için de kulland›. Nitekim 1956’da Varflova pakt› üye-
si Macaristan’da bafllayan Moskova karfl›t› ayaklanma, Hruflov’un emriyle Budapefl-
te’ye giren SSCB birlikleri taraf›ndan bast›r›ld›. 

So¤uk Savafl’la ilgili daha ayr›nt›l› bilgi almak isterseniz John Lewis Gaddis’in So¤uk Savafl
(çev. D. Cenkçiler, ‹stanbul, Yap› Kredi Yay›nlar›, 2008) adl› kitab›na baflvurabilirsiniz.

Size göre So¤uk Savafl ne zaman ve nas›l bafllam›fl olabilir?

SO⁄UK SAVAfi’IN ‹LK AfiAMASINDA ORTA DO⁄U 
GEL‹fiMELER‹

Arap-‹srail Çat›flmas›n›n Bafllang›c›
‹ngiltere’nin Filistin’in gelece¤i konusunu 1947’de BM Genel Kurulu’na tafl›d›¤›n-
dan yukar›da söz edilmiflti. BM Genel Kurulu 29 Kas›m 1947 ald›¤› 181 say›l› karar
ile Filistin’in bir Arap, bir de Yahudi devleti kurulacak flekilde bölünmesine, Ku-
düs’ün ise her iki devlete de ait olmayacak flekilde uluslararas› yönetim alt›na so-
kulmas›na karar verdi. Kararla, Filistin’in %44’ü Araplara, %56’s› Yahudilere b›rak›l-
maktayd›. Filistin’de bir Yahudi devleti kurmak için XIX. yüzy›ldan beri çaba gös-
teren Siyonistler, baz› küçük ayr›nt›lara itiraz etmekle birlikte karar› memnuniyet-
le karfl›lad›lar. Araplar için ise karar tam bir hayal k›r›kl›¤› yaratt›. Birinci Dünya Sa-
vafl› s›ras›nda ‹ngilizler taraf›ndan vaat edilen Büyük Arap Krall›¤›’n›n bir parças›
olan Filistin’in bir bölümü, BM karar›yla Yahudilere verilmekteydi. Üstelik Yahudi-
ler o tarihte Filistin’deki nüfusun sadece %33’ünü oluflturmaktayd›lar.

‹ngiltere ise karara sayg› gösterece¤ini ve Filistin’deki manda yönetimini sona
erdirece¤ini aç›klad›. 14 May›s 1948’de, ‹ngiliz manda yönetiminin resmen sona er-
di¤i gün Tel Aviv’de toplanan Yahudi Halk Konseyi ‹srail Devleti’nin kuruldu¤unu
ilan etti. 181 say›l› karar›n al›nmas›ndan sonra zaten Araplarla Yahudiler aras›nda
silahl› çat›flmalar yo¤unlaflm›flt›. Bu çat›flma, ‹srail Devleti’nin ilan edilmesinden
sonra savafla dönüfltü. Irak, Lübnan, M›s›r, Suriye ve Ürdün birlikleri ‹srail’e sald›r-
d›lar. 1949 bafl›na kadar kesintilerle devam eden ilk Arap-‹srail Savafl›’ndan ‹srail
büyük bir baflar›yla ç›kt›. ‹srail ile Arap devletleri aras›nda ayr› ayr› ateflkes anlafl-
malar› imzaland›. 181 say›l› karar ile Yahudilere tahsis edilen topraklar›n üçte biri
daha alan› ele geçiren ‹srail, savafl sonras›nda Filistin topraklar›n›n %75’ini kontro-
lü alt›na alm›flt›. Yaklafl›k 750.000 Filistinli Arap, ‹srailliler taraf›ndan yaflad›klar›
topraklardan ç›kart›larak komflu Arap ülkelerine mülteci olarak s›¤›nd›lar. M›s›r,
Gazze fieridi’ni, Ürdün ise Bat› fieria’y› ve Do¤u Kudüs’ü iflgal etti. Ürdün’ün ‹sra-
il’e gizlice bar›fl antlaflmas› görüflmeleri yapt›¤› haberleri baz› Araplar aras›nda ra-
hats›zl›¤a sebep oldu. Ürdün Kral› I. Abdullah, Temmuz 1951’de Do¤u Kudüs’teki
Mescid-i Aksa’da bir Filistinli Arap taraf›ndan öldürüldü.

‹ran’›n Bat›’ya Ba¤lanmas›
‹ran’›n savafl s›ras›nda ‹ngiltere ve SSCB taraf›ndan iflgal edilmesine ve savafltan
sonra ‹ran’da SSCB deste¤iyle kurulan Azerbaycan ve Mahabad cumhuriyetlerinin
ortadan kald›r›lmas› sürecine yukar›da de¤inilmiflti. ‹ran fiah› Muhammed R›za
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Pehlevi, ‹ngilizler taraf›ndan tahttan 1941’de feragat ettirilen babas›n›n yerine fiah
olduktan sonra taht›n›n güvenli¤ini büyük ölçüde ‹ngiltere’ye emanet etmiflti. Kar-
fl›l›¤›nda da ‹ngiltere’nin ‹ngiliz-‹ran Petrol fiirketi’nin ‹ran petrollerini büyük kâr-
lar elde ederek ç›kartmas›na göz yummaktayd›. ‹ranl› siyasetçilerin bir bölümü,
ABD ile Suudi Arabistan aras›ndaki anlaflmay› referans göstererek petrol gelirleri-
nin ‹ngiltere’yle yar› yar›ya paylafl›lmas›n› savunmaktayd›lar. ‹ngilizler ise buna
fliddetle karfl› ç›k›yordu. Baflbakan Hac Ali Razmara Mart 1951’de ‹ran Meclisi’nde
yapt›¤› bir konuflmada ‹ran petrollerinin tamam›yla millîlefltirilmesine karfl› ç›kt›k-
tan dört gün sonra bir suikasta kurban gitti. Petrolün millîlefltirilmesinin ateflli bir
savunucusu olan ‹ran Ulusal Cephesi lideri Muhammed Musadd›k Meclis taraf›n-
dan baflbakanl›¤a getirildi.

Musadd›k göreve geldikten 3 gün sonra 1 May›s 1951’de, 1993’e kadar petrol
imtiyaz›na sahip olan ‹ngiliz-‹ran Petrol flirketini millilefltirdi. Musadd›k, petrolün
millilefltirilmesiyle ‹ran’›n bütçe aç›¤›n›n kapanaca¤›n› ve yoksullukla mücadelenin
kazan›laca¤›n› savunuyordu. Karara tepki gösteren ‹ngiltere savafl gemileri gönde-
rerek ‹ran petrolünün dünya pazarlar›na aktar›lmas›n› engellemek için Basra Kör-
fezi’nin ç›k›fl›n› ablukaya ald›. Petrolünü satamayan ‹ran’da üretim h›zla azald›. Ül-
ke bir ekonomik ve siyasi kriz yaflamaya bafllad›. Temmuz 1952’de fiah ile anlafl-
mazl›¤a düflen Musadd›k istifa etti. Yerine, ‹ngilizlerle petrol imtiyaz› görüflmeleri-
ni yeniden bafllatmaktan yana olan Ahmed Kavam getirildi. Baflta Ulusal Cephe ol-
mak üzere, ‹slami gruplar ve komünistler Kavam’›n bu politikas›na karfl› genifl çap-
l› bir halk hareketi bafllat›nca, fiah Kavam’› görevden alarak Musadd›k’› yeniden
baflbakan olarak atamak zorunda kald›. Bu kez alt› ay için ola¤anüstü yetkiler alan
Musadd›k, fiah’›n yönetimdeki etkisini ortadan kald›racak reformlar yapmaya girifl-
ti. ‹ngiltere’nin ‹ran’a uygulad›¤› yapt›r›mlar›n etkisi a¤›rlafl›nca Musadd›k Ekim
1952’de bu ülkeyi ‹ran’›n düflman› ilan etti.

SSCB’ye karfl› çevreleme politikas›n› bafllatm›fl olan ABD, ‹ngiltere’nin politi-
kas›n›n ‹ran’› Bat› dünyas›na tamamen yabanc›laflt›rmakta oldu¤unu düflüncesin-
deydi. Musadd›k, komünist Tudeh partisine giderek daha ba¤›ml› hâle gelmek-
teydi. SSCB’nin bu durumdan yararlanmas›n›n önüne geçilmeliydi. 1953’te ABD
Baflkan› Eisenhower ve ‹ngiltere Baflbakan› Churchill ‹ran’da Musadd›k’tan kur-
tulmak için birlikte hareket etmeye karar verdiler. Musadd›k’›n devrilmesi göre-
vi Mart 1953’te CIA’ye verildi. A¤ustos 1953’te fiah, ABD’nin iste¤ine uygun ola-
rak Musadd›k’› görevden ald› ve yerine Bat› yanl›s› Fazlullah Zahedi’yi atad›. He-
men ard›ndan, Tahran’da CIA’nin organize etti¤i bir ayaklanma bafllad›. fiah yan-
l›s› askeri birlikler baflbakanl›k binas›n› bombalad›. Mussadd›k, fiah yanl›lar›na
teslim olmak zorunda kald›. Yeni ‹ran kabinesi petrol ç›kartma ve iflletme ayr›ca-
l›¤›n› ‹ngiliz ve Amerikan flirketlerine verdi. fiah Muhammed R›za Pehlevi, ‹slam
Devrimi’yle devrilece¤i 1979’a kadar Basra Körfezi’nde ABD’nin en önemli müt-
tefiki oldu.

M›s›r’da Nâs›r’›n Yükselifli
‹ran geliflmelerine müdahale ederek bu ülkenin Bat›’ya ba¤lanmas›n› sa¤layan ‹n-
giltere ve ABD, Orta Do¤u’da bir di¤er önemli ülke olan M›s›r’da emperyalizm ve
Bat› karfl›tlar›n›n iktidara gelifline engel olamad›. 

XIX. yüzy›lda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Suriye topraklar›nda do¤up geliflen
Arap milliyetçili¤i düflüncesi, Birinci Dünya Savafl› sonras›nda Bat›l›lar›n kendileri-
ni aldatt›¤›n› düflünen birçok Arap ayd›n›n›n temel ideolojisi hâline gelmiflti. M›-
s›r’da bir yandan, 1928’de Hasan El Benna taraf›ndan kurulan Müslüman Kardefl-
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ler örgütünün ‹slam birli¤ini hedefleyen (Pan ‹slamist) düflünceleri taraftar toplar-
ken, di¤er yandan da Arap milliyetçilerinin Arap Birli¤i (Pan Arabizm) fikri yay-
g›nlafl›yordu. Arap yöneticilerinin ‹srail’in kuruluflunu engelleyememifl olmas›, ‹s-
rail’in Bat› devletleri taraf›ndan kurduruldu¤unu savunan milliyetçileri daha da
güçlendirdi. Arap milliyetçilerinden oluflan Hür Subaylar hareketi 23 Temmuz
1952’de bir askerî darbeyle ‹ngiltere yanl›s› Kral Faruk’u devirdi. Faruk ülkeden ç›-
kart›l›rken ‹ngiltere’nin sert bir tepki göstermesini engellemek maksad›yla Kral’›n
alt› ayl›k o¤lu II. Fuad ad›yla yeni M›s›r kral› ilan edildi. Darbenin görünürdeki li-
deri General Muhammed Necip M›s›r genelkurmay baflkan› ve baflbakan› olarak
atand›. Darbeyi as›l örgütleyen isim olan Yarbay Cemal Abdül Nâs›r ise Hür Subay-
lar’›n ülkeyi tamamen denetlemesini sa¤layacak tedbirler almaya koyuldu. Haziran
1953’te monarfli tamamen kald›r›larak M›s›r’da cumhuriyet ilan edildi. General Ne-
cip M›s›r’›n ilk devlet baflkan› oldu. Nâs›r ile anlaflmazl›¤a düflen Necip’in 1954’te
istifaya zorlanmas›yla M›s›r devlet baflkanl›¤› koltu¤una Nâs›r oturdu.

Kendisine yönelik bir suikast giriflimini bahane ederek 20.000’den fazla kifliyi
tutuklatan Nâs›r, Müslüman Kardefller örgütünü yasa d›fl› ilan etti. Çok say›da ör-
güt üyesi idam edildi veya hapse at›ld›. Ard›ndan kendisine yönelik kamuoyu des-
te¤ini art›rmak için ‹srail’i do¤rudan hedef alan Arap milliyetçili¤i söylemini yük-
seltmeye bafllad›. ‹srail’in 1955’te Gazze fleridine sald›rmas›ndan sonra M›s›r h›zla
silahlanmaya bafllad›. Nâs›r bir yandan SSCB’nin güdümündeki Çekoslovakya’yla
silah anlaflmalar› yap›p, Çin Halk Cumhuriyeti’ni resmen tan›y›p, Ba¤dat Pakt›’n›n
kuruluflunu sert bir dille elefltirirken, di¤er yandan 1955’te Bandung Konferans›’na
kat›larak Ba¤lant›s›zlar Hareketi’nin liderleri aras›na girdi.

Nâs›r, M›s›r’›n Arap dünyas›na liderlik etmesinin ancak ‹srail’e karfl› kazan›lacak
bir zaferle mümkün oldu¤unun, bunun içinse M›s›r’›n ekonomik olarak güçlenme-
sinin gerekti¤inin fark›ndayd›. Bundan dolay›, Nil nehri üzerine bir hidroelektrik
baraj› (Asvan Baraj›) infla ederek M›s›r tar›msal üretimini art›rmay› ve sanayileflme
için gereken elektri¤i elde etmeyi planlad›. Nâs›r’›n Bat› karfl›t› tutumundan hiç
memnun olmayan Bat›l› finans çevreleri baraj›n yap›m› için gerekli krediyi verme-
yince, Nâs›r Temmuz 1956’da hisseleri ‹ngiltere ve Fransa’ya ait olan Süveyfl Kana-
l› fiirketi’ni millîlefltirdi¤ini ilan etti. Bu radikal ad›m Süveyfl Bunal›m› olarak adlan-
d›r›lan gerilimin ortaya ç›k›fl›n› haz›rlad›.

Ba¤dat Pakt›
ABD, çevreleme politikas› kapsam›nda NATO ve SEATO gibi ifllev görecek bir ör-
gütün de Orta Do¤u bölgesinde kurulmas›n› istiyordu. Di¤er ikisinden farkl› ola-
rak, bölgedeki Arap milliyetçilerini k›flk›rtmamak için söz konusu örgüt içinde
do¤rudan yer almak yerine, bölgede kendisiyle yak›n iliflki içinde olan ülkelerin
bu konuda ön ayak olmalar›n› teflvik etti. 1954’te Türkiye ile Pakistan aras›nda gü-
venlik konular›nda ifl birli¤i anlaflmas› yap›lmas›ndan sonra fiubat 1955’de Ba¤-
dat’ta Türkiye ile Irak aras›nda bir “karfl›l›kl› ifl birli¤i” pakt› imzaland›. Ayn› y›l için-
de ‹ngiltere, Pakistan ve ‹ran da Pakt’a kat›ld›klar›n› aç›klad›lar. ABD ise Ba¤dat
Pakt›’n›n gözlemci üyesi oldu. Pakt esas itibar›yla Orta Do¤u bölgesine komünist
s›zmalar› önleme maksad› tafl›yordu. Her ne kadar Ürdün ve Lübnan’›n da Pakt’a
kat›lmas› için çaba gösterildiyse de Nâs›r yönetimindeki M›s›r’›n Pakt karfl›s›ndaki
tutumu sebebiyle Irak’tan baflka bir Arap ülkesi Ba¤dat Pakt›’na üye olmad›. 

Afla¤›da ele al›nacak olan Süveyfl Bunal›m›’ndan sonra Ba¤dat Pakt›’na bölge
içinden yükselen itirazlar artt›. Irak’ta Temmuz 1958’de yaflanan askerî darbeyle
Pakt’›n mimarlar›ndan Irak Baflbakan› Nuri el Said Pafla’n›n öldürülmesi ve Irak’ta
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cumhuriyet ilan edilmesinden sonra darbeyi gerçeklefltiren General Kas›m ülkesi-
nin Pakt’tan çekildi¤ini aç›klad›. Bunun üzerine ad› Merkezi Antlaflma Örgütü
(CENTO) olarak de¤ifltirilen örgütün merkezi Ba¤dat’tan Ankara’ya tafl›nd›. ABD
bu kez örgüte üye oldu. 1960’l› y›llarda giderek önemini yitiren CENTO 1979’daki
‹ran ‹slam Devrimi’nden sonra fiilen sona erdi.

Süveyfl Bunal›m› ve Eisenhower Doktrini
M›s›r’da Nâs›r’›n 1956’da Süveyfl Kanal› hisselerini millîlefltirece¤ini aç›klamas› üze-
rine, Kanal’da hisseleri olan ‹ngiltere ve Fransa bu eylemi önleyebilmek için gizli
görüflmeler yapt›lar. Bu görüflmelerin bir bölümüne M›s›r’›n kendisi için tehdit
oluflturdu¤unu de¤erlendiren ‹srail de kat›ld›. 26 Temmuz’da M›s›r Süveyfl Kana-
l›’n› millîlefltirdi. Ard›ndan da Kanal’›n giriflini ve Tiran Bo¤az›’n› ‹srail gemilerine
kapatt›. Ortaya ç›kan uluslararas› krizin afl›lmas› için gösterilen çabalar sonuç ver-
medi. 22-24 Ekim tarihlerinde Paris yak›nlar›ndaki Sevres’de ‹ngiltere, Fransa ve ‹s-
rail aras›nda gizli bir ittifak protokolü imzaland›. Buna göre, ‹srail ordusu Sina
Yar›madas›’na sald›racak, Süveyfl Kanal›’n›n güvenli¤inin tehlikeye düfltü¤ünü ile-
ri süren ‹ngiltere ve Fransa ise Kanal bölgesine asker ç›kararak Kanal’›n denetimi-
ni ele geçirecekti. Protokole uygun hareket eden ‹srail 29 Ekim’de Sina’ya sald›rd›.
Bir gün sonra ‹ngiltere ve Fransa M›s›r ve ‹srail’e birer ültimatom vererek Ka-
nal’dan geçifli tehlikeye düflürecek eylemlerde bulunmamalar›n› istedi. Nâs›r’›n bu-
na cevab› Kanal’›n giriflini tüm gemilere kapatmak oldu. 31 Ekim’den itibaren ‹n-
giliz ve Frans›z birlikleri M›s›r’a sald›r›ya geçerek Kanal bölgesini denetimleri alt›-
na ald›lar.

ABD’nin Süveyfl Bunal›m› s›ras›ndaki tutumu ‹ngiltere ve Fransa’n›n hiç bekle-
medi¤i flekildeydi. Süveyfl Bunal›m›yla efl zamanl› olarak Macaristan’da bafllayan
halk ayaklanmas›n› tanklarla bast›ran SSCB’yi a¤›r bir dille elefltiren ABD Baflkan›
Eisenhower, M›s›r’a sald›ran müttefikleri ‹ngiltere ve Fransa’ya da destek olmad›.
ABD’nin ve SSCB’nin BM Güvenlik Konseyi’nin bu konuda karar almas› için yap-
t›¤› giriflimler, Fransa ve ‹ngiltere’nin vetolar› sebebiyle baflar›s›z oldu. Bunun üze-
rine konu BM Genel Kurulu’nun gündemine getirildi. 2 Kas›m’da BM Genel Kuru-
lu, derhal ateflkes yap›lmas›, sald›rganlar›n M›s›r’dan çekilmesi ve Kanal’›n trafi¤e
aç›lmas› karar› ça¤r›s›nda bulundu. Bu arada ‹ngiltere ve Fransa’da M›s›r’a yap›lan
sald›r›y› elefltiren bir iç muhalefet yükselmeye bafllam›flt›. SSCB ise ‹ngiltere ve
Fransa birliklerinin M›s›r’dan çekilmemeleri hâlinde M›s›r lehine çat›flmaya taraf
olabilece¤inin sinyalini vermekteydi. SSCB’nin, NATO üyesi olan ‹ngiltere ve Fran-
sa’yla çat›flmas› ise Üçüncü Dünya Savafl›’na yol açabilirdi. Orta Do¤u’da Sovyet et-
kisinin artmas›n› istemeyen ABD Baflkan› Eisenhower ve D›fliflleri Bakan› John Fos-
ter Dulles’›n yo¤un bask›lar› sonucunda ‹ngiltere ve Fransa ateflkesi kabul etti. ‹n-
giliz ve Frans›z askerleri Aral›k sonunda M›s›r’dan tamamen çekildiler. Krizi iyi yö-
netemeyen ‹ngiltere Baflbakan› Anthony Eden 1957 bafl›nda istifa etmek zorunda
kald›. Fransa ise ABD taraf›ndan yaln›z b›rak›lm›fl oldu¤u hissine kap›ld›. 1960’lar-
da daha da derinleflecek olan ABD-Fransa geriliminin tohumlar› Süveyfl Krizi’yle
at›ld›.

Süveyfl Bunal›m› Nâs›r’›n tüm Arap ülkelerindeki Arap milliyetçileri gözünde
büyük bir itibar kazanmas›na yol açt›. Orta Do¤u’daki Bat› yanl›s› yönetimler dev-
rilme tehlikesiyle yüz yüze kald›. Lübnan ve Ürdün’de kar›fl›kl›klar yafland›. Suri-
ye’de 1957’de komünistler iktidar› ele geçirdi. Bu ülke ile M›s›r 1958’de birleflerek
Birleflik Arap Cumhuriyeti’ni oluflturdular. 1961’de da¤›lacak olan bu birlik Nâs›r’›n
ilk ve tek Arap Siyasi Birli¤i tecrübesi oldu. 
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Orta Do¤u’da yükselmekte olan Bat› karfl›tl›¤› ABD’yi endiflelendirmekteydi.
Baflkan Eisenhower 5 Ocak 1957’de ABD Kongresi’ne bir mesaj yollayarak, kendi
ad›yla an›lacak bir doktrin ilan etti. Eisenhower Doktrini’ne göre meflru hükûmet-
lerden talep gelmesi hâlinde, ABD içerden veya d›flar›dan gelebilecek bir komü-
nist tehdide karfl› Orta Do¤u ülkelerini koruyacakt›. Nitekim 1958’de M›s›r ve Suri-
ye deste¤indeki muhalefete karfl› Lübnan devlet baflkan› Camile Chamoun’un yar-
d›m talep etmesi üzerine ABD Lübnan’a askerî müdahalede bulundu. Fakat ABD
Irak darbesi karfl›s›nda hareketsiz kald›.

Nâs›r taraf›ndan fliddetle elefltirilen Eisenhower Doktrini, ABD’nin bekledi¤i so-
nuçlar› do¤urmad›. M›s›r ve Suriye, SSCB ile daha yak›n ifl birli¤i içine girdiler. Tür-
kiye ve ‹ran ise Doktrin’e destek vererek ABD ile askerî ve ekonomik iliflkilerini
daha da art›rmak yolunu seçtiler.

So¤uk Savafl sürecinde Orta Do¤u’da meydana gelen geliflmelerle ilgili olarak daha fazla
bilgi almak isterseniz, konuyu Arap-‹srail çat›flmas› çerçevesinde ele alan Fahir Armao¤-
lu’nun Filistin Meselesi ve Arap-‹srail Savafllar›: 1948-1988 (Ankara, ‹fl Bankas› Kültür
Yay›nlar›, 1994) adl› kitab›n› okuyabilirsiniz.

Sizce Orta Do¤u So¤uk Savafl koflullar›ndan nas›l etkilenmifltir?

156 Siyasi  Tar ih

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3



1575.  Ünite  -  So¤uk Savafl ve  ‹deolo j ik  Bölünme

‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra dünya siyasi

haritas›nda meydana gelen de¤ifliklikleri ana

hatlar›yla s›ralayabilmek.

Büyük bir y›k›m yaratan ‹kinci Dünya Savafl›’n›n
ard›ndan, savafla sahne olan Avrupa, SSCB ve Ja-
ponya’da s›k›nt›l› bir dönem bafllad›. Avrupa’da
hem ekonomik hem de siyasi aç›dan büyük bir
kriz ortaya ç›kt›. Tar›msal ve s›nai üretimi ile bafl-
l›ca enerji kayna¤› olan kömür üretiminin de dur-
ma noktas›na gelmesi nedeniyle temel ihtiyaçla-
r›n karfl›lanmas› için bile Avrupa ülkeleri muhtaç
duruma düfltüler. Söz konusu kötü koflullar›n
toplumsal alandaki en önemli yans›mas›, komü-
nist ve sosyalist hareketlerin baflta Fransa olmak
üzere birçok ülkede büyük güç kazanmas› oldu.
Belki en iyi durumdaki ‹ngiltere bile uluslararas›
politikadaki savafl öncesi konumu yitirdi ve Fran-
sa gibi Asya ve Afrika’daki birçok sömürgesinin
ba¤›ms›zl›k kazanmas›na engel olamad›. Savaflta-
ki en büyük y›k›ma maruz kalan SSCB ise hem
sahip oldu¤u büyük ekonomik potansiyeli k›sa
zamanda devreye sokmas› hem de Stalin’in tüm
muhalifleri tasfiye etmesi nedeniyle siyasi istikra-
r›n› korumas› sonucunda yeni süper güç olarak
ortaya ç›kt›. SSCB’nin Do¤u Avrupa’da kazand›¤›
etkinlik de bu durumunu güçlendirdi. Özellikle
ABD’nin iki atom bombas›yla büyük bir y›k›ma
u¤rayan Japonya’da savafltan sonra yine ABD ta-
raf›ndan kapsaml› bir yeniden yap›lanma çal›fl-
mas› bafllat›larak denetimli bir demokratik düze-
ne geçildi. Savafltan flüphesiz en kazançl› ç›kan
ülke ABD oldu. Savafl boyunca yaflanan büyüme
nedeniyle dünyan›n en büyük ekonomisi hâline
gelen ABD, ayn› zamanda kazand›¤› siyasi ve
askerî baflar› nedeniyle de dünya siyasetinde be-
lirleyici bir konuma geldi. Özellikle Avrupa so-
runlar› nedeniyle SSCB ile bafllayan mücadele,
k›sa zamanda dünyan›n di¤er bölgelerinde de
hissedilir hâle geldi. Öyle ki savafl›n hemen ar-
d›ndan kurulan ve dünya bar›fl›n›n korunmas›n›
amaçlayan Birleflmifl Milletler bile bu iki güç ara-
s›ndaki ideolojik mücadeleden kaynaklanan so-
runlar› çözmede yetersiz kald›.

Bat› ve Do¤u bloklar›n›n nas›l olufltu¤unu ve So-

¤uk Savafl’›n nas›l bafllad›¤›n› tan›mlayabilmek.

ABD ve SSCB aras›nda Nazizm tehlikesi nede-
niyle kurulan koalisyon, bu tehdidin ortadan
kalkmas›yla bozulmaya bafllad›. Bozulman›n ilk
önemli iflareti Temmuz-A¤ustos 1945’teki Pots-
dam Konferans›’nda görüldü. Özellikle Almanya
ve Polonya’n›n gelece¤i konusundaki görüfl ayr›-
l›klar› giderek derinleflti. ‹deolojik temele daya-
nan ve nükleer silahlar›n tehdidinde ilerleyen bu
mücadeleye So¤uk Savafl ad› verildi. So¤uk Sa-
vafl, 1945-48 aras›nda yaflanan bir dizi olayla be-
lirgin hâle geldi. Söz konusu dönemin bafll›ca
geliflmesi, Nazi iflgalinin sona ermesinden beri
komünistlerin avantajl› duruma geldi¤i Orta ve
Do¤u Avrupa ülkelerinde Sovyet destekli komü-
nist partilerin 1947 ortalar›ndan itibaren iktidar›
ele almalar›d›r. 1947 Sonlar›nda kurulan ve bu
ülkelerdekine ek olarak birçok Bat› ülkesindeki
komünist partinin de üye oldu¤u Kominform,
önemli bir tedirginlik yaratt›. Bu olaylardan önce
ABD’de Roosevelt’in ölümünden sonra baflkan
olan Truman yönetimi, ortak tehdidin kalmad›¤›
bir dünyada SSCB’ye karfl› sert bir politikaya yö-
nelmeye bafllam›flt›. Özellikle, 1946’daki “Uzun
Telgraf” do¤rultusunda SSCB’nin çevrelenmesi
gerekti¤i sonucuna varan ABD, bu yolda ad›mlar
atmaya bafllad›. Mart 1947’de ilan edilen Truman
Doktrini, iç savafltaki Yunanistan ile SSCB’yle ilifl-
kileri gergin bulunan Türkiye’ye yönelik askerî
yard›m öngörüyordu. Bat› Avrupa’n›n ekonomik
koflullar›n iyilefltirilerek SSCB’nin yararlanabile-
ce¤i bir istikrars›zl›k durumunun oluflmas›n› ön-
lemeyi amaçlayan Marshall Plan› ise Haziran
1947’de bafllat›ld› ve Nisan 1948’de Avrupa Eko-
nomik ‹flbirli¤i Örgütü’nün kurulmas›yla önemli
bir aflama kaydedildi. Böylece Alman-Frans›z ifl
birli¤inin zemini haz›rlanarak Bat› Avrupa’daki
ekonomik bütünleflme çal›flmalar›n›n önü aç›ld›.
Özellikle 1948’de Çekoslovakya’da komünistle-
rin iktidara geliflinin ve Berlin’de SSCB’nin uygu-
lad›¤› ablukan›n yaratt›¤› gerilimli ortamda Bat›
Bloku’nun savunma alan›nda örgütlenmesi için
çal›flmalar bafllat›ld›. Nisan 1949’da NATO’nun
kurulmas›yla bu süreç tamamland›. Askerî bir ör-
gütlenme olarak Do¤u Bloku ise 1955’te Varflova
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Pakt›’n›n kurulmas›yla ortaya ç›kt›. NATO,
ABD’nin ulusal güvenlik stratejilerinin de Avrupa
çap›nda uygulanmas›na imkân sa¤lad›. Özellikle
SSCB’nin çevrelenmesi siyaseti do¤rultusunda bu
ülke yak›nlar›ndaki ABD müttefiklerinin toprak-
lar›nda üslerin kurulmas› bu sayede gerçekleflti.
Öte yandan, ABD’nin bir Bat› Bloku kurmas›, Ko-
re’de 1950’de bafllayan savaflta, uluslararas› ko-
münizme karfl› mücadele edilmesi yönündeki po-
litikay› uygulamas›na da imkan sa¤lad›. SSCB ve
Çin Halk Cumhuriyeti destekli Kuzey Kore’ye
karfl› ABD liderli¤inde kurulan büyük bir koalis-
yon Güney Kore taraf›nda savaflt›. Ayr›ca, savafl-
tan hemen sonra kurulan Güneydo¤u Asya Ant-
laflmas› Örgütü (SEATO) ve Ba¤dat Bakt› ile
SSCB’nin çevrelemesi politikas›nda önemli gelifl-
me kaydedildi.

So¤uk Savafl’›n ilk aflamas›nda Orta Do¤u’da ya-

flanan geliflmeleri aç›klayabilmek.

‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra Orta Do¤u’da
yaflanan en önemli geliflme Filistin’de ‹srail dev-
letinin kurulmas› oldu. ‹ngiltere’nin Filistin’den
çekilece¤ini aç›klayarak konuyu BM’ye tafl›mas›
sonras›nda BM’nin, Filistin’in Araplar ve Yahudi-
ler aras›nda bölünmesi yönünde karar almas› ne-
deniyle bölgedeki Arap devletleri ile May›s
1948’de ilan edilen ‹srail devleti aras›nda savafl
bafllad›. 1949’a dek süren savaflta ‹srail kendisine
savafl açan tüm Arap devletlerini yendi. Orta Do-
¤u’nun bir di¤er önemli ülkesi ‹ran’da ise rejimin
Bat› yanl›s› olmas› önem tafl›yordu. 1951’de bafl-
bakan olan Musadd›k’›n ‹ran petrollerini millîlefl-
tirmesi, Bat› için önemli bir sorundu. Bu sorunu
aflmak için CIA taraf›ndan yürütülen bir operas-
yonla Musadd›k’›n görevden al›nmas› sa¤land›
ve hem ‹ran Bat›’ya ba¤l› bir ülke hâline getirildi
hem de ABD ile ‹ngiliz flirketlerinin ‹ran petro-
lündeki egemenli¤i sürdürüldü. ‹ran’da durum
böyleyken bafll›ca Arap ülkelerinden birisi olan
M›s›r’da 1952’deki darbeden bir süre sonra ikti-
dara gelen Nas›r, Bat›’ya mesafeli bir siyasete yö-
neldi. Arap liderli¤ine oynayan ve bunun ‹srail’i
yenmekle mümkün olabilece¤ini düflünen Nas›r
hem silahlanmaya hem de ekonomik kalk›nma-
ya yöneldi. Bu çerçevede Süveyfl Kanal› fiirke-
ti’ni millîlefltirmesi büyük bir krize yol açt›. ‹sra-
il, ‹ngiltere ve Fransa’n›n M›s›r’a sald›rmas› son-
ras› SSCB ve ABD devreye girdi. Genel olarak

Bat›’n›n prestij kaybetti¤i Süveyfl Bunal›m› nede-
niyle hem Nas›r hem de SSCB Orta Do¤u’da et-
kinlik kazand›. Bölgede artan ABD karfl›tl›¤› ne-
deniyle Baflkan Eisenhower Ocak 1957’de,
ABD’nin Orta Do¤u’yu komünist bir tehdide kar-
fl› koruyaca¤›n› öngören bir doktrin ilan etti. Dok-
trin, çevreleme siyaseti çerçevesinde 1955’te ku-
rulmufl olan Ba¤dat Pakt›’n›n alan›n› fiilen genifl-
letiyordu. Öte yandan Eisenhower Doktrini son-
ras› bölgede daha da artan ABD karfl›tl›¤›n›n bir
sonucu olarak 1958’de yap›lan darbeyle Nas›r
yanl›s› bir cumhuriyet hâline gelen Irak Ba¤dat
Pakt›’ndan ayr›ld›. 
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1. ‹kinci Dünya Savafl› sonras›ndaki duruma iliflkin ola-
rak afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?

a. Avrupa ekonomisi genel olarak gerilemifltir.
b. Birçok Avrupa ülkesinde sol hareketler güç ka-

zanm›flt›r.
c. Sovyetler Birli¤i’nde siyasi istikrars›zl›k baflla-

m›flt›r.
d. Japonya’da yeni bir anayasa yürürlü¤e girmifltir.
e. Birçok sömürge ülkesi ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›flt›r.

2. Afla¤›dakilerden geliflmelerden hangisi ‹kinci Dünya
Savafl› bittikten sonra gerçekleflmifltir?

a. Fransa’da Vichy Hükûmeti’nin kurulmas›.
b. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmas›.
c. Hindistan’da ‹ngiltere’ye karfl› pasif direniflin

bafllamas›.
d. Suriye’nin ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›.
e. Atlantik Bildirgesi’nin ilan›.

3. Afla¤›dakilerden hangisi Potsdam Konferans›’nda ele
al›nan konulardan biri de¤ildir?

a. Bo¤azlar›n statüsü.
b. Almanya’n›n gelece¤i.
c. Polonya’n›n gelece¤i.
d. Almanya-Polonya s›n›r›.
e. Sömürgelerin durumu.

4. Afla¤›dakilerden hangisi 10 fiubat 1947’de Müttefik-
ler ile bar›fl antlaflmas› imzalayan befl devletten biridir?

a. Avusturya
b. Almanya 
c. ‹talya
d. Yunanistan
e. Yugoslavya

5. So¤uk Savafl s›ras›nda ABD’nin SSCB’ye karfl› izledi-
¤i politikaya ne ad verilmektedir?

a. Durdurma
b. Cayd›rma 
c. Püskürtme
d. Çevreleme
e. Önleme

6. I.   NATO’nun kurulmas›.
II.  Varflova Pakt›’n›n kurulmas›
III. Marshall Plan›’n›n ‹lan›
IV. Truman Doktrini’nin ‹lan›
Yukar›daki geliflmelerin kronolojik olarak do¤ru s›-

raland›¤› seçenek afla¤›dakilerden hangisidir?
a. I-II-III-IV
b. III-IV-II-I 
c. III-II-I-IV
d. IV-III-II-I
e. IV-III-I-II

7. Afla¤›daki ülkelerden hangisi Süveyfl Bunal›m› s›ra-
s›ndaki silahl› çat›flmalara kat›lmam›flt›r?

a. M›s›r
b. ‹srail 
c. ‹ngiltere 
d. SSCB
e. Fransa

8. Afla¤›daki ülkelerden hangisi Ba¤dat Pakt›’na üye
olmam›flt›r?

a. Irak
b. Türkiye 
c. ‹ngiltere 
d. Suriye
e. ‹ran

9. Nas›r döneminde M›s›r’a iliflkin olarak afla¤›dakiler-
den hangisi do¤rudur?

a. Fransa’yla iyi iliflkiler kurmufltur.
b. ABD’yle ittifak yapm›flt›r.
c. ‹srail’le iyi iliflkiler kurmufltur.
d. Asvan Baraj›’n› SSCB’ye kiralam›flt›r.
e. Ba¤lant›s›zlar Hareketi’nin kurucular›ndand›r.

10. Afla¤›dakilerden hangisi George Kennan’›n “Uzun
Telgraf”ta SSCB’ye iliflkin olarak ileri sürdü¤ü iddialar-
dan birisi de¤ildir?

a. Kendisini kapitalizmle ebedi bir savafl içinde
görmektedir.

b. Bat› ülkelerindeki Marksistleri müttefik olarak
görmektedir.

c. Do¤u Avrupa ülkelerindeki muhalif unsurlar›
sindirmektedir.

d. Geleneksel Rus milliyetçili¤ine dayanan bir ge-
niflleme siyaseti izlemektedir.

e. Batl›k Denizi’nden Adriyatik Denizi’ne Avru-
pa’ya bir demir perde çekilmifltir.
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa’da Durum” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Soruda Verilen Olaylar›n
Tarihlerini” yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Potsdam Konferans›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹kinci Dünya Savafl›’n›n Hu-
kuken Sona Ermesi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bat› Bloku’nun Kuruluflu”
ve “Truman Doktrini” konular›n› yeniden göz-
den geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Soruda Verilen Olaylar›n
Tarihlerini” yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Süveyfl Bunal›m› ve Eisen-
hower Doktrini” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ba¤dat Pakt›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “M›s›r’da Nas›r’›n Yükselifli”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bat› Bloku’nun Kuruluflu”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

‹kinci Dünya Savafl›, uluslararas› politikada Avrupa dev-
letlerinin yüzy›llard›r devam eden egemenli¤ini kesin
olarak sona erdirdi. Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra
önemli ölçüde güç kaybeden Avrupa devletleri, 1945’e
gelindi¤indeyse de¤il dünyan›n, kendi bulunduklar› k›-
tan›n bile gelece¤ini tayin edecek güce sahip de¤iller-
di. Bunun sonucunda hem k›tada hem de sömürge top-
raklar›nda yeni bir süreç bafllad›. Avrupa’daki en önem-
li geliflme, devletlerin temel ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› ve
ekonominin toparlanmas› için daha kapsaml› bir ifl bir-
li¤i sürecini bafllatmalar›d›r. Avrupa bütünleflmesi ola-
rak adland›r›lan bu süreç, ‹kinci Dünya Savafl›’n›n eko-
nomik ve siyasi sonuçlar› nedeniyle bafllam›flt›r. Avru-
pa’n›n güç yitirmesi, sömürgelerin ba¤›ms›zl›k yolunu
da açt›. Ba¤›ms›zl›klar›n› kazanarak BM üyesi olan bu
ülkeler, BM Genel Kurulu’nda önemli bir say›ya ulaflt›-
lar ve bu platformdaki tart›flmalarda etkili bir taraf hâli-
ne geldiler. Savafl sonras›nda düflüfle geçen Avrupa’n›n
yerine iki yeni güç oda¤› ortaya ç›kt›: ABD ve SSCB.
Toprak, nüfus, do¤al kaynak ve ekonomik potansiyel
bak›m›ndan avantajl› olan bu iki ülke, savafl›n gerçek
galipleri olarak savafltan sonra kurulacak düzene yön
verdiler. 

S›ra Sizde 2

So¤uk Savafl’›n ne zaman bafllad›¤›na iliflkin çeflitli gö-
rüfller bulunmaktad›r. Baz› yazarlar, Bat› dünyas›n›n,
1917 Sovyet Devrimi’nden beri SSCB’yi düflman olarak
gördü¤ünü ve So¤uk Savafl’›n bu tarihte bafllad›¤›n› id-
dia etmektedir. Buna göre, 1929 Ekonomik Bunal›m› ve
Hitler’in iktidara gelmesi gibi geliflmelerin yaratt›¤› zo-
runluluklar, Bat›’n›n SSCB ile k›sa süreli bir koalisyon
kurmas›na yol açm›flt›r. Söz konusu zorunluluk ortadan
kalkar kalkmaz da iliflkiler yeniden bozulmufltur. Bir di-
¤er grup yazar ise So¤uk Savafl’›n II. Dünya Savafl›’ndan
sonra bafllad›¤›n› ileri sürmektedir. Savafl s›ras›nda ya-
flanan geliflmelere ek olarak ABD ve SSCB’nin savafl›n
bitiminde elde ettikleri güç, bu iddian›n temel dayana-
¤›d›r. Bu yazarlardan baz›lar› 1945 y›l›n› esas al›rken
baz›lar› ise 1947’deki Truman Doktrini’ni So¤uk Savafl’›n
bafllang›c› olarak kabul etmektedir. So¤uk Savafl’›n na-
s›l bafllad›¤› da büyük bir tart›flma konusudur. Baz› ta-
rihçiler, bafll›ca neden olarak Sovyet yay›lmac›l›¤›n› gös-
termektedir. Buna göre, 1945’teki avantajl› konumuyla
SSCB dünya bar›fl›n› tehdit etmekteydi ve ABD bu du-
ruma engel olmak için müdahale ederek SSCB’yi dur-
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durmufltur. Öte yandan di¤er bir grup tarihçi ise So¤uk
Savafl’›n bafllamas›ndan ABD’yi sorumlu tutmaktad›r.
Buna göre, ABD kendi ç›karlar›n› korumak ve belli bir
siyasi-ekonomik sistemi dünyaya yaymak istemekteydi.
Bunu yaparken di¤er ülkeleri kendi liderli¤ine inand›r-
mas› gerekiyordu. ‹flte ABD, SSCB’yi bu süreçte bir kor-
ku unsuru olarak kullanm›flt›. ‹kinci Dünya Savafl›’nda
çok y›k›ma u¤ram›fl ve savafl›n ard›ndan savunma po-
zisyonunda bulunan SSCB’yi gerekçe göstererek ABD
dünyan›n her yerine müdahale etme imkân› bulmufltu. 

S›ra Sizde 3 

Orta Do¤u öteden beri stratejik öneme sahip bir böl-
geydi. Ulafl›m rotalar›n›n ortas›nda bulunmas›na ek ola-
rak 19. yüzy›l sonundan itibaren zengin petrol yatakla-
r›na sahip oldu¤u anlafl›l›nca önemi daha da artm›flt›.
So¤uk Savafl döneminde, Orta Do¤u söz konusu iki
özelli¤ine ek olarak artan kutuplaflma çerçevesinde sü-
pergüçler aras›ndaki mücadelenin önemli sahnelerin-
den biri oldu. Bölgedeki ülkelerin kendi taraflar›nda bir
d›fl politika yürütmesini arzu eden ABD ve SSCB için
karfl› kutba kapt›r›lacak her devlet stratejik bir baflar›s›z-
l›k anlam›na gelecekti. Araplar›n büyük ço¤unlu¤u olufl-
turdu¤u Orta Do¤u’da, di¤er bloka karfl› kullan›labile-
cek bir yap›n›n oluflturulabilmesi önem kazan›yordu.
Öte yandan bölgede farkl› siyasi gruplar ve farkl› rejim-
ler bulunmaktayd›. Bu çerçevede, ABD ve Bat›, meflru-
ti rejimlerle yak›nl›k kurarken SSCB ise cumhuriyetçiler
ve Arap milliyetçileriyle s›k› iliflkiler kuruyordu. Bu du-
rum ise Orta Do¤u’daki devletlerde sürekli olarak siya-
si bunal›mlar›n ve fliddet olaylar›n›n yaflanmas›na yol
aç›yordu. Arap-‹srail sorununun da etkisiyle bölge ül-
kelerinin ABD ve SSCB’nin deste¤iyle giderek silahlan-
mas›, Orta Do¤u’da uzun süre devam edecek fliddet or-
tam›n› büyük ölçüde beslemifltir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Yumuflaman›n hangi flartlarda ve nas›l ortaya ç›kt›¤›n› ifade edebilecek,
Yumuflama döneminde bloklar aras› iliflkilerinin nas›l geliflti¤ini tan›mlayabilecek,
Sömürge yönetimlerinden kurtularak ba¤›ms›zl›klar›n› kazanan ülkelerin
uluslararas› sistemin yap›s›na nas›l etki ettiklerini özetleyebilecek,
Yumuflama döneminde Bat› Avrupa’daki bütünleflme hareketlerinin geliflimi-
ni s›ralayabilecek,
Orta Do¤u’da meydana gelen geliflmelerin neden ve sonuçlar›n› aç›klayabi-
lecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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YUMUfiAMA DÖNEM‹N‹N BAfiLAMASI
‹kinci Dünya Savafl›’n›n sona ermesini takip eden 10 y›l içinde iki kutuplu dünya
düzeni tüm yönleriyle ortaya ç›km›flt›. Dünyan›n pek çok ülkesi ABD ve SSCB li-
derli¤indeki bloklar aras›nda bölünmüfllerdi. Sömürgeden ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan
ülkelerin kümelendi¤i Ba¤lant›s›zlar Hareketi ise henüz emekleme aflamas›ndayd›.
‹ki blokun en önemli askerî örgütleri olan NATO ve Varflova Pakt› aras›ndaki s›n›r,
ayn› zamanda Avrupa’n›n bölünmüfllü¤ünü de simgelemekteydi. Silahlanma yar›fl›
tüm h›z›yla devam ederken, iki blok lideri Afrika’dan Orta Do¤u’ya, Latin Ameri-
ka’dan Güneydo¤u Asya’ya kadar uzanan çok genifl bir co¤rafyada siyasi ve aske-
rî etkinliklerini art›rman›n pefline düflmüfllerdi. 

SSCB’de Stalin’in 1953’teki ölümünden sonra iktidara gelen Hruflov (Khruchev)
bir yandan SSCB içindeki iktidar›n› sa¤lamlaflt›r›rken, di¤er yandan da ABD’nin
çevreleme politikas›na 1955’te Varflova Pakt›’n› kurarak cevap vermiflti. 1962’deki
Küba Krizi’ne kadar ABD ve SSCB aras›nda bazen sertleflen, bazen “bahar havas›”
olarak nitelendirilen iniflli-ç›k›fll› bir döneme girildi.

Yumuflama Öncesi Diyalog Aray›fllar›

Cenevre Görüflmeleri
9 May›s 1955’te Federal Almanya’n›n NATO’ya üye olmas› SSCB’nin tepkisine yol
açm›fl, 14 May›s’ta Varflova Pakt› kurulmufltu. Bir gün sonra da Avusturya ile ABD,
Fransa, ‹ngiltere ve SSCB aras›nda Avusturya Devlet Antlaflmas› imzalanm›fl ve bu
ülkedeki iflgal sona erdirilmiflti. ABD ve SSCB aras›nda derin bir güvensizlik hava-
s› hâkim olmakla birlikte, Stalin’in ölümünden sonra, iki ülke aras›nda bir savafl
ç›kma ihtimalini ortadan kald›racak ad›mlar at›lmas› görüflüne her iki taraftan da
destek geliyordu. Bu çerçevede, Temmuz 1955’te ABD, Fransa, ‹ngiltere ve SSCB
yetkilileri Cenevre’de bir araya gelerek, iki blok aras›ndaki gerilimi azaltacak ön-
lemler üzerinde ilk defa görüfltüler. Cenevre toplant›s›nda nükleer silahlanma ya-
r›fl› gibi hassas konularda hiçbir ilerleme sa¤lanamad›. ‹ki Almanya’n›n birleflmesi
de, Federal Almanya’n›n daha birkaç ay önce NATO’ya al›nmas› sebebiyle Cenev-
re’de ele al›nan ama sonuçsuz kalan konulardan biri oldu. So¤uk Savafl flartlar›n›n
ortadan kald›r›lmas› için somut bir ad›m at›lamasa da Cenevre toplant›s›, ABD ve
SSCB liderlerinin aras›nda bir diyalog kanal› oluflturmas› bak›m›ndan önemlidir. 

Yumuflama



Bar›fl ‹çinde Bir Arada Yaflama
SSCB lideri Hruflov fiubat 1956’daki SSCB Komünist Partisi’nin XX. Kongresi’nde
Stalin dönemini a¤›r flekilde elefltirmifl ve SSCB yönetim kademelerini Stalinciler-
den ar›nd›rmaya giriflmiflti. Hruflov d›fl politikada da Stalin’in çizgisinden uzaklafl-
mak, hem kapitalist blokla hem de iki blokun d›fl›nda kalan ülkelerle iyi iliflkiler
gelifltirmek istiyordu. K›saca “Bar›fl içinde bir arada yaflama” olarak adland›r›lan bu
politikaya göre, Stalin’den farkl› olarak Hruflov, komünist ve kapitalist bloklar›n
birbirlerini yok etmeye çal›flmadan bir arada yaflayabileceklerini savunuyordu.
1955’te Yugoslavya ziyareti s›ras›nda Tito’ya, komünizme farkl› yollardan ulafl›labi-
lece¤ini söyleyerek, iki ülke aras›ndaki so¤uklu¤u gidermeye çal›flm›flt›. Yine de
1956’daki Macar ayaklanmas›n› sert biçimde bast›r›rken, Do¤u Bloku içinde bir za-
fiyete izin vermeyece¤ini gösterdi. SSCB’nin Süveyfl Krizi ve Eisenhower Doktri-
ni’nin ilan› karfl›s›ndaki tutumu, ABD ile karfl›l›kl› güvensizli¤in ortadan kalkmad›-
¤›n› göstermekteydi. 

Ekim 1957’de Sputnik adl› yapay uyduyu yörüngeye oturtmay› baflaran SSCB,
uzay yar›fl›nda ABD’nin bir ad›m önüne geçti. Daha da önemlisi, 1958’de SSCB ilk
K›talararas› Güdümlü Füze (ICBM) denemesini baflar›yla gerçeklefltirdi. ABD, Exp-
lorer I adl› uyduyu uzaya yollayarak ve kendi füzelerini gelifltirerek SSCB’nin bu
hamlelerini cevaps›z b›rakmad›. K›talararas› Güdümlü Füzelerin icad›, So¤uk Sa-
vafl’›n ABD yönetimi bak›m›ndan alg›lanma biçimini de¤ifltirdi. O tarihe kadar,
SSCB’yi Avrupa’daki üslerinden bombalama kapasitesine sahip olmakla birlikte,
kendi topraklar›na bir SSCB nükleer sald›r›s› olma ihtimali çok düflük olan ABD,
ilk kez nükleer bafll›k tafl›yan k›talararas› füzelerle vurulma endiflesi duymaya bafl-
lad›. Bu endifle Küba Krizi’nden sonra NATO’nun Kitlesel Karfl›l›k stratejisinin de-
¤ifltirilmesine yol açacakt›r.

Hruflov’un Temmuz 1959’da Moskova’y› ziyaret eden ABD Baflkan Yard›mc›s›
Richard Nixon ile yapt›¤› görüflme iki taraf aras›nda diyalog kap›s›n›n aç›k oldu¤u-
nu bir kez daha gösterdi. Ayn› y›l›n Eylül ay›nda ABD’yi ziyaret eden Hruflov’un,
Baflkan Eisenhower ile Camp David’te yapt›¤› görüflmede silahs›zlanma ve bar›fl
içinde bir arada yaflama gibi konular ele al›nm›fl olsa da 1955’teki Cenevre görüfl-
mesi gibi Camp David’te de somut bir ad›m at›lamad›.

1960 May›s›nda ABD, Fransa, ‹ngiltere ve SSCB liderlerinin kat›l›m›yla Paris’te
bir Do¤u-Bat› Zirvesi gerçeklefltirilerek, taraflar aras›ndaki diyalogun gelifltirilmesi-
ne çal›fl›lacakt›. Ancak Zirve’den k›sa bir süre önce meydana gelen U-2 Olay› bu
Zirve’nin baflar›s›zl›kla sonuçlanmas›na yol açt›.
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Resim 6.1

Eisenhower ve
Hruflov ABD’de.
(1959)

Kaynak: http://www.eisenhowerinstitute.org/dotAsset/1846855.jpg



ABD-SSCB Gerginli¤inin Zirveye T›rmanmas›

Küba Devrimi
ABD’nin 1898’de ‹spanya’dan ele geçirdi¤i Küba 1902’de ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›fl-
t›. ABD taraf›ndan haz›rlanan Küba Anayasas›’nda, ABD’nin Küba topraklar›nda
Guantanamo Körfezi’nde bir askerî üsse sahip olmas› ve gerekli gördü¤ü takdirde
d›fl politika ve ekonomi konular›nda ülkeye müdahale edebilmesi düzenlenmiflti.
‹lerleyen y›llarda Küba ABD’nin güvenli¤i için stratejik konumunu devam ettirir-
ken, Amerikal› ifl adamlar› da ülkenin fleker kam›fl› üretimini ve madenlerini tama-
men ele geçirmifllerdi. Fulgencio Batista 1940’ta devlet baflkan› seçildikten sonra
ABD ile iliflkilerini gelifltirmiflti.

Fidel Castro önderli¤indeki solcu gerillalar Batista yönetimine karfl› 1956’da
ayakland›. Ada’n›n k›rsal›nda yaflayan köylülerden destek alarak 1959’da baflkent
Havana’y› ele geçirmeyi baflard›lar. Batista Portekiz’e kaçt›. Devrim’den sonra ta-
r›m reformu ad› alt›nda özel mülkiyetin devletlefltirilmesine giriflildi. Amerikal›lar›n
Küba’daki mallar›na el koyulmas› iki ülke aras›ndaki diplomatik iliflkileri kopma
noktas›na getirdi. ABD k›y›lar›ndan sadece 140 km aç›ktaki Küba’da komünistlerin
yönetimi ele geçirmifl olmas› ABD’de rahats›zl›¤a yol açt›. Devrim’den sonra yüz
binlerce Kübal› ABD’ye kaçt›. CIA Kübal› mültecilerden oluflturdu¤u bir orduyla
1961’de Küba yönetimini devirmeye çal›flt›. Domuzlar Körfezi ç›karmas› olarak bi-
linen bu olayda Castro birlikleri sald›rganlar› püskürtmeyi baflard›. ABD’nin yeni
komünist Küba yönetimine karfl› sergiledi¤i aç›k düflmanl›k, Castro’nun SSCB’ye
daha fazla yaklaflmas›na sebep oldu. Bu yak›nlaflma ise So¤uk Savafl’›n en önemli
krizini (Küba Krizi) do¤uracakt›r.

U-2 Olay›
1950lerin ikinci yar›s›nda ABD ile SSCB aras›nda diyalog aray›fllar› devam etmekle
birlikte, taraflar›n birbirlerine iliflkin flüpheleri ortadan kalkmam›flt›. Özellikle
SSCB’nin uzay ve roket teknolojisindeki ilerlemeleri ABD’nin askerî stratejilerinde
önemli de¤iflikliklere gitmesine sebep olmaktayd›. NATO’nun Kitlesel Karfl›l›k Stra-
tejisi çerçevesinde, SSCB’nin askerî ve sanayi tesislerinin yerlerinin ö¤renilmesi ge-
rekli hâle gelince, ABD 1957’den itibaren SSCB üzerinde U-2 ad› verilen casus
uçaklar uçurabilmek için Pakistan’›n Peflaver kentinde bir üs inflas›na bafllad›. U-2
uçaklar› ‹ncirlik (Adana) ve Peflaver üslerine yerlefltirildiler. Paris’te düzenlenmesi
planlanan Do¤u-Bat› Zirvesi’nden 15 gün önce, 1 May›s 1960’ta bir Amerikan U-2
casus uça¤›, SSCB üzerinde keflif görevi icra ederken düflürüldü. Bafllang›çta ABD
uça¤›n casus de¤il meteoroloji uça¤› oldu¤unu iddia etse de uça¤›n pilotu Francis
Garry Powers sa¤ olarak Sovyetler taraf›ndan ele geçirilmifl ve tüm operasyonu an-
latm›flt›. 

14 May›s’ta Paris’te toplanan Zirve’de konuflan Hruflov U-2 casus uça¤›n›n ül-
kesine karfl› düflmanca faaliyetin bir parças› oldu¤unu ifade ederek, ABD Baflkan›
Eisenhower’› ülkesinden özür dilemeye ça¤›rd›. Eisenhower özür dilemeyince de
Hruflov toplant›y› terk etti. U-2 Olay› sadece Do¤u ve Bat› bloklar› aras›nda diya-
log çabalar›n› olumsuz yönde etkilemedi, ayn› zamanda SSCB’nin Türkiye ile ilifl-
kilerinde bir krize yol açt›. Zira U-2 uçufllar›n›n ‹ncirlik Üssü’nden de yap›ld›¤› ge-
rekçesiyle SSCB Türkiye’ye bu tür “düflmanca eylemleri” tekrar etmemesi uyar›s›n-
da bulundu. Türkiye’nin ise kendi topraklar›nda yürütülen bu casusluk faaliyetin-
den haberi bile yoktu. 
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Küba Krizi
U-2 olay›ndan sonra ABD ve SSCB aras›nda gerilim her geçen gün artmaya devam
etti. A¤ustos 1961’de SSCB’nin iste¤iyle Demokratik Almanya hükûmeti Do¤u ve Ba-
t› Berlin’i fiziki olarak da birbirinden ay›ran bir duvar›m inflas›na bafllad›. Berlin Du-
var›, y›k›laca¤› 1989’a kadar, So¤uk Savafl’›n en çarp›c› sembolü olarak kalacakt›r.

SSCB’nin 1957’de Sputnik’i uzaya atmas›ndan ve K›talararas› Güdümlü Füzeler
(ICBM) gelifltirmeye bafllamas›ndan sonra ABD de benzer flekilde uzun menzilli ve
nükleer bafll›k tafl›yabilen güdümlü füzeler gelifltirmeye bafllam›flt›. Bir savafl hâlinde
Sovyet hedeflerine en h›zl› ve a¤›r darbenin indirilebilmesi için Amerikan füzelerinin
SSCB’ye yak›n bölgelere yerlefltirilmesi gerekiyordu. ABD’nin ›srarl› talebi üzerine
Türkiye, orta menzilli Jüpiter güdümlü füzelerinin kendi topraklar›na yerlefltirilmesi-
ne izin verdi. Nisan 1962’de Jüpiterlerin Türkiye’ye yerlefltirilmesi tamamland›.

Bu arada ABD’nin baflar›s›z Domuzlar Körfezi ç›kartmas›ndan sonra Küba ile
SSCB aras›ndaki askerî iliflkiler h›z kazanm›flt›. Castro yönetimi, yeni bir istila giri-
flimini püskürtebilmek için SSCB’den silah al›yordu. Hruflov ise SSCB’ye komflu
Türkiye’ye Jüpiter füzelerinin konuflland›r›lmas›na, ABD’ye komflu Küba’ya nükle-
er füzeler yerlefltirerek karfl›l›k vermek istiyordu. SSCB ve Küba 1962 bafl›nda füze
yerlefltirilmesi konusunda anlaflt›lar. Küba’ya gelen Sovyet uzmanlar› yerlefltirile-
cek füzelerin altyap› inflaat›na bafllad›lar. Ekim 1962’de Amerikan U-2 casus uçak-
lar› Küba’daki Sovyet füze rampalar›n› tespit etti. Nükleer bafll›klar ise SSCB’den
gemilerle Küba’ya iletilecekti. ABD’nin füzelerden haberdar olmas›yla So¤uk Sa-
vafl’›n en ciddi krizi bafllad›.

15 Ekim’de Baflkan John F. Kennedy taraf›ndan toplanan ABD Ulusal Güvenlik
Konseyi Yürütme Kurulu al›nabilecek tedbirleri görüfltü. ‹lk seçenek Küba’n›n
ABD taraf›ndan iflgal edilmesiydi. Fakat SSCB’nin buna karfl›l›k olarak Bat› Berlin’i
iflgal edebilece¤i endiflesiyle iflgalden vazgeçildi. Küba’n›n ABD donanmas› taraf›n-
dan ablukaya al›nmas›na ve nükleer bafll›k tafl›yan Sovyet gemilerinin Küba’ya gi-
rifllerine kesinlikle izin verilmemesi kararlaflt›r›ld›. Kennedy 22 Ekim 1962’de yap-
t›¤› bir televizyon konuflmas›nda, “Küba’dan, Bat› Yar› küresindeki herhangi bir ül-
keye yap›lacak füze sald›r›s›n›, SSCB taraf›ndan yap›lm›fl sayacak ve topyekûn kar-
fl›l›k verece¤iz” diyerek krizin boyutlar›n› ortaya koydu.

Bu arada ABD, SSCB ile yaflanabilecek bir termonükleer savafl›n kendisi için de
felakete yol açabilece¤i de¤erlendirmesini yapmakta ve savafl›n önüne nas›l geçi-
lebilece¤ini bulmaya çal›flmaktayd›. Sovyetler ile yap›lan aç›k ve gizli temaslarda
krizin nas›l sona erdirilebilece¤i üzerinde duruldu. Hruflov 26 Ekim’de Kennedy’e
yollad›¤› mektupta, gerginli¤i daha fazla sürdürmemekten, karfl›l›kl› olarak rahat-
lamaktan ve bir termonükleer savafla yol açmamaktan söz etti. 27 Ekim’de ise Hru-
flov Türkiye’deki füzelerinin sökülmesi karfl›l›¤›nda, Küba’ya füze yerlefltirmekten
vazgeçebileceklerini ilan etti. Jüpiter füzelerini kabul etmesi için bu sayede nükle-
er güç olaca¤›na ikna edilen Türkiye ise ABD’ye, hiçbir flartta füzelerin kald›r›lma-
s›n› istemedi¤ini bildirdi.

Türkiye’nin itirazlar›na ra¤men, SSCB ile “Üçüncü Dünya Savafl›” yaflamay› gö-
ze alamayan Kennedy, Hruflov ile 27 Ekim’de gizli bir anlaflma yapt›. Buna göre
Türkiye ve kuzey ‹talya’daki Amerikan füzeleri sökülecekti. 28 Ekim’de Hruflov,
Sovyet füze rampalar›n›n Küba’dan sökülece¤ini aç›klad›. Kennedy de bunun dün-
ya bar›fl›na büyük bir katk› oldu¤unu ilan etti. Kennedy-Hruflov anlaflmas› uyar›n-
ca Nisan 1963’e kadar Türkiye’deki Jüpiterler tamamen söküldü.
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Küba Krizi bir yandan ABD ve SSCB’nin So¤uk Savafl y›llar› boyunca s›cak ça-
t›flmaya en çok yaklaflt›klar› olay oldu¤u, di¤er yandan da bloklar aras›nda yumu-
flama olarak isimlendirilen dönemin bafllang›ç noktas› oldu¤u için önemlidir. ABD
kendi topraklar›na bir nükleer sald›r› yap›labilece¤i gerçe¤ini ilk kez hissetmifl, ge-
rekirse müttefikleriyle anlaflmazl›k pahas›na kendi ülkesini korumay› öncelikli
amaç belirlemifltir. Bu tav›r Bat› Bloku içinde ciddi görüfl ayr›l›klar›n›n su yüzüne
ç›kmas›na sebep olacakt›r. ABD ile Fransa aras›nda nükleer silahlar›n kontrolü ko-
nusunda ç›kan anlaflmazl›k Charles de Gaulle’ün emriyle Fransa’n›n 1966’da NA-
TO’nun askerî kanad›ndan çekilmesine yol açacakt›r. Küba Krizi’nden sonra, NA-
TO’nun düflmandan gelen her tür sald›r› karfl›s›nda nükleer silahlara baflvurmas›n›
öngören “kitlesel karfl›l›k” stratejisi ise 1967’de, sald›r›n›n niteli¤ine göre konvansi-
yonel ya da nükleer silahlarla karfl›l›k verilmesi ilkesini benimseyen “esnek karfl›-
l›k” stratejisiyle de¤ifltirilecektir. ABD’nin yönlendirmesiyle Di¤er taraftan Türki-
ye’de de ABD’nin ne kadar güvenilir bir müttefik oldu¤u sorgulanmaya aç›lacak-
t›r. Ama Türkiye’nin ABD konusundaki as›l hayal k›r›kl›¤› 1964’te K›br›s’a bir ç›-
kartma yapmas›n›n ABD Baflkan› Lyndon Johnson’dan gelen bir mektupla durdu-
rulmas›ndan sonra ortaya ç›kacakt›r.

Küba Krizi’nin Türkiye’ye etkilerini daha iyi anlamak için Ernest R. May ve Philip Zeli-
kow’un Kennedy Tutanaklar› ve Türkiye Üzerine Gizli Pazarl›klar (‹stanbul, Sabah, 1998)
adl› kitab›n› okuyabilirsiniz.

U-2 casus uçufllar› ABD-SSCB iliflkilerini nas›l etkilemifltir?
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1961’de ‹zmir
Çi¤li’ye yerlefltirilen
Jüpiter füzesi.
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KÜBA KR‹Z‹’NDEN SONRA DO⁄U-BATI ‹L‹fiK‹LER‹

Do¤u ve Bat› Bloklar› Aras›ndaki Gerilimin Azalmas›
Küba Krizi s›ras›nda askerî sorunlar› karfl›l›kl› olarak t›rmand›rman›n her iki ülke-
ye de büyük zarar verebilece¤ini gören ABD ve SSCB, krizden hemen sonra bir da-
ha benzer gerilimler yaflamamak için ortak ad›mlar atmaya bafllad›. Bu çerçevede
Haziran 1963’te ABD Baflkan›’n›n konutu Beyaz Saray ile SSCB liderinin konutu
Kremlin Saray› aras›nda do¤rudan telefon ba¤lant›s› (s›cak / k›rm›z› hat) kuruldu.
Hemen ard›ndan ABD, ‹ngiltere ve SSCB Nükleer Deneme Yasa¤› Antlaflmas›’n›
(S›n›rl› Deneme Yasa¤› Antlaflmas›) imzalad›lar. Bu antlaflmayla yer alt› d›fl›ndaki
mekânlarda nükleer silah denemeleri yap›lmas› yasakland›.

Yine ABD, ‹ngiltere ve SSCB’nin giriflimleriyle 1967’de yürürlü¤e giren D›fl
Uzay Antlaflmas›, imzac› devletlerin dünya yörüngesine veya uzaya nükleer silah-
lar yerlefltirmesini yasakl›yordu. SSCB ve ABD’nin silahlanma yar›fl›na paralel sür-
dürdükleri uzay yar›fl›n›n önemli bir dönemecinde imzalanan bu antlaflma günü-
müzdeki uzay hukukunun da temellerini oluflturdu. Antlaflmadan iki y›l sonra ABD
aya insan indirmeyi baflard›.

Yumuflama döneminde imzalanmakla birlikte günümüzde de önemini koruyan
Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›n›n Önlenmesi Antlaflmas› sivil amaçl› nükleer enerji
üretimine izin vermekle birlikte, istisna tutulan BM Güvenlik Konseyi’nin befl dai-
mî üyesi d›fl›ndaki imzac› devletlerin nükleer silah elde etmesini tamamen yasak-
lamaktad›r. 1968’de imzaya aç›lan ve 1970’te yürürlü¤e giren antlaflma, nükleer
enerji alan›ndaki çal›flmalar›n Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans› taraf›ndan denetlen-
mesini de düzenlemektedir.

fiüphesiz Yumuflama döneminde Do¤u ve Bat› bloklar› aras›nda en önemli hu-
kuki belgeler SSCB’de Leonid Brejnev’in ABD’de ise Richard Nixon’un yönetimde
oldu¤u 1970’lerin ilk yar›s›nda imzalanm›flt›r. Afla¤›da ele al›nacak olan Vietnam
Savafl›’n›n sona ermesi, ABD’nin Çin Halk Cumhuriyeti’yle diplomatik iliflki kurma-
s› ve Federal Almanya Baflbakan› Willy Brant’›n Do¤u blokuyla iliflkileri gelifltirme
çabalar› Do¤u-Bat› diyalogunun yeflermesine imkân verdi. ABD ve SSCB’nin nük-
leer silahs›zlanmaya iliflkin ilk büyük ad›m› iki ülke aras›nda 1969’da bafllat›lan
Stratejik Silahlar›n S›n›rland›r›lmas› Görüflmeleri (SALT) oldu. 1972’de Nixon ve
Brejnev Stratejik Sald›r› Silahlar›n›n S›n›rland›r›lmas›na ‹liflkin Tedbirler Anlaflma-
s›’n› (SALT-1) ve bunu tamamlay›c› nitelikteki Anti-Balistik Füze Antlaflmas›’n› im-
zalad›lar. Ard›ndan da iki ülke aras›nda SALT-2 görüflmeleri bafllad›. 

SALT-2 görüflmeleri devam ederken So¤uk Savafl döneminin en kapsaml› zirve-
si 1975’te Helsinki’de topland›. 35 Avrupa ülkesi, ABD ve Kanada’n›n kat›l›m›yla
yap›lan Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Konferans› (AG‹K) sonucunda imzalanan
Helsinki Nihai Senedi’yle Do¤u ve Bat› Bloku ülkeleri aras›ndaki iliflkilerin yürü-
tülmesinde taraflar›n göz önünde bulunduracaklar› ilkeler tespit edildi. Toprak bü-
tünlü¤üne sayg›, s›n›rlar›n ihlal edilmezli¤i, anlaflmazl›klar›n bar›flç›l yollarla çözü-
mü, iç ifllerine kar›flmama, kuvvet kullanmaktan kaç›nma gibi ilkelerin yan› s›ra, in-
san haklar› konusunda da görüfl birli¤ine var›ld›. Buna göre imzac› devletler, dü-
flünce, vicdan, din veya inanç özgürlü¤ü de dâhil olmak üzere insan haklar›na ve
temel özgürlüklere sayg› göstereceklerdi. Helsinki’de ayr›ca silahs›zlanma çal›flma-
lar›na devam edilmesi ve iki blok aras›nda ekonomik ve ticari ifl birli¤inin geliflti-
rilmesi konular›nda da anlaflma sa¤land›. ‹nsan haklar›n›n tan›mlanmas› üzerinde-
ki görüfl ayr›l›klar› ABD ve SSCB aras›nda Helsinki’den sonra da devam edecektir.
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1970’lerin sonuna do¤ru ABD Baflkan› Jimmy Carter SSCB’yi inanç özgürlü¤ünü k›-
s›tlamakla, Brejnev ise ABD’yi ülkelerin iç ifllerine kar›flmakla suçlayacaklard›r. 

Nükleer silahlar› ve bunlar› f›rlatma vas›talar›n› önemli miktarda s›n›rland›rmak
için 1972-1979 döneminde ABD ve SSCB aras›nda yürütülen SALT-2 görüflmeleri
sonucunda Carter ve Brejnev SALT-2 Antlaflmas›n› Haziran 1979’da Viyana’da im-
zalad›lar. Ayn› y›l›n sonunda SSCB’nin Afganistan’› iflgal etmesi üzerine ABD Sena-
tosu antlaflmay› onaylamad›. 1986’da ise Ronald Reagan’›n baflkanl›¤› s›ras›nda ant-
laflmadan imzas›n› tamamen çekecektir.

Küba Krizi’nden 1979 sonuna kadar at›lan karfl›l›kl› ad›mlarla flekillenen yumu-
flama dönemi, ABD’nin SSCB’nin Afganistan’› iflgal etmesine gösterdi¤i tepkiyle
birlikte sona erdi. 1980’lerin ilk yar›s› ‹kinci So¤uk Savafl olarak nitelendirilebile-
cek bloklar aras› yeni gerginliklere sahne olacakt›r.

Çin-Sovyet Anlaflmazl›¤› ve ABD-ÇHC ‹liflkileri
Yumuflama döneminde ABD ile SSCB aras›ndaki iliflkilerde bariz bir iyileflme söz
konusuyken, ayn› tarihlerde SSCB ile ÇHC aras›nda ciddi bir ayr›flma yaflanmaktay-
d›. Esasen daha ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda Mao’nun Stalin’in do¤rudan talimat›
alt›na girmemesi ve ondan ba¤›ms›z hareket etmeyi tercih etmesi iliflkileri germifl-
ti. Mao-Stalin anlaflmazl›¤›n›n ideolojik bir yönü de vard›. Mao’ya göre, köylülerin
ço¤unlukta oldu¤u Asya halklar›, iflçi s›n›f›na dayanan Sovyet Devrimi’ni de¤il
köylülere dayanan Çin Devrimi’ni örnek almal›yd›lar. Mao, SSCB’nin komünist ül-
kelere önderlik etmesini kabul etmiyor, Çin deneyimini öne ç›kartmaya çal›fl›yor-
du. Bu ideolojik farkl›laflmaya ra¤men, ABD karfl›s›nda SSCB ve ÇHC aras›ndaki it-
tifak havas›, özellikle Kore Savafl› s›ras›nda devam etti. Kore Savafl›’ndan sonra iki
ülke Vietnam’da Ho Chi Minh’e destek verdiler. Stalin’in ölümünden sonra iki ül-
ke aras›nda k›sa süreli bir bahar havas› bafllad›. Hruflov döneminde SSCB Büyük
Okyanus k›y›s›ndaki Port Arthur liman›n› ÇHC’ne verdi. Çok say›da Çin tesisine
Sovyet teknik yard›m› yap›ld›. 

Hruflov’un Stalin’i elefltirdi¤i 1956’daki XX. Kongre’den sonra SSCB-ÇHC iliflki-
leri tekrar düflüfle geçti. ÇHC’de tek adam niteli¤inin devam etmesini isteyen Mao,
Hruflov’un “kifliye tap›nma” dönemini sona erdirmesinden rahats›z oldu. Ayr›ca
Mao, Hruflov’un “bar›fl içinde bir arada yaflama” yaklafl›m›na karfl› ç›kmakta, kapi-
talizm ile komünizm aras›ndaki mücadelenin sürece¤ini savunmaktayd›. Buna kar-
fl›l›k, Hruflov 1959’da düzenlenen XXI. Kongre’de ÇHC’i ilk kez aç›ktan elefltirdi.
Eylül 1959’da ise ÇHC’nin Hindistan topraklar›nda hak iddias›na SSCB’nin itiraz et-
mesiyle iki ülke aras›ndaki gerilim yükseldi. Bir y›l sonra SSCB, ÇHC’deki teknis-
yenlerini ve teknik yard›m malzemelerini geri çekti.

Küba Krizi SSCB ile ÇHC’yi birbirinden biraz daha uzaklaflt›rd›. ÇHC SSCB’nin
ABD ile uzlaflmas›n› komünizme ihanet ve kapitalizmin gücü karfl›s›nda at›lan ge-
ri ad›m olarak de¤erlendirdi. Küba Krizi’yle ayn› dönemde gerçekleflen ÇHC-Hin-
distan savafl›nda SSCB, Pekin’e destek vermedi. Dahas› ÇHC’ye nükleer konularda
deste¤ini kesti. Mao ise Hruflov’u SSCB’de “karfl› devrim” yapmak ve kapitalizmi
yeniden kurmakla itham etti. Hruflov’un 1964’te görevden al›nmas›ndan ve Leonid
Brejnev’in liderli¤e getirilmesinden sonra da SSCB-ÇHC iliflkileri düzelmedi.

Mao’nun 1966’da bafllatt›¤› Kültür Devrimi s›ras›nda, ÇHC’deki tek adam reji-
mi daha da kökleflti. Mao’nun liderli¤ini veya komünizmin Maocu yorumunu
elefltirenler, “gizli burjuva” olmakla suçlanarak tasfiye edildi. Mao’nun parti polisi
niteli¤indeki “K›z›l Muhaf›zlar” her türlü muhalefete karfl› afl›r› fliddet uygulamaya
bafllad›.
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Kültür Devrimi sürerken ÇHC-SSCB iliflkileri daha da kötüleflti. 1969’da SSCB-
ÇHC s›n›r› konusundaki anlaflmazl›k k›sa süreli silahl› çat›flmaya yol açt›. Ateflkesin
ard›ndan yap›lan görüflmelerde anlaflmazl›k giderilemedi. ÇHC-SSCB çekiflmesi
dünyan›n birçok bölgesinde de ortaya ç›kt›. So¤uk Savafl’›n sona ermesine kadar-
ki dönemde Afrika, Uzak Do¤u ve Orta Do¤u’da her iki ülkenin destekledi¤i silah-
l› gruplar zaman zaman birbirleriyle çat›flt›. 

1969’daki s›n›r savafl›n› SSCB ile yaflanabilecek daha büyük bir hesaplaflma için
uyar› olarak alg›layan Mao, 1971’den itibaren ABD ile iliflkilerini düzeltme yoluna
gitti. Mao, as›l tehdit olarak SSCB’yi görmekteydi. ABD Ulusal Güvenlik Dan›flma-
n› Henry Kissinger’in 1971’de Pekin’i ziyaretinden sonra 1972’de Richard Nixon
ÇHC’ye giden ilk ABD Baflkan› oldu. Bu arada, ÇHC’nin destekçilerinin say›s›n›n
oldukça artt›¤› BM Genel Kurulu’nda 1971’de al›nan bir kararla ÇHC’nin BM’de
Çin’i temsil etmesine karar verilmifl Tayvan’›n BM üyeli¤i sona ermiflti. ABD,
ÇHC’nin Üçüncü Dünya ülkeleri üzerinde artmakta olan nüfuzunun kendisinin
aleyhine olabilece¤ini, bu ülkeyle bir an önce normalleflmeye gitmesi gerekti¤ini
hesap etmiflti. Nixon’un ziyareti s›ras›nda ABD-ÇHC iliflkilerindeki Kore Sava-
fl›’ndan beri devam eden 20 y›ll›k düflmanl›k sona erdi. ‹ki devletin yay›nlad›klar›
fianghay Bildirgesi’yle ABD, Tayvan’› ÇHC’nin bir parças› olarak tan›d›. ABD-ÇHC
aras›ndaki tam diplomatik iliflkiler ise 1979’da kurulacakt›r. 

ÇHC’nin ABD’yle bahar havas› yaflamaya bafllamas› SSCB’yle iliflkilerinin düzel-
mesini daha da geciktirdi. ‹ki ülke özellikle Vietnam ve Kamboçya’da birbirlerine
karfl› vekâleten savafl yürüttüler. Mo¤olistan üzerinde de ciddi anlaflmazl›klar yafla-
d›lar. 1980’ler boyunca, azalmakla birlikte devam eden ÇHC-SSCB gerginli¤i 1991’de
SSCB’nin kendisini feshetmesiyle sona erecektir.

Vietnam Savafl›
Ho fii Minh’in liderli¤indeki Viet Minh kuvvetleriyle sömürgeci Fransa aras›nda
1945’te bafllayan Birinci Hind-i Çinî Savafl›, ÇHC ve SSCB’nin Viet Minh’e verdikle-
ri deste¤i art›rmalar›yla birlikte Frans›zlar›n aleyhine dönmüfltü. 1954’teki Dien Bi-

en Phu muharebelerinde Frans›z kuv-
vetleri yenilerek teslim oldu. Cenev-
re’de yap›lan anlaflmalar sonucunda
Fransa Hind-i Çinî bölgesindeki Laos,
Kamboçya ve Vietnam’›n ba¤›ms›zl›k-
lar›n› tan›mak zorunda kald›.

Cenevre anlaflmalar›na göre Viet-
nam 17. paralelin üzerinden geçici
olarak iki idari birime ayr›lmaktayd›.
SSCB ve ÇHC kuzey’deki Viet Minh
yönetimine destek olmay› sürdürür-
ken, Güney Vietnam’da yönetime ge-
len Ngo Dinh Diem ABD taraf›ndan
desteklenmekteydi. Budist olan Viet-
nam nüfusunun büyük ço¤unlu¤unun
aksine Diem Katolikti ve ülkede az›n-
l›k durumunda olan Katoliklerin tem-
silcisiydi. Komünistler Diem’in halk›
temsil etmedi¤i ve emperyalist güçle-
rin bir kuklas› oldu¤u propagandas›n›
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Ünlü Pop Art
sanatç›s› Andy
Warhol’un Mao
portresi (1972).
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Kültür Devrimi: Resmi ad›
Büyük Proleter Kültür
Devrimi olan ve ÇHC’de
1966-1976 y›llar› aras›nda
süren bu hareket s›ras›nda
ülkede komünizm d›fl›ndaki
her türlü ideolojinin izleri
silinmeye çal›fl›ld›. Kültür
Devrimi s›ras›nda en büyük
zarar› binlerce y›ll›k geçmifli
bulunan tarihi Çin eserleri
gördü.



yaparak destek toplamaktayd›lar. 1956’da düzenlenmesi öngörülen seçimlerle ül-
ke bütünleflecekti. Fakat seçim yap›ld›¤› takdirde kuzeydeki komünistlerin kazana-
ca¤›n› düflünen Diem önce seçimlerin iptal edildi¤ini aç›klad›; ard›ndan da Viet-
nam Cumhuriyeti ad›yla ayr› bir devlet kuruldu¤unu ilan etti. Bunu komünistlere
karfl› bafllat›lan kitlesel tutuklamalar ve bask› politikalar› takip etti. 

Vietnam’›n komünistlerin eline düflmesi hâlinde di¤er Hind-i Çinî ülkelerinde
de ÇHC ve SSCB destekli komünistlerin güçlenece¤ini düflünen Eisenhower yöne-
timi, Diem’in politikalar›n› ülkeye askerî dan›flmanlar göndererek destekledi. Ku-
zey Vietnam ise güneydeki komünist gerillalar› örgütlendirmeye bafllad›. Kuzey Vi-
etnam lideri Ho fii Minh 1960’tan itibaren, Vietnam’›n emperyalistlerden tamamen
kurtar›lmas› gerekçesini ileri sürerek Güney Vietnam’la aç›ktan silahl› mücadeleye
girdi. Komünistler özellikle k›rsal bölgelerde denetimi ele geçirmeye bafllay›nca
ABD’nin Diem’e olan deste¤i de artt›. 1964’e gelindi¤inde ülkedeki Amerikan as-
kerlerinin say›s› 16.500’e ç›km›flt›. Daha sonra bu rakam 500.000’e t›rmand›. Ame-
rikal›lar art›k sadece “dan›flmanl›k” yapm›yor. Do¤rudan çat›flmaya da giriyorlard›.
Kuzey Vietnaml›lara onlar›n güneydeki uzant›s› olan Viet Kong’a karfl› savaflmaya
bafllayan ABD bir baflar›s›zl›k sarmal› içine düfltü. Küçümsedi¤i komünist gerillala-
ra karfl› baflar›s›z oldukça Vietnam’a daha çok asker y›¤d›. Daha çok asker, daha
çok kay›p getirdi. Daha çok kay›p ise ABD içindeki savafl karfl›tl›¤›n› art›rd›. Bir tür-
lü baflar› kazanamayan ABD, Vietnam’a daha fazla bomba ya¤d›rma yolunu seçti. 

Vietnam’daki ABD askeri say›s›n› art›rmak baflar›y› getirmemekteydi. 1968’de
ABD baflkan› olan Nixon, savafl›n bitirilmesi için yeni bir strateji oluflturdu. Kuzey’e
mümkün olan en a¤›r darbe vurularak bar›fl masas›na çekilmeleri sa¤lanacak, gü-
neyde ise güçlü ve ABD yanl›s› bir yap› kurulacakt›. ABD askerleri ise kademeli
olarak Vietnam’dan çekileceklerdi. Nixon’un stratejisi ifllerken Viet Kong’a destek
verdikleri gerekçesiyle Laos ve Kamboçya da ABD taraf›ndan bombaland›. Bar›fl
ancak Ocak 1973’te gelebildi. Paris’te imzalanan ateflkes anlaflmas›nda Amerikal›-
lar›n Vietnam’dan çekilmeleri, savafl esirlerinin geri verilmesi, Güney ve Kuzey Vi-
etnam genel seçimlerin yap›lmas› konusunda görüflmelere bafllamalar› ve Kamboç-
ya ve Laos’taki yabanc› silahl› güçlerin çekilmeleri öngörülmüfltü.

ABD Vietnam’dan çekildikten sonra Kuzey Vietnam 1975’te Güney’e sald›rd› ve
teslim ald›. 1976’da iki birim tek bir devlet çat›s› alt›nda birlefltirildi ve Vietnam Sos-
yalist Cumhuriyeti ad›yla BM’ye 1977’de üye oldu. Komünist hükûmet ülkedeki
herkesin oldu¤u gibi Çinli ifl adamlar›n›n mülklerine de el koyunca, ÇHC ile Viet-
nam’›n aras›nda sorun ç›kt›. SSCB Vietnam’› desteklerken, ÇHC komflu Kamboçya’y›
silahland›rd›. Vietnam, SSCB’nin teflvikiyle, ÇHC yanl›s› K›z›l Kmerler taraf›ndan yö-
netilen Kamboçya’y› 1978 iflgal edince, ÇHC de tepki olarak Vietnam’›n kuzeyini ifl-
gal etti. Bu iflgal 1979’da sona erse de So¤uk Savafl’›n bitimine kadar SSCB ve ÇHC
aras›nda Hind-i Çinî bölgesindeki rekabet devam etti. Vietnam, Laos, Tayland, Kam-
boçya ve Burma’da, d›fl aktörlerin de kar›flt›¤› istikrars›zl›klar devam etti.

Vietnam Savafl› 60.000 Amerikan askerinin ölümüne, 300.000’inin de yaralan-
mas›na yol açt›. Güney Vietnam’da yaklafl›k 450.000 sivil hayat›n› kaybetti. Kuzey
Vietnam’›n ölü say›s›n›n ise 600.000 kifli oldu¤u san›l›yor. Bu savafl da So¤uk Sa-
vafl’›n “vekâleten çat›flma”lar›ndan biri oldu. ÇHC ve SSCB, ABD’yle do¤rudan kar-
fl› karfl›ya gelmemekle birlikte Kuzey Vietnam’a destek oldular. Savafl›n ABD aç›-
s›ndan en önemli sonucu, Amerikan kamuoyunun ilk kez bir d›fl politika konusun-
da son derece hassas davranmaya bafllamas›d›r. Savafl karfl›tl›¤›, otorite karfl›tl›¤›na
dönüfltü. Toplumsal gerilim yükseldi. ABD’nin Vietnam Savafl› bafllarken kendisi-
ne stratejik hedef olarak belirledi¤i, “komünizmin bölgede yay›lmas›n›n önlenme-
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Hollywood ve Vietnam
Savafl›: ABD’nin baflar›s›z
oldu¤u Vietnam Savafl› çok
say›da Hollywood filmine
konu olmufltur. Bunlar
aras›nda savafl› elefltirel bir
gözle aktaran. Full Metal
Jacket (1987), Apocalypse
Now (1979), The Deer Hunter
(1979), Platoon (1986) ve
Born on the Fourth of July
(1989) öne ç›kmaktad›r.



si” amac›na ulafl›lamad›. Zaten Yumuflama’n›n h›zland›¤› ve ÇHC ile yak›nlaflman›n
yafland›¤› bir zaman diliminde ABD yönetimi Hind-i Çinî bölgesinde komünist ge-
rillalar›n güçlenmesini daha az önemsemeye bafllam›flt›. Di¤er taraftan Vietnam Sa-
vafl›, ABD askeri literatürüne “Vietnam Sendromu” teriminin kat›lmas›na yol açt›.
‹lerleyen y›llarda ABD ordusunun girdi¤i savafllarda ifllerin yolunda gitmemesi du-
rumunda bu terime at›f yap›lacakt›r.

Varflova Pakt› ‹çindeki Sorunlar
D›flar›dan bak›ld›¤›nda SSCB’nin tam denetimi alt›ndaki Do¤u Avrupa ülkelerinden
olufltu¤u san›lan Varflova Pakt›’nda da 1960’lardan bafllayarak derin çatlaklar orta-
ya ç›kmaya bafllad›. Henüz Varflova Pakt› kurulmam›flken 1948’de Yugoslavya’n›n
Kominform’dan ç›kart›lmas› Do¤u bloku aç›s›ndan tats›z bir geliflme olmufltu. Sta-
lin’in denetimini reddeden Mareflal Tito, ba¤›ms›z sosyalizm benimsemiflti. Yugos-
lavya’n›n SSCB ile yolunu ay›rm›fl olmas› ABD taraf›ndan memnuniyetle karfl›lan-
m›flt›. Hatta iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan, ABD’nin teflvikiyle
A¤ustos 1954’te Yugoslavya ile ittifak antlaflmas› yapt›lar. Bled kentinde imzalanan
“Karfl›l›kl› Yard›m Pakt›”, taraflardan birine yap›lacak sald›r›n›n tüm imzac› üyelere
yap›lm›fl say›laca¤› ifade edilmekteydi. Hruflov, Yugoslavya’n›n tamamen Bat›’n›n
güdümüne girmemesi için bu ülkeyle yak›nlaflma politikas› takip etti ama Tito her
iki bloka da eflit mesafede kalarak Ba¤lant›s›zlar Hareketi’nin önderlerinden biri
olmay› tercih etti.

1955’te kurulan Varflova Pakt› içindeki ilk büyük gerginlik bir y›l sonra Maca-
ristan ayaklanmas›yla yafland›. 24 Ekim 1956’da Macaristan Komünist Partisi’ni ik-
tidardan uzaklaflt›ran ayaklanmac›lar ‹mre Nagy’nin baflbakanl›¤›nda bir hükûmet
kurdular. Nagy de 1 Kas›m’da Macaristan’›n Varflova Pakt›’ndan çekildi¤ini aç›kla-
d›. Fakat Budapeflte’ye giren Sovyet tanklar› ayaklanmay› bast›rd›. SSCB ve Varflo-
va Pakt› yanl›lar› tekrar iktidara getirildi. Nagy ise gizlice yarg›lanarak 1958’de
idam edildi.

1961’de bu kez Arnavutluk’un Pakt’tan deste¤ini çekmesiyle yeni bir kriz ya-
fland›. Yukar›da anlat›lan SSCB-ÇHC anlaflmazl›¤› s›ras›nda Mao’nun yan›nda yer
almay› tercih eden Arnavutluk lideri Enver Hoca, SSCB ile iliflkilerini dondurdu.
Arnavutluk 1968’de Varflova Pakt›’ndan resmen çekildi. Ayn› y›l Çekoslovakya’n›n
Varflova Pakt›’yla iliflkileri de gerildi.

Ocak 1968’de Çekoslovakya Komünist Partisi Birinci sekreteri olan Alexander
Dubçek ekonomik ve siyasal hayatta “Prag Bahar›” ad› verilen reformlar yapmaya
bafllad›. Bireysel özgürlükleri ve bas›n özgürlü¤ünü geniflletti. Ademimerkeziyetçi
bir yönetim anlay›fl› benimseyerek ülkenin Çek ve Slovak cumhuriyetleri olarak iki
idari birime ayr›lmas› için ad›m att›. Dubçek’in bu giriflimleri SSCB lideri Brejnev
taraf›ndan sert tepkiyle karfl›land›. Dubçek geri ad›m atmay›nca, Romanya d›fl›nda-
ki Varflova pakt› ülkeleri SSCB önderli¤inde Çekoslovakya’ya askerî müdahalede
bulundular. Ülke iflgal edildi. Bir süre daha görevine devam etmesine izin verilen
Dubçek Nisan 1969’da istifaya zorland›.

“Prag Bahar›”n›n bast›r›lmas› s›ras›nda takip edilen yöntem Brejnev Doktrini
olarak isimlendirildi. Buna göre SSCB herhangi bir ülkenin Varflova Pakt›’ndan ay-
r›lma giriflimine gerekirse güç kullanarak engel olacakt›. Böylece Varflova Pakt› ül-
kelerinin egemenliklerinin SSCB taraf›ndan s›n›rland›r›ld›¤› tescil edilmifl oldu.
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Bat› Bloku ‹çindeki Sorunlar

Amerikan-Frans›z Gerginli¤i
NATO müttefikleri aras›nda stratejik konulardaki ilk ciddi görüfl ayr›l›¤› 1956’daki
Süveyfl Krizi s›ras›nda ç›km›flt›. ABD’nin bask›s›yla M›s›r’dan ç›kmak zorunda kalan
iki NATO ülkesinden ‹ngiltere askerî politikalar›n› daha fazla ABD eksenine otur-
turken Fransa ise giderek ABD’den ayr›flmaya bafllad›. Fransa Devlet Baflkan› Char-
les de Gaulle 1959’da ABD Baflkan› Eisenhower ve ‹ngiltere Baflbakan› Macmil-
lan’a birer mektup yazarak NATO içinde bu iki ülkenin rollerini elefltirdi. Fransa,
NATO’nun yönetiminde bu iki ülkeyle gerçekten eflit statüde olaca¤› Üçlü Konsey
kurulmas›n› öneriyordu. ABD bu öneriyi geri çevirince Fransa 1959’da Akdeniz’de-
ki NATO Deniz Gücü’ndeki gemilerini geri çekti. 

1962’deki Küba Krizi s›ras›nda da ABD’nin, NATO müttefiklerini yeterince bil-
gilendirmeden SSCB ile pazarl›k yapmas›, baflta Fransa olmak üzere baz› müttefik-
lerce tepkiyle karfl›land›. Fransa Atlantik’teki donanmas›n› NATO komutas›ndan ç›-
kartt›. Fransa 1950’lerin sonlar›nda kendi nükleer silahlar›na ve bunlar› f›rlatma ka-
pasitelerine sahipti. De Gaulle, SSCB’den gelebilecek sald›r›ya, NATO’nun yard›m›
olmadan da karfl› koyabilecek bir Frans›z nükleer gücü gelifltirmekteydi. Küba Kri-
zi s›ras›nda, SSCB ile bir termonükleer çat›flman›n kendileri için de felaket getire-
ce¤ini gören ABD yönetimi, ‹ngiltere ve Fransa’n›n nükleer programlar›n› NATO
çat›s› alt›nda tek elden kontrol etmek istedi. ‹ngiltere bu plana onay verirken Fran-
sa fliddetle karfl› ç›kt›. Gerilim Fransa’n›n 1966’da NATO’nun Bütünleflik Askeri Ya-
p›s›’ndan ç›kmas›yla sonuçland›. 

De Gaulle’ün ABD ile anlaflmazl›¤› nükleer silahlardan ibaret de¤ildi. Fransa,
ABD ile aras›ndaki çok yak›n iliflkileri bahane ederek ‹ngiltere’nin Avrupa Ekonomik
Toplulu¤u’na (AET) üyeli¤ini de iki kez (1963 ve 1967) veto etti. De Gaulle’e göre
‹ngiltere, “ABD’nin Avrupa içine sokmaya çal›flt›¤› Truva At›”yd›. 1968 olaylar›n›n ge-
tirdi¤i siyasal istikrars›zl›k havas›nda 1970’de görevinden ayr›lan De Gaulle’nin yeri-
ne Fransa devlet baflkan› olan Georges Pompidou, ‹ngiltere önündeki vetoyu kald›-
racak ama NATO’nun askeri kanad›na dönmeme politikas›n› sürdürecektir.
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Truva At›: Truva Savafl›
s›ras›nda, Truva flehrini bir
türlü ele geçiremeyen
Yunanl›lar›n Truval›lara
hediye etti¤i tahta at.
Efsaneye göre bu at içine
saklanm›fl Yunan askerleri
gizlice flehrin kap›lar›n›
açarak Truva’n›n Yunanl›lar
taraf›ndan ele geçirilmesini
sa¤lam›fllard›r.



Türk-Amerikan Sorunlar›
Küba Krizi’nde, SSCB ile pazarl›k yaparak Türkiye’deki Jüpiter füzelerini kald›ran
ABD’nin Ankara nezdindeki güvenilirli¤inde bir sars›nt› olmufltu. Ama Türkiye ile
ABD aras›ndaki as›l güven bunal›m› 1964’te yafland›. Türkiye’nin 1963 sonundan
itibaren bask› ve zulüm gören K›br›s Türk halk›n› korumak için Ada’ya askerî mü-
dahalede bulunmas›, 5 Haziran 1964’te ABD Baflkan› Lyndon Johnson’un Baflba-
kan ‹smet ‹nönü’ye yollad›¤› bir mektupla engellendi. Johnson mektubunda, Türk
ordusuna verilmifl olan Amerikan silahlar›n›n K›br›s harekât›nda kullan›lamayaca-
¤›n› ifade ediyordu. Johnson ayr›ca, Türkiye’nin Ada’ya müdahalesiyle ortaya ç›-
kan durumdan yararlanan SSCB’nin Türkiye’ye sald›rmas› hâlinde, NATO’nun Tür-
kiye’nin yard›m›na gelmeyebilece¤ini belirtmekteydi. Türk Hükûmeti Johnson’un
bu ifadelerine tepki gösterse de K›br›s’a harekât düzenlemekten -flimdilik- vazgeç-
mek zorunda kald›.

Vietnam Savafl›’n›n tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de yükseltti¤i Ameri-
kan karfl›tl›¤› Johnson Mektubu’ndan sonra belirgin biçimde h›z kazand›. 1960’la-
r›n sonunda haflhafl (afyon) anlaflmazl›¤› ve Türkiye’deki Amerikan askerlerinin
statüsü gibi sorunlar ikili iliflkileri gerdi. Yine de askerî ve ekonomik aç›dan ABD’ye
ba¤›ml› olan Türkiye’nin NATO’dan ayr›lma gibi bir düflüncesi hiç olmad›.

1974’teki K›br›s Bar›fl Harekât›’ndan sonra ABD Türkiye’ye silah ambargosu uy-
gulamaya bafllad›. NATO’nun Güneydo¤u Kanad›’n› zay›flatan bu ambargo, 1978’de
k›smen kald›r›ld›. SSCB’nin Afganistan’› iflgal etmesiyle birlikte Türkiye’nin ABD
için tafl›d›¤› stratejik önem tekrar yükselmeye bafllayacak ve iki ülke özellikle 12
Eylül 1980 darbesinden sonra yak›n bir ifl birli¤i dönemine gireceklerdir.

Türk-Yunan Sorunlar›
NATO üyesi iki ülke olan Türkiye ve Yunanistan aras›ndaki iliflkiler 1950’lerin ikin-
ci yar›s›nda, K›br›s Sorunu dolay›s›yla bozulmaya bafllad›. 6-7 Eylül 1955’te ‹stan-
bul’da ço¤unlu¤u Rumlardan oluflan Türk vatandafl› az›nl›klara karfl› giriflilen pog-
rom iki ülke iliflkilerini daha da gerdi. Her ne kadar ‹ngiltere’nin de giriflimleriyle
1959 ve 1960 tarihlerinde yap›lan antlaflmalarla K›br›s Cumhuriyeti, Türkiye ve Yu-
nanistan’›n ifl birli¤i sayesinde kurulmuflsa da bu olumlu hava k›sa sürdü. 

Aral›k 1963’te Türkleri hedef alan Rum sald›r›lar› karfl›s›nda Türkiye K›br›s’a
müdahale haz›rl›klar›na giriflti. Bu da iki ülkenin aras›n› iyice açt›. 1967’de bir as-
kerî darbeyle Yunanistan’da yönetimi ele geçiren Albaylar Cuntas›, K›br›s’›n Yuna-
nistan’a ba¤lanmas› için Ada’ya askerî birlikler gönderdi. Bir yandan da enosis
(Ada’n›n Yunanistan’la birleflmesi) için çal›flan EOKA-B adl› bir silahl› örgüt kur-
durttu. Yunanistan cuntas›n›n lideri Dimitrios ‹onnides, enosis’e ayak direyen cum-
hurbaflkan› Makarios’tan kurtulabilmek için 15 Temmuz 1974’te K›br›s’ta bir aske-
rî darbe yapt›rd›. Makarios Ada’dan kaçarken, enosis yanl›s› Nikos Samson K›br›s
cumhurbaflkan› ilan edildi. Bu geliflme karfl›s›nda Türkiye 20 Temmuz ve 15 A¤us-
tos 1974 tarihlerinde K›br›s Bar›fl harekâtlar›n› gerçeklefltirdi. Türk ve Yunan silah-
l› kuvvetleri birbirlerine karfl› teyakkuza geçseler de s›cak bir çat›flma yaflanmad›.

K›br›s Bar›fl Harekâtlar›na tepki gösteren Yunanistan NATO’nun askerî kana-
d›ndan ayr›ld›. ‹lerleyen y›llarda Türkiye ve Yunanistan özellikle Ege k›ta sahanl›-
¤›, hava sahas›, karasular›, adalar›n silahs›zland›r›lmas›, Uçufl ‹kaz Bölgesi (FIR),
Bat› Trakya Türk az›nl›¤›na uygulanan bask›lar ve K›br›s sorunlar› gibi sebeplerle
NATO içinde müttefik ama birbirlerine has›m iki ülke görüntüsünde olacaklard›r.
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So¤uk Savafl s›ras›nda ABD ve SSCB aras›ndaki iliflkilerin neden oldu¤u gerilimi iyi bir kur-
gu çerçevesinde hissetmek isterseniz, yönetmenli¤ini Stephen Frears’›n yapt›¤› 2000 yap›-
m› Fail Safe adl› filmi seyredebilirsiniz.

Sizce ABD Vietnam’a neden asker gönderdi?

SÖMÜRGEDEN KURTULUfi

Ba¤lant›s›zlar Hareketi
‹kinci Dünya Savafl›’ndan zay›flayarak ç›kan Bat› Avrupa ülkelerinin baz› sömürge-
lerine ba¤›ms›zl›k vermeyi tercih ettiklerinden Beflinci Bölümde bahsedilmiflti. Bu-
nun d›fl›nda baz› halklar da emperyalist devletlere karfl› ayaklanarak kendi ba¤›m-
s›zl›klar›n› kanl› savafllar sonucunda elde ettiler. 

Sömürgeden kurtulufl (dekolonizasyon) süreci yaflayan devletlerin çok büyük
bir bölümü Afrika ve Asya k›talar›nda yer almaktayd›. So¤uk Savafl döneminin ide-
olojik çekiflmelerinden farkl› olarak bu devletlerin ço¤unun k›tl›k, kurakl›k, salg›n
hastal›klar, cehalet, geri kalm›fll›k gibi temel sorunlar› bulunmaktayd›. Bat›l› ülke-
lerin “Birinci Dünya”, Do¤u Bloku’nun “‹kinci Dünya” olarak isimlendirildi¤i So-
¤uk Savafl y›llar›nda sömürgeden kurtulan ülkelere “Üçüncü Dünya” ismi verildi.
‹deolojik taraflardan hiçbirine dahil olmad›klar› ve Do¤u ve Bat› Bloklar›n›n önce-
liklerinden çok farkl› gündemlere sahip olduklar› için “Üçüncü Dünya” olarak ad-
land›r›lan bu ülkeler 1950’lerin bafl›ndan itibaren birbirleriyle daha yak›n bir daya-
n›flma ve ifl birli¤i içine girdiler.

Nehru liderli¤indeki Hindistan nüfusu ve co¤rafi konumu sebebiyle “üçüncü
dünya”n›n do¤al liderlerinden biriydi. Birlikte ba¤›ms›zl›k kazand›¤› Pakistan’›n
aksine Bat› Bloku’yla çok yak›n askeri iliflkiler içine girmeyen Hindistan, uluslara-
ras› alanda aktif bir tarafs›zl›k politikas› gütmekteydi. Nehru ülkesini uluslararas›
sistemin tamamen d›fl›na ç›kartm›yor ama bloklara da sokmuyordu. En büyük en-
diflesi ise Do¤u ve Bat› bloklar›n›n Asya’da kurmaya çal›flt›klar› karfl›l›kl› ittifak ya-
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K›br›s Bar›fl
Harekât› (1974)
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p›lar›n›n ülkesinin toprak bütünlü¤üne ve egemenli¤ine zarar vermesiydi. ÇHC’nin
bask›s›n› da hissetmekteydi. Ayn› kayg›y› hisseden Burma, Endonezya, Hindistan,
Pakistan ve Sri Lanka 1954’te Colombo’da toplanarak ayn› önceliklere sahip Asya
ve Afrika ülkelerinin büyük bir toplant›da bir araya getirilmesine karar verdiler. 

18-24 Nisan 1955 tarihlerinde Endonezya’n›n Bandung kentinde toplanan 29
Asya ve Afrika devleti uluslararas› sistemi ve ortak sorunlar›n› tart›flt›lar. Ban-
dung’ta bu devletler aras›nda tam bir mutabakat oluflmasa da “Bar›fl içinde bir ara-
da yaflama” anlay›fl› ve ba¤›ms›zl›k vurgusu içeren ortak bir bildirge üzerinde an-
laflabildiler. Konferans Nehru’nun yan› s›ra, M›s›r lideri Nâs›r, Yugoslavya lideri Ti-
to ve Endonezya lideri Sukarno’nun öne ç›kmas›na sahne oldu.

1961’de Belgrad’ta bir araya gelen 25 Asya ve Afrika devleti faaliyetlerine ku-
rumsal bir nitelik kazand›rarak Ba¤lant›s›zlar (Ba¤lant›s›zl›k) Hareketi ad›n› ald›lar.
Bu isimle, blok politikalar›n›n d›fl›nda ve bu politikalara karfl› olduklar›n› ortaya
koymaktayd›lar. Ba¤lant›s›zlar Hareketi bafllang›c›ndan itibaren Asya ve Afrika ül-
kelerinin a¤›rl›kta oldu¤u, evrenselleflemeyen bir giriflim olarak kald›. K›br›s Cum-
huriyeti, Yugoslavya ve Küba d›fl›ndaki tüm üyeler Asya ve Afrika ülkelerinden
oluflmaktayd›. Bununla birlikte, 1960’larda sömürgeden kurtuluflun h›zlanmas› ve
ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan ülkelerin büyük ço¤unlu¤unun yine bu iki k›tadan olmas›
Ba¤lant›s›zlar’›n uluslararas› alandaki etkisini art›rd›. 

Afrika ve Asya’da Sömürgeden Kurtulufl
Cezayir hariç di¤er Kuzey Afrika ülkeleri ba¤›ms›zl›klar›n› 1950’lerde kazanm›fllar-
d›. Cezayir’in Frans›z yönetimine karfl› verdi¤i ba¤›ms›zl›k mücadelesinin kazan›l-
mas› 1960’lara sarkt›. Ayn› flekilde 1950’lerden itibaren ba¤›ms›zl›klar›n› kazanma-
ya bafllayan Orta Afrika ülkelerinin sömürgeden kurtulufl süreçleri 1960’larda da
devam etti. Madagaskar, Nijerya, Gana, Kenya, Zambia, Tanzanya, Moritanya, Ni-
jer, Çad, Kamerun, Ruanda, Burundi, Fildifli Sahili, Yukar› Volta (Burkina Faso),Gü-
ney Rodezya, Zimbabwe, Somali, Uganda, Angola gibi çok say›da Afrika ülkesi bu
dönemde ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›lar 1948’den itibaren beyazlar ile siyahlar ara-
s›ndaki ›rk ayr›m›na dayanan ve beyazlar›n yönetici konumunda olduklar› apart-
heid rejimiyle yönetilen Güney Afrika’da siyahlar›n yönetime gelebilmesi için
1990’lar› beklemek gerekecektir. 
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Self Determinasyon:
Halklar›n kendi kaderini
tayin hakk› olarak
tan›mlanabilecek self
determinasyon ilkesi ilk kez
ABD Baflkan› Woodrow
Wilson’un 1918’de ilan etti¤i
14 nokta aras›nda yer
alm›flt›r. BM fiart›’nda da
self determinasyon hakk›
tan›nmaktad›r.

Resim 6.6

Ba¤lant›s›zlar’›n
liderleri 1960’taki
toplant›da bir
arada: Nehru
(Hindistan),
Nkrumah (Gana),
Nas›r (M›s›r),
Sukarno
(Endonezya), Tito
(Yugoslavya).
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Afrika ülkelerinin siyasal aç›dan ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etmeleri bu ülkelere bir
istikrar getirmedi. Demokrasi gelenekleri zay›f olan bu ülkelerin ço¤unda askerî
darbelerle tek partili sisteme geçildi. Ayr›ca siyasal ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lanm›fl olmas›
söz konusu ülkelerin ekonomik aç›dan da ba¤›ms›z olduklar› anlam›na gelmiyor-
du. Bu ekonomik ba¤›ml›l›¤› sona erdirmek ve yeni bir ekonomik kalk›nma ham-
lesi gerçeklefltirmek için, s›n›fs›z Afrika toplumuna yabanc› olmayan ve toprakta
özel mülkiyete karfl› olan “Afrika Sosyalizmi” kavram› gelifltirildi. Ancak, 1970’ler-
de devam eden ekonomik sorunlar ve Afrika devletleri aras›ndaki uyumsuzluk bu
politikan›n tüm k›tada etkin olmas›n› engelledi. Buna ra¤men, Afrika ülkelerinin
bir k›sm›nda sömürgecili¤in de miras›yla SSCB’dekine benzer yönetimler iktidara
geldi. Di¤er yandan, Güney Afrika’daki rejim k›tay› derinden etkiledi. Yabanc› yö-
netimlere karfl› mücadele, beyaz insanlarla eflit kabul edilme gibi temel saikler,
“Afrika milliyetçili¤i”nin geliflmesine zemin haz›rlad›. 

Afrika ülkelerinin ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmalar› Ba¤lant›s›zlar Hareketi için de
önemliydi. Afrika ülkelerinin pefli s›ra ba¤›ms›zl›klar›n› kazanm›fl olmalar›, BM Ge-
nel Kurulu’nda say›ca üstünlü¤ü ele geçirmelerine neden olmufltur. 

Dekolonizasyon sürecine 1940’larda ve 1950’lerde giren Asya ülkelerinin bir
k›sm›n›n ba¤›ms›zl›k mücadelesi 1960’larda devam etti. Endonezya ve Singapur bu
dönemde ba¤›ms›z oldular. 1971 y›l›nda Pakistan’a ba¤l› Bengal de (Do¤u Pakis-
tan) -kanl› bir iç savafl - yafland›ktan sonra Bangladefl ad›n› alarak ba¤›ms›zl›k ka-
zand›. Asya’da ba¤›ms›zl›k mücadelesi aç›s›ndan en kanl› süreç, yukar›da da anla-
t›ld›¤› gibi Frans›z sömürgesi olan Hind-i Çinî’nde yaflanm›flt›. So¤uk Savafl boyun-
ca Vietnam’da Frans›zlara ve sonras›nda ABD’ye karfl› verilen mücadele de Hind-i
Çinî’deki geleneksel düflmanl›klar› keskinlefltirdi. 

Basra Körfezi’nde ‹ngiltere’nin sömürgesi durumunda olan bölgelerde 1960-
1971 döneminde Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleflik Arap Emirlikleri adlar›yla ye-
ni devletler kuruldu. Bu mikro petrol ülkeleri, Bat› ile iyi iliflkiler gelifltirdiler. Di-
¤er yandan Yemen ve Umman da bu dönemde ba¤›ms›z oldular. 

Afrika ülkelerinin ba¤›ms›zl›klar›n› kazanma süreciyle ilgili olarak Türkkaya Ataöv’ün Af-
rika Ulusal Kurtulufl Mücadeleleri Tarihi (Ankara, AÜSBF, 1977) adl› kitab›n› kütüphane-
de bulabilirsiniz.

Sizce Sömürgeci devletler, ba¤›ms›zl›klar›n› kazanan eski sömürgeleriyle ilgilerini tama-
men kesmekte midir?

AVRUPA BÜTÜNLEfiMES‹

AKÇT’den Roma Antlaflmas›’na 
‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra, Avrupa merkezli olarak bafllayan So¤uk Savafl’›n ne-
den oldu¤u önemli geliflmelerden biri de Avrupa’da bütünleflmeye yönelik giriflim-
lerin artmas›yd›. Avrupa bütünleflmesi, bafll›ca üç amaç do¤rultusunda gündeme ge-
tirilmiflti: Geleneksel Alman-Frans›z düflmanl›¤›na son vermek, ifl birli¤i ortam› yara-
tarak k›tan›n ekonomik koflullar›n› iyilefltirmek ve SSCB karfl›s›nda istikrarl› bir Bat›
Avrupa yaratabilmek. Söz konusu amaçlar do¤rultusunda at›lan ilk ad›m, Fransa ve
Federal Almanya’n›n öncülü¤ünde Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve ‹talya’n›n ka-
t›l›m›yla 1951’de imzalanan Paris Antlaflmas›’yla kurulan Avrupa Kömür ve Çelik
Toplulu¤u’ydu (AKÇT). Kömür-çelik sektöründe uluslarüstü nitelikli bir örgütlenme,
bütünleflme için bir bafllang›ç olarak görüldü ve k›sa zamanda siyasi alan› da kapsa-
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yacak bir birlik kurma giriflimlerine geçildi. Bu çerçevede, Avrupa Savunma Toplu-
lu¤u ve Avrupa Siyasi Toplulu¤u ad› alt›nda kendi ordusu bulunan ve siyasal aç›dan
da ortak karar alacak bir Avrupa yap›lanmas› yönündeki çabalar 1954 itibar›yla ba-
flar›s›zl›¤a u¤rad›. Bu baflar›s›zl›¤›n en önemli nedeni, baflta Fransa olmak üzere üye
ülkelerin egemenliklerini üst bir otoriteye devretmek istememeleriydi.

Siyasi alanda bütünleflmenin önündeki engelleri gören Avrupal› devlet adamla-
r›, kömür-çelik örne¤indeki sektörel uygulaman›n kapsam›n› geniflletecek fakat
her flekilde ekonomi temelli bir örgütlenmeye gidilmesi fikrini desteklemeye bafl-
lad›lar. Bu amaçla, 1955’te Sicilya’daki Messina’da toplanan alt› ülkenin temsilcile-
ri, üyeler aras›nda bir ortak pazar kurmak üzere neler yap›lmas› gerekti¤ini tart›fl-
t›lar. Belçika D›fliflleri Bakan› Paul-Henri Spaak taraf›ndan haz›rlanan rapordaki
öneriler do¤rultusunda, 25 Mart 1957’de imzalanan Roma Antlaflmas›’yla Avrupa
Ekonomik Toplulu¤u (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Toplulu¤u (AAET) kuruldu.
Avrupa’da demokrasiyle yönetilen tüm ülkelerin bu örgütlere üye olabilece¤inin
belirtildi¤i Roma Antlaflmas›’nda mal, hizmet, sermaye ve kiflilerin serbest dolafl›m›
ve bir gümrük birli¤ine dayanan bir ortak pazar kurulmas› öngörüldü.

Asl›nda bu dönem Avrupa’n›n gelece¤inin hangi yöne ilerleyece¤i konusunda
‹ngiltere ile Fransa aras›ndaki görüfl farkl›l›klar›n›n da netleflti¤i bir süreç oldu. Al-
t›lar Avrupas›’n›n Roma Antlaflmas›’yla daha kapsaml› bir ekonomik bütünleflmeye
gitti¤i bu y›llarda, ‹ngiltere liderli¤inde olup Avrupa’n›n genellikle d›fl s›n›rlar›nda-
ki ülkelerin kat›ld›klar› baflka bir örgüt de kuruldu. 1960’ta Avusturya, Danimarka,
‹sveç, Norveç, Portekiz, ‹sveç, ‹sviçre ve ‹ngiltere taraf›ndan, d›fl ticaret hedefleriy-
le s›n›rl› olmak üzere Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) oluflturuldu. 

De Gaulle ve Avrupa Bütünleflmesi 
1956 Süveyfl Bunal›m› s›ras›ndaki hezimetin üzerine Cezayir nedeniyle bafllayan
olaylar da eklenince Fransa’n›n siyasi yap›s› altüst oldu. 1958’de baflbakan olan de
Gaulle, taraf›ndan haz›rlanan ve “yar› baflkanl›k” sistemi öngören yeni Fransa
Anayasas› Eylül 1958’de yürürlü¤e girdi. De Gaulle 21 Aral›k 1958’de Beflinci
Cumhuriyet’in ilk Cumhurbaflkan› seçildi. De Gaulle’ün baflkanl›k dönemi, Avrupa
bütünleflmesinin geliflmesini önemli ölçüde etkiledi.
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De Gaulle’ün ilk etkisi, Avrupa
Topluluklar›’n›n (AT) genifllemesi ko-
nusunda görüldü. ‹ngiltere, ‹rlanda,
Danimarka ve Norveç 1961’de AT’ye
üyelik için baflvurmufllard›. Buradaki
as›l aktör ‹ngiltere’ydi ve De Gaulle
de bu ülkenin üyeli¤ine karfl›yd›. ‹n-
giltere, AT’deki yüksek büyüme h›-
z›ndan yararlanmak ve de Gaulle
Fransas›n›n buradaki hâkimiyetini za-
y›flatmak istiyordu. De Gaulle,
1963’te yapt›¤› aç›klamayla ‹ngilte-
re’nin üyelik için haz›r olmad›¤›n›
söyleyerek bu genifllemeye karfl› dur-
du. De Gaulle, devletler aras› nitelik-
li olmas› kayd›yla “Avrupal› bir Avru-
pa” anlay›fl›ndan hareketle, iktisaden
güçlü, siyaseten iddial› ve askerî aç›-
dan da ba¤›ms›z bir Avrupa’n›n peflindeydi. ABD’yle stratejik ba¤lar› bulunan ‹n-
giltere’nin AT’nin siyasi geliflimini engelleyece¤ini düflünüyordu. Nitekim ‹ngilte-
re’nin 10 May›s 1967’deki ikinci baflvurusu da hemen 4 gün sonra Fransa taraf›n-
dan reddedildi. Böylece, AT’nin geniflleme süreci sekteye u¤ram›fl oldu.

De Gaulle’ün AT üzerindeki etkisi sadece genifllemeye verdi¤i tepkiyle s›n›rl›
kalmad›. AT’nin kurumsal yap›s›yla ilgili de¤ifliklikler gündeme geldi¤inde, örgü-
tün kendi perspektifi d›fl›nda bir yöne, yani uluslarüstü bir yap›ya kaymamas› için
De Gaulle büyük bir direnç gösterdi. Bunun en önemli örne¤i, AET içindeki bafl-
l›ca gündem maddelerinden birisi olan Ortak Tar›m Politikas› konusundaki tavr›-
d›r. 1962’de yürürlü¤e giren Ortak Tar›m Politikas›’yla ilgili olarak Hallstein yöne-
timindeki AT Komisyonu bir reform önerisi getirmiflti. Bu önerinin en önemli nok-
tas›, Ortak Tar›m Politikas› üzerinde üye devletlerin etkisini k›s›tlayan, bunun ye-
rine AT Komisyonu ile Parlamentosu’nun yetkilerini art›ran bir yap›n›n getirilmesi
ve bu çerçevede oybirli¤i yerine oyçoklu¤u esas›yla karar al›nmas›n›n kabulüydü.
De Gaulle bu öneriye fliddetle karfl› ç›kt›. AT tarihinin en önemli krizlerinden biri-
si olarak gösterilen Bofl Koltuk Krizi de bu vesileyle patlak verdi. Komisyon’un
önerilerine direnen Fransa, uzlaflmaya yanaflmad›. Fransa, 1965’te AT Konseyi’nde-
ki temsilcisini çekti ve di¤er üyeler oyçoklu¤u ilkesinde ›srar ettikleri sürece geri
göndermeyece¤ini aç›klad›. Bu kriz, as›l olarak, Aral›k 1965’teki baflkanl›k seçim-
lerinde Avrupa yanl›s› François Mitterand karfl›s›nda De Gaulle’ün zor bir galibiyet
alarak yumuflamas› sayesinde çözüldü. Bu süreçte, Ocak 1966’da Lüksemburg’da
var›lan uzlafl›yla Fransa’n›n istekleri büyük ölçüde kabul edildi. Oyçoklu¤u ilkesi
korunmakla birlikte, çok önemli konularda oybirli¤inin aranaca¤› esas› kabul edi-
lerek kriz afl›ld›. 

1970’lerde Avrupa Bütünleflmesi
AT 1970’li y›llara son derece umutlu bir bafllang›ç yapt›. Bunun en önemli neden-
lerinden biri, 1950’lerin bafl›ndan beri istikrarl› bir biçimde devam eden ve “alt›n
y›llar” olarak tan›mlanan ekonomik kalk›nma süreciydi. ‹kincisi So¤uk Savafl’ta be-
lirgin bir “yumuflama” sürecine girilmiflti. Üçüncüsü, AT’nin geliflimi önünde bafll›-
ca engel durumuna gelen De Gaulle, tüm dünyada oldu¤u gibi Fransa’da da yafla-
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nan 1968 hareketleri sonras›nda görevinden ayr›lmak zorunda kalm›fl, yerine Av-
rupa vizyonu güçlü George Pompidou gelmiflti. 

Pompidou, AT ile ilgili özel bir zirve yap›lmas›n› önerdi. Aral›k 1969’da La-
hey’de yap›lan bu zirvede derinleflme ve geniflleme yolunda ilke olarak ilk çal›fl-
malar bafllat›ld›. Örne¤in, Zirve kararlar› uyar›nca d›fliflleri bakanlar›nca haz›rlanan
bir rapor 1970’te kabul edildi. Raporda üyeler aras›nda d›fl politikan›n koordinas-
yonu için bir Avrupa Siyasi ‹flbirli¤i mekanizmas› kurulmas› önerilmekteydi. Bu
mekanizma, dan›flma ve forum ifllevi görmek üzere gayriresmî ve hükûmetler ara-
s› nitelikte öngörülmüfltü. Bu yoldaki en önemli geliflme, üye ülkelerin devlet ve
hükûmet baflkanlar› düzeyinde bir Avrupa Konseyi’nin oluflturulmas› karar›d›r.
‹kinci bir rapor da Ekonomik ve Parasal Birlik konusunda haz›rlanm›flt›. Ekim
1972’deki Paris Zirvesi’nde, üyeler 1970’ler bitmeden bir “Avrupa Birli¤i” olufltur-
mak konusunda görüfl birli¤i beyan ettiler. Fakat 1973 Arap-‹srail Savafl› sonras›n-
da patlak veren petrol floku ve ekonomik kriz, üye ülkeleri zor durumda b›rakt› ve
hedeflenen derinleflme sürecini duraksatt›. 

1970’lerde bafllayan bir di¤er önemli geliflme, 1973 Arap-‹srail Savafl› (Yom Kip-
pur Savafl›) dolay›s›yla AT için ortak bir d›fl politika gelifltirmeye yönelik çabalar›n
atmas› oldu. Asl›nda d›fl politikada ortak bir tav›r belirlenmesi ihtiyac› 1967’deki
Arap-‹srail Savafl›’ndan sonra bafllam›flt›. Nitekim 1969 Lahey Zirvesi’nde gündeme
gelen Avrupa Siyasi ‹flbirli¤i böyle bir ihtiyac›n karfl›lanmas›na yönelik bir ad›md›.
1973 Savafl›’nda baz› AT üyelerinin ‹srail yanl›s› tutum sergilemeleri neticesinde
petrol üreticisi Arap ülkelerinin ‹srail’i destekleyen ülkelere yönelik olarak günde-
me getirdi¤i petrol ambargosu, Orta Do¤u petrollerine ba¤›ml› olan AT için büyük
bir tehditti. AT Konseyi, Kas›m 1973’te, ilk defa 1973 Savafl› münasebetiyle bir bil-
diri yay›mlayarak Orta Do¤u’da kal›c› bar›fl›n tesisi için ortak bir tav›r sergiledi. Bu
bildiri ortak d›fl politika konusunda bir kilometre tafl› oldu.

1970’lerde, kurumsal geliflmelerin yan› s›ra AT’nin ilk genifllemesi gerçekleflti.
1973’te, ‹ngiltere, Danimarka ve ‹rlanda AT üyesi oldular. Üyelik için baflvuran
Norveç ise üyeli¤e kabul edilmifl olmas›na karfl›n, anayasas› gere¤i yapt›¤› referan-
dumda hay›r sonucu ç›kmas› nedeniyle AT’ye kat›lmad›. Böylece dokuz üyeye ula-
flan AT, daha güçlü bir ekonomik blok hâline geldi. 1975’te Yunanistan da AT üye-
li¤ine baflvuracak, Türkiye ise davet edildi¤i hâlde, ekonomisinin AT üyeli¤ini kal-
d›ramayaca¤› gerekçesiyle baflvuru yapmamay› tercih edecektir.

Türkiye’nin Avrupa Topluluklar›’yla iliflkilerini daha iyi kavramak için Mehmet Ali Bi-
rand’›n Türkiye’nin Avrupa Maceras› 1959-1999 (‹stanbul, Do¤an, 2001) bafll›kl› kitab›n›
okuyabilirsiniz.

Fransa Cumhurbaflkan› Charles De Gaulle ‹ngiltere’nin Avrupa Topluluklar›na üyeli¤ini
sizce neden engellemifltir?

ORTA DO⁄U GEL‹fiMELER‹
1950’lerin ikinci yar›s›ndan itibaren bölgeye M›s›r devlet baflkan› Cemal Abdül Nâ-
s›r liderli¤indeki Arap milliyetçili¤i damgas›n› vurmaya bafllam›flt›. 1958’de M›s›r’la
Suriye’nin birleflmesiyle oluflan Birleflik Arap Cumhuriyeti 1961 y›l›nda çöktüyse de
Nâs›r’›n temsil etti¤i liderlik, 1960’lar boyunca bölge ülkelerini etkilemeye devam
etti. Devlet eliyle kalk›nmaya dayanan, toprak reformuna öncelik veren bir ekono-
mi politika ile harmanlanm›fl Nâs›rc› model, Suriye ve Irak gibi ülkelere de ilham
vermiflti. Nâs›rc›l›¤›n bir di¤er önemli ögesi Arap birli¤i fikriydi. 
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Nâs›rc›l›k ve So¤uk Savafl koflullar›n›n bileflimi bölgede farkl› bir bölünmeye
yol açt›. ‹lk olarak iki süper güç aras›ndaki çat›flma bölgeyi etkiliyordu. Özellikle
ABD taraf›ndan desteklenen ‹srail’e karfl›, SSCB de M›s›r ve Suriye gibi ülkelere si-
lah yard›m›nda bulunuyordu. ‹kincisi, Nâs›rc› çizgiyi takip eden ve h›zl› bir dönü-
flümden yana olan devletlerle siyasal ve toplumsal dönüflüm konusunda daha ih-
tiyatl› olan hanedanlar›n yönetti¤i devletler aras›nda bir ayr›flma yaflan›yordu.
1958’de Suriye’de kurulan subaylar hükûmeti 1963’te Basç›l›¤a ve Nâs›rc›l›¤a yak›n
subaylar taraf›ndan devrilmiflti. Cezayir’in Fransa’dan ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›n›n
ard›ndan 1965’te Huari Bumedyen’in baflkanl›¤›nda sosyalizme ve tarafs›zl›¤a da-
yal› bir hükûmet kuruldu. Öteki tarafta ise Fas, Libya, Ürdün ve Suudi Arabistan
monarflileri yer al›yordu. Bu devletler, ileride görülece¤i gibi bölgede ‹srail’in var-
l›¤›ndan dolay› di¤er Arap devletleriyle hareket edebiliyorlar ancak M›s›r etkisine
kapal› kal›yorlard›. 

Bölgede Arap milliyetçili¤ini besleyen en önemli olay ise ‹srail’in varl›¤›yd›. ‹s-
rail’in kurulmas›n›n ard›ndan çeflitli Arap ülkelerine da¤›lan Filistinli mülteciler de
sorun oluflturmaktayd›. Ayr›ca Filistinliler 1948’den beri kendi kaderlerini belirle-
mede ba¤›ms›z bir rol oynayamam›fllard› Arap devletleriyle ‹srail aras›ndaki anlafl-
mazl›k, 1960’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren iki Arap-‹srail Savafl›’na daha yol açt›¤›
gibi Filistinli mülteciler sorunu Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerde iç savafllar›n pat-
lak vermesine de neden oldu. 

1967 Arap-‹srail Savafl›
1960’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren Filistinli silahl› gruplar ‹srail’de eylem yapma-
ya bafllad›lar. Buna karfl›l›k ‹srail de Filistinlileri destekleyen Ürdün’e karfl› misille-
meler yap›yordu. ‹srail’in Arap ülkeleri üzerindeki tehdidi art›nca 1967’de Nâs›r,
BM’den 1956 Savafl›’ndan sonra M›s›r-‹srail s›n›r›na yerlefltirilmifl olan silahl› güçle-
rin çekilmesini istedi. Bu istek yerine gelir gelmez M›s›r, May›s 1967’de Bat›l› dev-
letlerin 1956 Savafl›’ndan sonra serbest geçifl ilkesini garanti alt›na ald›klar› Tiran
Bo¤az›’n› ‹srail gemilerine kapatt›.

M›s›r öncülü¤ünde ‹srail’e yap›lacak bir Arap sald›r›s›n›n son haz›rl›klar› ta-
mamlanmak üzereydi. ‹srail Araplar›n sald›r›s›n› beklemek yerine ön al›c› bir sald›-
r› yapma karar› ald›. 5 Haziran 1967’de ‹srail hava kuvvetleri Kahire’deki ve M›s›r’›n
güneyindeki hava üslerine sald›r›larda bulundular. ‹srail hava üstünlü¤ünü ele ge-
çirdikten sonra Sina’daki M›s›r kuvvetlerini de kolayca alt edebildi. 9 Haziran’da
Suriye egemenli¤indeki Golan Tepeleri’ne gerçeklefltirdikleri sald›r›lar da baflar›ya
ulaflt› ve ‹srail bu bölgeye egemen oldu. Ayn› zamanda ‹srail kurulurken Ürdün
egemenli¤ine b›rak›lm›fl olan Bat› fieria ve Gazze fieridi’nde de Ürdün kuvvetleri
yenilgiye u¤rat›ld›. 11 Haziran’da savafl ‹srail’in galibiyetiyle sonuçland›¤› için bu
üçüncü Arap-‹srail Savafl›’na Alt› Gün Savafl› da denilmektedir. Bu savafl sonunda
‹srail, Sina Yar›madas›’n›, Golan Tepeleri’ni, Bat› fieria’y› ve dolay›s›yla Kudüs’ü,
Gazze fieridi’ni ele geçirmifl bulunmaktayd›. 

BM Güvenlik Konseyi 22 Kas›m 1967 tarihinde Filistin-‹srail uzlaflmazl›¤›nda
daha sonra da çok önemli bir yere sahip olacak 242 say›l› karar› ald›. Bu karar ‹s-
rail’in iflgal etti¤i topraklardan çekilmesi gerekti¤ini vurgularken bölgedeki Arap
devletlerinin de 1947’den beri sergiledikleri ‹srail’in varl›¤›n› tan›mamalar›na iliflkin
tutumlar›n› elefltirerek ‹srail’in bölgede güvenli ve kabul edilmifl s›n›rlar içerisinde
yaflama hakk›na sahip oldu¤unun alt›n› çiziyordu. ‹srail’le savafl halindeki Arap
devletleri 242 say›l› karar› tan›maya yanaflm›yorlard›.

1816.  Ünite  -  Yumuflama



Arap devletleri bu yenilgiyle büyük bir darbe yemifllerdi. 1950’lerin ortas›ndan iti-
baren Arap milliyetçili¤inin lideri hâline gelmifl olan Nâs›r yönetimindeki M›s›r
yenilmifl, bu savaflla birlikte Arap milliyetçili¤i ideolojisinde bir düflüfl yaflanmaya
bafllam›flt›. Nâs›r savafl›n ard›ndan istifa etti¤ini aç›klad›ysa da M›s›rl›lar›n soka¤a dö-
külmesiyle devlet baflkanl›¤› görevini sürdürmeye karar verdi. 1970 y›l›ndaki ölümü-
ne de¤in de bu görevi sürdürdü. Bölgede Arap birli¤ini gerçeklefltirmeyi amaçlayan
bu ideolojinin yerini ise zamanla ülke milliyetçilikleri ve onun ard›ndan da ‹slamc›-
l›k almaya bafllayacakt›r. Buna paralel olarak Arap devletleri için Filistin sorunu en
temel mesele olmaktan ç›kacak söz konusu devletler ‹srail taraf›ndan iflgal edilen
kendi topraklar›n› geri almay› birinci öncelik hâline getireceklerdir.

Bu savafl›n ABD aç›s›ndan sonucu, ‹srail’i desteklemesi yüzünden Arap devlet-
lerinin ço¤unun ABD ile diplomatik iliflkilerini kesmesiyle bölgede u¤rad›¤› prestij
kayb› olmufltur. SSCB ise savafl s›ras›nda söz konusu devletlere büyük bir silah sev-
kiyat› gerçeklefltirmiflti. Dolay›s›yla, Arap devletleri SSCB’nin deste¤ini arkalar›nda
hissediyorlard›. 
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Ürdün ‹ç Savafl›
Filistin sorunu sadece ‹srail’in ya da iflgal alt›ndaki topraklar›n sorunu de¤ildi.
1948’den beri tedrici biçimde komflu Arap ülkelerine göç eden Filistinli gerillalar
ve mülteciler söz konusu Arap ülkeleri için de sorun oluflturmaya bafllam›fllard›. Bu
süreçte Ürdün, Filistinlilerin ikinci vatan› konumuna gelmiflti. Özellikle 1967 Sava-
fl›’ndan sonra El-Fetih’in Ürdün’e s›¤›nmas›yla Ürdün-‹srail s›n›r›nda çat›flmalar ya-
flanmaya bafllam›flt›. Çünkü 1968 y›l›ndan itibaren El-Fetih ‹srail’e yönelik sald›r›la-
r›n› Ürdün’den gerçeklefltiriyordu. Bu durum askerî aç›dan M›s›r ve Suriye’ye oran-
la daha zay›f olan Ürdün için sorun yarat›yordu. Ayr›ca Ürdün, Nâs›rc› çizgide bir
devlet olmay›p Suriye ve M›s›r’a oranla Filistin sorunu konusunda daha ›l›ml› bir
d›fl politika yürütmekteydi. Dolay›s›yla Filistinli az›nl›k, Ürdün’ün ‹srail ve ABD’yle
iliflkilerinde sorun yaratabilirdi. Bu yüzden de Ürdün, ülkesindeki Filistinlileri tas-
fiye hareketine giriflti. 

Eylül 1970’da Haflimi Ürdün Kral› Hüseyin’in ülkesindeki Filistinli örgütlerin,
özellikle de Yaser Arafat liderli¤indeki El-Fetih’in faaliyetlerini durdurmak için “Ka-
ra Eylül” olarak adland›ran harekât› bafllatt›. Ürdün ordusunun baflar› kazand›¤› s›-
rada, Suriye ordusu da kuzey s›n›r›ndan içeri girerek Ürdün ordusuyla çat›flmaya
giriflti. ABD Ürdün’ün ba¤›ms›zl›¤›n› korumaya kararl› oldu¤unu belirterek Akde-
niz’deki ABD donanmas›n› Beyrut aç›klar›na gönderdi. Suriye, ABD’nin bu tutumu
karfl›s›nda Ürdün’den çekildi. Kral Hüseyin, 23 Eylül 1970’te ateflkes ilan etti. Bu
ateflkes uzun ömürlü olmad›, Filistinli gerillalar ile Ürdün ordusu aras›nda çat›flma-
lar yeniden bafllad›. Temmuz 1971’de Kral Hüseyin genifl bir askerî operasyon bafl-
latarak bütün kasaba ve flehirlerdeki Filistinli gerillalar› etkisiz hâle getirdi. Kalan-
lar da Suriye ve Lübnan’a kaçt›lar. 1971’den sonra Filistinli gerillalar ‹srail’e karfl›
sald›r›lar›n› Lübnan’dan yönetmeye bafllad›lar.

1973 Arap-‹srail Savafl› ve M›s›r-‹srail Bar›fl›
Müslümanlar›n kutsal ay› Ramazan’a ve Yahudilerin kutsal günü Yom Kippur’a denk
gelen Ekim 1973’te ‹srail iflgalinde bulunan topraklar›n› geri almak için M›s›r ve Su-
riye ‹srail’e “sürpriz” bir sald›r› bafllatt›lar. Sina’da ve Golan Tepeleri’nde ‹srail birlik-
leri geri çekilmeye zorland›. ‹lk defa ‹srail’in yenilmezli¤i miti ortadan kalk›yor, Arap
devletlerinin kendilerine olan güvenleri art›yordu. Bu arada di¤er Arap devletleri de
savafla kat›lmaya bafllad›lar. ABD ‹srail’e, SSCB de Arap devletlerine silah yard›m›n-
da bulunmaya girifltiler. Ancak ‹srail iki hafta sonra Sina’da ve Golan’da baflar› kaza-
narak Suriye ve M›s›r ordusunu geri çevirdi. Savafl, büyük güçlerin dayatt›¤› bir atefl-
kesle sona erdi. 22 Ekim 1973 tarihli ve 338 say›l› BM Güvenlik Konseyi karar›, taraf-
lar› derhal ateflkese ça¤›r›yor, 1967 y›l›nda al›nm›fl olan 242 say›l› karar› uygulamaya
davet ediyordu. 338 say›l› karar, 242 say›l› karar›n tekrar› niteli¤indeydi. ABD ve
SSCB savafl›n kendilerini de içine çekecek bir hâl almas›n› istememiflti.

1960’lar›n ve 1970’lerin Orta Do¤usu’na savafllar damgas›n› vurdu¤u gibi, bu
dönemin en önemli geliflmelerinden bir di¤eri, M›s›r ile ‹srail aras›ndaki savafl du-
rumunun sona ermesiydi. 1970’te ölen Nâs›r’›n yerine devlet baflkanl›¤›na gelen
Enver Sedat’la birlikte M›s›r, ekonomik alanda bir aç›l›m (infitah) politikas› bafllat-
t›¤› gibi SSCB’yle olan iliflkilerini de revize etmifl, ülkede bulunan Sovyet uzmanla-
r›n› ülkelerine göndermiflti. 1973 Arap-‹srail Savafl›’nda da temelde Sina’y› geri al-
mak için savaflm›fl olan M›s›r, elden ç›km›fl topraklar›na savaflla kavuflamayaca¤›n›
anlam›flt›. Bu nedenle, toprak kazan›m›n› ‹srail’le bar›fl masas›na oturarak sa¤lama
yoluna gitti. M›s›r’›n bu u¤urda att›¤› en önemli ad›mlardan birisi, tarihte ilk defa
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bir Arap devletinin baflkan›n›n ‹srail’i ziyaret etmesi oldu. 1977’de Enver Sedat’›n
‹srail ziyareti s›ras›nda ‹srail Parlamentosu’nda (Knesset) “Topra¤›n›z ‹srail, F›-
rat’tan Nil’e kadar” yaz›l› tabelan›n alt›nda yapt›¤› konuflma, M›s›r-‹srail iliflkilerin-
de bir dönüm noktas› oluflturdu. Bunu 1979’da ABD’deki Camp David’de imzalanan
M›s›r ‹srail bar›fl antlaflmalar› izledi. Mart 1979’da imzalanan ve Camp David Ant-
laflmalar› olarak bilinen belgelerden ilki M›s›r-‹srail bar›fl antlaflmas›d›r. Bununla,
1948’den beri devam eden iki ülke aras›ndaki savafl durumuna son verildi; ‹srail’in
Sina’dan çekilmesi ve iki ülke aras›nda diplomatik iliflkilerin kurulmas› kararlaflt›-
r›ld›. Camp David’te imzalanan ikinci belge ise Orta Do¤u Bar›fl Çerçevesi’dir. Böl-
gede meydana gelecek geliflmeler, Orta Do¤u Bar›fl Süreci konusunun 1990’lar›n
bafl›na kadar ertelenmesine yol açacakt›r. Bu süreçte, M›s›r, ‹srail ve ABD liderleri
Bat› fieria ve Gazze’de yaflayan Filistinlilere özerklik sa¤lanmas›na yönelik görüfl-
melerde bulundularsa da ‹srail’in bu yöndeki isteksizli¤iyle bu görüflmelerden bir
sonuç elde edilemedi. Nisan 1979’da ‹srail Baflbakan› Menahem Begin, M›s›r’› ziya-
ret eden ilk ‹srail baflbakan› oldu. 1979’un Eylül ay›na gelindi¤inde ‹srail, Sina’da-
ki iflgalini sonland›rm›fl bulunmaktayd›.

M›s›r ile ‹srail aras›ndaki antlaflmayla M›s›r Sina’y› geri alm›flt›. Ama Suriye’ye ait
Golan Tepeleri hâlâ ‹srail iflgali alt›ndayd›. M›s›r’›n ‹srail’le tek bafl›na uzlaflmas›
Arap devletleri aras›nda infial yaratt›. Mart 1979’da M›s›r konusunu ele almak için
Ba¤dat’ta bir araya gelen Arap Birli¤i devletleri, M›s›r’la diplomatik iliflkilerin kesil-
mesi, merkezi Kahire’de bulunan Arap Birli¤i’nin geçici olarak Tunus’a tafl›nmas›,
M›s›r’›n Ba¤lant›s›zlar Hareketi, ‹slam Konferans› ve Arap Birli¤i örgütlerindeki
üyeliklerinin ask›ya al›nmas› ve M›s›r’a Arap devletleri taraf›ndan yap›lan yard›m-
lar›n durdurulmas› kararlar›n› ald›lar. Böylece M›s›r, Filistin davas›na ihanet etmek-
le suçlanarak Arap dünyas›nda yaln›zl›¤a itilmifl oldu. Buna karfl›l›k M›s›r, bu bar›fl
antlaflmas›yla savafl›n a¤›r ekonomik yükünden kurtulmufl ve ABD’den ekonomik
yard›m almaya bafllam›flt›r. Zamanla M›s›r, ABD’nin bölgedeki en önemli müttefik-
lerinden biri hâline gelecektir. 

Petrol Krizi
‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra dünya petrol rezervlerinin yaklafl›k yüzde yetmifli-
ne sahip olan Orta Do¤u co¤rafyas›n›n önemi giderek artt›. Özellikle ABD ve Ba-
t›’n›n Orta Do¤u ülkeleriyle iliflkilerinin temel parametresini petrol oluflturmaya
bafllad›. Venezüella, Suudi Arabistan, Irak, ‹ran ve Kuveyt gibi rezerv sahibi ülke-
ler, petrol fiyatlar›n› belirlemek ve kendilerini ilgilendiren sorunlarda ortak hareket
edebilmek için 1960 y›l›nda bir araya gelerek Petrol ‹hraç Eden Ülkeler Örgütü’nü
(OPEC) kurmufllard›. 1967’deki Arap-‹srail Savafl›’nda Arap ülkeleri ilk defa petro-
lü bir siyasal silah olarak kullanmaya bafllad›lar. Herhangi bir Arap ülkesine sald›-
ran ya da ‹srail’e yard›m eden devletlere petrol ambargosu uygulayacaklar›n› bil-
diren petrol üreten Arap devletleri, 6 Haziran’da ABD’ye ve ‹ngiltere’ye petrol sev-
kiyat›n› durdurmufllard›. Ancak savafl k›sa sürdü¤ü için ambargo da k›sa sürede so-
na ermiflti. Yine de bu durum, petrol ihraç eden Arap ülkelerini bir araya getirerek
1968 y›l›nda Petrol ‹hraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü’nün (OAPEC) kurulmas›na ze-
min haz›rlad›. 

1970’li y›llara gelindi¤inde teknolojinin ve sanayinin geliflimine paralel olarak
Bat›’n›n petrole olan ba¤›ml›l›¤› daha da artmaya bafllam›flt›. 1973 Arap-‹srail Sava-
fl›’ndan sonra petrol rezervlerine sahip olan Arap devletlerinin daha etkili bir bi-
çimde siyasal bir silah olarak petrol ambargosu uygulamaya bafllamalar›yla birlik-
te ilk petrol krizi ortaya ç›kt›. OAPEC’in petrol üretimini k›smas› ve ‹srail’le ifl bir-
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Arap Birli¤i: M›s›r, Irak,
Ürdün, Lübnan, Suriye ve
Suudi Arabistan taraf›ndan
1945’te kurular Arap Birli¤i
örgütüne bugün 22 Arap
ülkesi üyedir. Arap Birli¤i’nin
temel amac› üyeler aras›nda
ekonomik, siyasal ve kültürel
iliflkileri gelifltirmektir.
Türkiye Avrupa Birli¤i’nde
gözlemci statüsüyle temsil
edilmektedir.



li¤i içersindeki ülkelere petrol ambargosu uygulamas›, dünyada petrol talebinin
artt›¤› bir döneme rastlad›. Bütün dünyada petrol fiyatlar› muazzam bir art›fl gös-
terdi. Ancak bu ambargo uzun süreli olamad›. 1974’te toplanan OAPEC ülkeleri
ABD’ye uygulad›klar› petrol ambargosunu kald›rma karar› ald›lar. 

1979-1980 y›llar›nda ‹ran’da ‹slam Devrimi’nin ertesinde Ayetullah Humey-
ni’nin Bat›’yla olan iliflkilerini kesmesi ve ‹ran petrolünün Bat›’ya sevkiyat›n› dur-
durmas›yla ikinci petrol krizi patlak verdi. K›sa sürede petrol fiyatlar›nda yine bü-
yük bir art›fl yaflanmas›n›n ard›ndan, 1984 y›l›na gelindi¤inde üretici ülkeler aley-
hine bir kriz yaflanmaya bafllad›. Çünkü 1982’den itibaren dünya petrol piyasas›n-
daki talep düflmeye bafllam›fl, süre giden ‹ran-Irak Savafl›’nda her iki devlet de pa-
raya ihtiyaç duyduklar›ndan petrol üretimlerini art›rm›fllard›.

Lübnan ‹ç Savafl›
Filistin sorunun tetikledi¤i ve iç savafla sürükledi¤i ülkelerden bir di¤eri Lübnan ol-
du. Lübnan’da 1975 y›l›nda bafllayan iç savafl›n ülkenin kendi toplumsal ve siyasal
yap›s›ndan kaynaklanan nedenleri de bulunmaktayd›. Bir kere Lübnan Sünnilerin,
fiiilerin, Dürzîlerin, Hristiyan Marunîlerin, Rum Ortodokslar›n, Katoliklerin ve Ya-
hudilerin yaflad›¤› heterojen bir nüfus yap›s›na sahipti. 1940’lar›n ortas›nda bütün
bu etnik gruplar› ve mezhepleri dengede tutacak bir uzlaflma ortam› oluflturulmufl-
sa da bu dengedeki herhangi bir kayman›n ülkeyi iç savafla sürüklemesi kaç›n›l-
mazd›. Ayr›ca Lübnan’›n önemli ailelerin egemenli¤indeki parçalanm›fl yap›s› top-
lumun kutuplaflmas›na zemin haz›rlamaktayd›. 

Lübnan 1943’ten beri Marunî devlet baflkan› ve Müslüman baflbakan aras›nda-
ki dengeye dayanan bir siyasi yap›yla yönetiliyordu. 1970’lerden itibaren demog-
rafik yap› Müslümanlar lehine de¤iflmeye bafllam›flt›. Arap-‹srail Savafllar› sonucu
yersiz yurtsuz kalan Filistinlilerin Lübnan’da kurduklar› mülteci kamplar›, hem
Lübnan’›n hassas dengeler üzerine kurulmufl olan siyasi yap›s›n› etkiliyor hem de
bu ülkeyi ‹srail’in potansiyel düflman› hâline getiriyordu. 1975’e gelindi¤ine H›ris-
tiyanlar, Müslümanlar ve Filistinli gerillalar aras›nda silahl› çat›flma ç›kt›. 1976’n›n
Nisan›’nda ABD ve ‹srail’in de göz yummas›yla 30.000 kiflilik Suriye ordusu Lüb-
nan’a girdi ve Beyrut’taki çat›flmalar› denetim almaya çal›flt›. Lübnan ‹ç Savafl› s›ra-
s›nda yaklafl›k 60.000 kifli hayat›n› kaybetti. Bu arada 1978’de ‹srail Lübnan’›n gü-
ney bölgesinde bulunan kamplardaki gerillalar› etkisiz hâle getirmek için bölgeyi
iflgal etti. 1978’in Haziran›’nda BM Bar›fl Gücü’nün bölgeye girmesiyle ‹srail asker-
leri geri çekildi. Ancak, bu süreç ‹srail’in 1982’de Lübnan’a tekrar girerek daha
uzun sürecek bir iflgal döneminin kap›lar›n› aralayacakt›r. Nitekim 1978’teki ‹srail
iflgaline karfl›l›k, Lübnan’la tarihsel ve ekonomik ba¤lar› bulunan Suriye de Arap
Birli¤i’nin davetiyle Lübnan’a girerek hem Hristiyanlarla hem de Filistinlilerle mü-
cadeleye bafllad›. Bu durum da Lübnan’daki Suriye varl›¤›n› do¤urdu. ‹srail ve Su-
riye’nin Lübnan’a girmesiyle yeni bir boyut kazanan Lübnan ‹ç Savafl› 1990 y›l›na
kadar devam edecektir. 

Nâs›r dönemindeki M›s›r’› daha yak›ndan tan›mak için Muhammed Hasaneyn Heykel’in Ka-
hire Dosyas› (Ankara, Bilgi, 1974) adl› kitab›n› okuyabilirsiniz.

M›s›r’›n ‹srail’le bar›fl antlaflmas› yapmas› di¤er Arap ülkeleri taraf›ndan nas›l karfl›land›?
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Yumuflama’n›n hangi flartlarda nas›l ortaya ç›k-

t›¤›n› ifade edebilmek.

‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra dünyada ideolo-
jik bir bölünme yaflanmaktayd›. 1953’te Stalin’in
ölümünden sonra SSCB lideri olan Hruflov’un tu-
tumu, 1950’lerin ortalar›ndan itibaren SSCB ve
ABD aras›nda diyalog aray›fllar›n›n ortaya ç›kma-
s›na yol açt›. Karfl›l›kl› resmî ziyaretler ideolojik
gerginli¤in yerini nispi bir yumuflaman›n almas›-
n› sa¤lad›. Fakat 1960’ta bir ABD casus uça¤›n›n
SSCB taraf›ndan düflürülmesi ve 1962’de yaflanan
Küba Füze Krizi sebebiyle iki ülke aras›ndaki ilifl-
kiler son derece gerginleflti. 

Yumuflama döneminde bloklar aras› iliflkilerinin

nas›l geliflti¤ini tan›mlayabilmek.

Küba Krizi s›ras›nda bir termonükleer savafl›n efli-
¤ine gelen ABD ve SSCB aras›ndaki iliflkiler
1962’den itibaren yumuflamaya bafllad›. Nükleer
silahlar konusunda imzalanan antlaflmalar›
1975’te Do¤u ve Bat› Bloku ülkelerinin Helsinki
Nihai Senedi’ni imzalamas› takip etti. 1979’da ger-
çekleflen ‹ran ‹slam Devrimi ve SSCB’nin Afganis-
tan’› iflgali Yumuflama’n›n da sonunu getirdi. 
Do¤u ve Bat› bloklar› aras›nda Yumuflama yafla-
n›rken SSCB ile ÇHC aras›nda 1960lar boyunca
ciddi bir ideolojik ayr›flma yafland›. ABD bunu
f›rsat bilerek 1970’lerin bafl›ndan itibaren ÇHC ile
iliflkilerini gelifltirdi.
Öte yandan ayn› dönemde Varflova Pakt› ve NA-
TO üyesi ülkelerin kendi aralar›nda da çeflitli
sorunlar yaflanmaktayd›. 1968’de Çekoslovak-
ya’daki demokratikleflme giriflimi SSCB öncülü-
¤ündeki Varflova Pakt› müdahalesiyle bast›r›ld›.
Bat› Bloku içindeyse ABD-Fransa, ABD-Türkiye
ve Türkiye-Yunanistan aras›nda çeflitli sorunlar
yafland›.
Yumuflama döneminin en kanl› olay› Vietnam
Savafl›’yd›. Ülkeyi ‹kinci Dünya Savafl›’ndan son-
ra ikiye bölen 17. paralel üzerinde Kuzey ve Gü-
ney Vietnaml›lar aras›nda bafllayan çat›flmalara,
1950’lerin sonlar›ndan itibaren ABD de müdahil
oldu. Vietnam Savafl› ABD’nin hiçbir fley kazan-
madan çok say›da kay›p verdi¤i bir savafl olarak
hat›rlan›r.

Sömürge yönetimlerinden kurtularak ba¤›ms›z-

l›klar›n› kazanan ülkelerin uluslararas› sitemin

yap›s›na nas›l etki ettiklerini özetleyebilmek.

Do¤u ve Bat› Bloklar› aras›nda ideolojik müca-
dele yaflan›rken sömürgelikten kurtulan çok sa-
y›da Asya ve Afrika ülkesinin temel öncelikleri
çok farkl›yd›. Bu ülkeler için kalk›nma, hastal›k-
larla mücadele, etnik ve dinsel çat›flmalar›n gide-
rilmesi gibi konular daha a¤›rl›kl›yd›. 1960’larda
çok say›da sömürgenin ba¤›ms›zl›¤›n› kazanma-
s›yla Birleflmifl Milletler düzeninde ço¤unluk kal-
k›nmakta olan ülkelere geçti. Bu ülkeler için
Üçüncü Dünya tabiri de kullan›lmaktayd›.
Öte yandan M›s›r, Yugoslavya, Hindistan ve En-
donezya gibi nispeten geliflmifl ve kalabal›k ülke-
lerin öncülü¤ünde Ba¤lant›s›zlar Hareketi gelifl-
meye bafllad›. Her iki bloka da uzak olan ülkele-
rin kat›ld›¤› hareket özellikle 60’l› y›llarda önemli
bir uluslararas› iliflkiler aktörü hâline geldi.

Yumuflama Dönemi’nde Bat› Avrupa’daki bütün-

leflme hareketlerinin geliflimini s›ralayabilmek.

‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra ABD’nin ekono-
mik yard›mlar› sayesinde kendilerini toparlamaya
bafllayan Bat› Avrupa ülkelerinin alt›s› 1951’de
Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤u’nu kurdular.
Bu toplulu¤u 1957’de Avrupa Ekonomik Toplu-
lu¤u ve Avrupa Atom Enerjisi Toplulu¤u adl› ör-
gütlerin kurulmas› izledi. Üçünün de ortak özelli-
¤i uluslarüstü (supranasyonal) örgüt olmalar›yd›.
Avrupa ekonomik bütünleflmesi, Fransa’n›n
1960’lardaki tutumu sebebiyle ‹ngiltere’ye kapal›
kald›. 1973’te ‹ngiltere, Danimarka ve ‹rlanda’n›n
üye al›nmas›yla Avrupa Topluluklar› ekonomik
ve siyasi gücünü art›rmaya bafllad›.
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Yumuflama döneminde Orta Do¤u’da meydana

gelen geliflmelerin neden ve sonuçlar›n› aç›kla-

yabilmek.

M›s›r’da iktidar› ele geçiren Nâs›r bir çok Arap ül-
kesindeki radikal hareketlere ilham kayna¤› ol-
mufltu. 1956 Süveyfl Krizi’nden sonra Nâs›r’›n po-
pülerli¤i Arap dünyas›nda giderek yay›ld›. Nâs›rc›-
l›k ve So¤uk Savafl koflullar›n›n bileflimi bölgede
farkl› bir bölünmeye yol açt›. ‹ki süper güç aras›n-
daki çat›flma bölgeyi etkiliyordu. Nâs›rc› çizgiyi ta-
kip eden ve h›zl› bir dönüflümden yana olan dev-
letlerle siyasal ve toplumsal dönüflüm konusunda
daha ihtiyatl› olan hanedanlar›n yönetti¤i devlet-
ler aras›nda bir ayr›flma yaflan›yordu. 
Nâs›r, M›s›r liderli¤inde Arap birli¤ini sa¤laman›n
yolunun ‹srail’e karfl› askerî bir zafer kazanmak-
tan geçti¤ini düflündü¤ü için bu ülkeye karfl› si-
lahland›. 1967’deki “Alt› Gün Savafl›”nda ‹srail’in
Arap ülkelerinin ordular›na karfl› büyük bir zafer
kazanmas› Nâs›r efsanesinin de sonunu getirdi. 
1973’te M›s›r ve Suriye kaybettiklerini geri alabil-
mek için ‹srail’le bir kez daha savaflt›lar. Ancak
‹srail Arap ülkelerini yine püskürttü. Bunun üze-
rine M›s›r, ABD’nin de yönlendirmesiyle ‹srail’le
bir bar›fl sürecine girdi. 1979’da iki ülke aras›nda
Camp David antlaflmalar› imzaland›.
1973 Arap-‹srail Savafl› ayn› zamanda petrolün
Araplar taraf›ndan ilk kez bir silah olarak kulla-
n›ld›¤› kriz olarak da tarihe geçti. Arap ülkeleri
‹srail yanl›s› Bat›l› ülkelere ambargo uygulay›n-
ca, tarihteki ilk büyük petrol floku yafland›.

5
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1. SSCB’de Stalin’in 1953’teki ölümünden sonra iktida-
ra gelen Hruflov (Khruchev) ABD’nin çevreleme politi-
kas›na karfl› hangi ad›m› atm›flt›r?

a. NATO’nun kurulmas›n› sa¤lam›flt›r
b. Avusturya Devlet Antlaflmas›’n›n imzalanmas›n›

sa¤lam›flt›r
c. Macar ayaklanmas›n› desteklemifltir
d. Varflova Pakt›’n› kurulmas›n› sa¤lam›flt›r
e. Cenevre Görüflmeleri’ne kat›lm›flt›r

2. Afla¤›dakilerden hangisi ABD ve SSCB’nin So¤uk Sa-
vafl y›llar› boyunca s›cak çat›flmaya en çok yaklaflt›klar›
olayd›r?

a. U-2 Olay›
b. Küba Krizi
c. SSCB’nin Sputnik adl› yapay uyduyu yörüngeye

oturtmas›
d. NATO’nun Kitlesel Karfl›l›k stratejisinin de¤iflti-

rilmesi
e. Domuzlar Körfezi ç›karmas›

3. Afla¤›daki hangi ülkeler Küba Krizi’den sonra Nük-
leer Deneme Yasa¤› Antlaflmas›’n› imzalam›fllard›r?

a. ABD, ‹ngiltere ve SSCB
b. Fransa, ABD ve ‹ngiltere
c. SSCB, Fransa ve ABD
d. Küba, SSCB ve ABD
e. Çin, SSCB ve ‹ngiltere

4. Afla¤›dakilerden hangisi, 1975’te, 35 Avrupa ülkesi,
ABD ve Kanada’n›n kat›l›m›yla yap›lan Avrupa Güven-
lik ve ‹flbirli¤i Konferans› (AG‹K) Zirvesi sonucunda
imzalanan uluslararas› belgedir?

a. SALT-1 Anlaflmas›
b. SALT-2 Antlaflmas›
c. Helsinki Nihai Senedi
d. Anti-Balistik Füze Antlaflmas›
e. S›n›rl› Deneme Yasa¤› Antlaflmas›

5. So¤uk Savafl y›llar›nda sömürgeden kurtulan ülkele-
re afla¤›dakilerden hangi isim verilmifltir?

a. Do¤u Blo¤u ülkeleri
b. Benelüks ülkeleri
c. Bat› Blo¤u ülkeleri
d. Körfez ülkeleri
e. Üçüncü Dünya ülkeleri 

6. Afla¤›daki isimlerden hangisi Ba¤lant›s›zlar (Ba¤lan-
t›s›zl›k) Hareketi liderleri aras›nda yer almaz?

a. M›s›r lideri Nâs›r
b. Yugoslavya lideri Tito
c. Fransa lideri De Gaulle
d. Hindistan lideri Nehru
e. Endonezya lideri Sukarno

7. Afla¤›daki ülkelerden hangisi 1951’de kurulan Avru-
pa Kömür ve Çelik Toplulu¤u’nun (AKÇT).kurucu ül-
keleri aras›nda yer almaz?

a. Fransa
b. ‹talya
c. Belçika
d. Avusturya
e. Lüksemburg

8. Afla¤›daki ülkelerden hangisi 1960’ta kurulan ve d›fl
ticaret hedefleriyle s›n›rl› olan Avrupa Serbest Ticaret
Bölgesi (EFTA) ülkeleri aras›nda yer almaz?

a. ‹ngiltere
b. Almanya
c. Portekiz
d. Danimarka
e. ‹sviçre

9. Afla¤›daki geliflmelerden hangisi M›s›r ile ‹srail ara-
s›nda 1948’den beri devam eden savafl durumuna son
vermifltir?

a. Camp David Antlaflmalar›
b. Lahey Zirvesi
c. Birleflik Arap Cumhuriyeti’nin kuruluflu
d. Petrol ‹hraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü’nün (OA-

PEC) kurulmas›
e. Arap Birli¤i’nin geçici olarak Tunus’a tafl›nmas›

10. Afla¤›daki yerlerden hangisi 1967 Arap - ‹srail Sava-
fl›’nda ‹srail’in iflgal etti¤i yerler aras›nda yer almaz?

a. Sina Yar›madas›
b. Gazze
c. Golan tepeleri 
d. Tel Aviv
e. Bat› fieria

Kendimizi S›nayal›m



1896.  Ünite  -  Yumuflama

1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yumuflama Döneminin Bafl-
lamas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yumuflama Döneminin Bafl-
lamas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Küba Krizi’nden Sonra Do-
¤u-Bat› ‹liflkileri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Küba Krizi’nden Sonra Do-
¤u-Bat› ‹liflkileri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sömürgeden Kurtulufl “ ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sömürgeden Kurtulufl “ ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa Bütünleflmesi “ ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa Bütünleflmesi “ ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Orta Do¤u Geliflmeleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Orta Do¤u Geliflmeleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

ABD ile SSCB aras›nda 1950’lerin sonlar›na do¤ru bir
diyalog aray›fl› bafllam›flt›. Karfl›l›kl› resmî ziyaretler ve
taraflar›n çeflitli toplant›larda bir araya gelerek ikili me-
seleleri daha yumuflak bir tonda ele almaya bafllamala-
r›, ideolojik gerilimin azalmas›n› sa¤lamaktayd›. 1960’da
bir ABD U-2 casus uça¤›n›n SSCB taraf›ndan düflürül-
mesiyle oluflmakta olan bu olumlu atmosfer tamamen
da¤›ld›. SSCB, ABD’yi iki yüzlülükle suçlad›. Takip eden
iki y›l içinde de ABD ve SSCB Küba’da savafl›n efli¤ine
geldi.

S›ra Sizde 2

ABD’nin Vietnam’a asker göndermesi So¤uk Savafl dina-
miklerinin bir sonucudur. Eisenhower döneminde derin-
leflen askerî “çevreleme” hareketi, SSCB veya ÇHC’nin
dünyan›n herhangi bir yerinde güç kazanmas›n›n önüne
geçilmesini hedefliyordu. Amerikan d›fl politikas›n› üre-
tenler, Vietnam’da komünistlerin iktidar› ele geçirmesi-
nin bir “domino etkisi” yarataca¤›n›, tüm Hind-i Çini böl-
gesinin komünistlerin eline geçece¤ini, bu durumun da
SSCB ve ÇHC’nin küresel a¤›rl›¤›n› art›raca¤›n› düflünü-
yorlard›. Bunun için Vietnam’a önce askerî uzman daha
sonra da muharip birlikler gönderdiler. 

S›ra Sizde 3

‹stisnai durumlar hariç, eski sömürgecisi ile yak›n iliflki
kuran çok say›da devlet vard›r. Bat› Afrika devletlerinin
ekonomileri tamamen Fransa merkezli olarak yönetil-
mektedir. ‹ngiltere’nin ‹ngiliz Uluslar Toplulu¤u (Com-
monwealth) ülkeleri aras›nda önemli bir yeri vard›r. ‹s-
panya’n›n Latin Amerika’yla özel iliflkileri bulunmaktad›r. 

S›ra Sizde 4

De Gaulle, ‹ngiltere’nin Bat› Avrupa ülkelerinden ziya-
de ABD’yle ç›kar ortakl›¤› içinde bulundu¤unu düflünü-
yordu. Fransa’n›n ABD ile iliflkilerinin iyice bozuldu¤u
1960’lar boyunca, bu ülkenin ‹ngiltere’ye olan yaklafl›-
m› da so¤udu. Buna ek olarak Charles De Gaulle Avru-
pa Topluluklar›’n›n liderli¤ini paylaflmak istemedi¤i için
de ‹ngiltere’ye karfl› ç›kmaktayd›.

S›ra Sizde 5

Golan tepeleri ve Bat› fieria ‹srail iflgali alt›ndayken Si-
na Yar›madas›n› geri alabilmek ad›na ‹srail’le tek bafl›-
na bar›fl antlaflmas› yapmas›, di¤er Arap ülkeleri karfl›-
s›nda M›s›r’› zor duruma soktu. Arap Birli¤i’nin merke-
zi Kahire’den Tunus’a tafl›nd›. M›s›r’›n Arap Birli¤i, ‹s-
lam Konferans› ve Ba¤lant›s›zlar Hareketi’ndeki üyelik-
leri ask›ya al›nd›. Camp David antlaflmalar›n› imzalayan
M›s›r Devlet Baflkan› Enver Sedat köktenci subaylar ta-
raf›ndan düzenlenen bir suikastla 1981’de öldürüldü.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Uluslararas› dinamikleri ve etkilerini tart›flabilecek,
ABD ve Bat› Bloku’ndaki geliflmeleri saptayabilecek,
SSCB ve Do¤u Bloku’nun neden y›k›ld›¤›n› ifade edebilecek,
3. dünya ülkelerindeki önemli siyasal ve ekonomik geliflmeleri s›ralayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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ULUSLARARASI KONJONKTÜR: YEN‹ 
D‹NAM‹KLER VE ETK‹LER‹
1960’lar›n bafllar›nda ortaya ç›kan yumuflama olgusu, 1970’lerin sonlar›na kadar
uluslararas› sistemin yeniden flekillenmesinde çok belirleyici olmufltu. ‹ki kutuplu-
luk ve onun sonucu olan So¤uk Savafl döneminde devam eden olgular olduysa da
uluslararas› sistemde bar›fl ve ifl birli¤i s›kl›kla dile getirilen, bunun da ötesinde bu
ilkeler çerçevesinde ad›mlar at›ld›¤› gözde kavramlard›. Kendini en çok iki süper
güç aras›ndaki iliflkilerde gösteren bu dönem, ayn› zamanda blok içi ülkelerin
özerkliklerinin de art›fl›n› sa¤lam›flt›. 3. dünya hareketinin de en güçlü ve iddial› ol-
du¤u bu dönemde uluslararas› sistemde bir “çok kutuplulu¤a geçifl sanr›s›” bile or-
taya ç›km›flt›.

Fakat bu durumun geçici oldu¤u bir süre sonra anlafl›lacakt›r. Bunun temel ne-
deni, yumuflamay› ortaya ç›karan ve güçlendiren dinamiklerin bir süre sonra etki-
lerini kaybetmeleriydi. 1970’lerin ortalar›ndan itibaren kendini göstermeye baflla-
yan siyasal ve ekonomik dinamikler 1980’lerin özellikle ilk yar›s›n›n “II. So¤uk Sa-
vafl” ya da daha iyimser bir ifadeyle “So¤uk Bar›fl Dönemi” olarak adland›r›lmas›n›
sa¤layacakt›r. 1980’lerin ikinci yar›s›nda ise baz› aç›lardan yumuflama döneminin
bile önüne geçen çok h›zl› bir geçifl süreci yaflanacakt›r. ABD ve SSCB aras›nda
çok h›zl› yeniden bir yak›nlaflma süreci ortaya ç›kacak, süreç ço¤u uzman taraf›n-
dan bile kestirilemeyen biçimde önce Do¤u Bloku’nun sonras›nda ise süper güç
SSCB’nin y›k›lmas›yla sonuçlanacakt›r. Bunun da ötesinde Avrupa’da 1917 Bolfle-
vik Devrimi’yle bafllayan fakat as›l etkisini II. Dünya Savafl›’ndan sonra gösteren
kapitalizm-komünizm eksenli büyük ideolojik savafl›n sona ermesiyle ünlü bir ta-
rihçinin ifadesiyle “k›sa yirminci yüzy›l” bitecektir. 

Uluslararas› sistemin yaklafl›k on y›l içinde tahmin edilemeyen radikal de¤iflimi-
ne yol açan dinamikleri kabaca ekonomik ve siyasal dinamikler fleklinde ele almak
yerinde olacakt›r: 

Ekonomik dinamiklere bak›ld›¤›nda yaflanan geliflmelerin Bat›, Do¤u ve 3.
dünya üzerinde birbirleriyle yak›ndan iliflkili, hatta ba¤lant›l› etkiler yaratt›¤› görül-
mektedir. Bu geliflmelerin hepsi 1979 öncesinde ortaya ç›km›fl fakat etkilerini özel-
likle 1980’lerde göstermifltir. Sonuçta, 1970’lerde dünya ekonomisi krizlerle geçen
bir dönem yaflasa da Bat›’n›n ekonomik modelinin özellikle dekolonizasyon son-
ras›nda kaybetti¤i hâkimiyetini yeniden tesis etmesi yolunda çok önemli ad›mlar
at›lmas›na sahne oldu. Bat› ekonomilerinin yaflad›¤› dönüflüm bir yandan Bat›’n›n
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Do¤u Bloku ve 3. dünya karfl›s›ndaki konumunu güçlendirirken di¤er yandan da
çevre ekonomilerinin merkeze (Bat›’ya) ba¤›ml›l›klar›n› çeflitli yollarla artt›rd›. 

Bunun da temelinde uluslararas› sermayenin kazanmaya bafllad›¤› esneklik ve
güç yatmaktayd›. Enformatik devrim, post-fordist üretim tarz›na geçifl gibi olgular-
dan etkilenen bu sürecin önemli bir dinami¤ini de uluslararas› ifl bölümünde yeni-
den yap›lanma oluflturmaktayd›. Çok uluslu flirketlerin ortaya ç›kmas›yla da besle-
nen ve ayn› zamanda bu flirketlerin say›s›n›n art›fl›na da neden olan bu olgu, ülke-
lerin d›fla aç›lmas›n› ve finansal liberalizasyonu da gerektirmekteydi. Yeniden ya-
p›lanan dünya ekonomik sistemi, merkez ülkeler de dahil olmak tüm dünyay› az
ya da çok de¤iflime zorlad›. Çevresel ülkeler için çok daha belirgin olan de¤iflim
bu ülkeler için özellikle üç boyutuyla önem tafl›maktayd›. Bunlar; uluslararas› ser-
mayeden yararlanabilmek için finansal liberalizasyonun sa¤lanmas›, çok uluslu flir-
ketlerin küresel meta zincirlerine eklemlenebilmesi için do¤rudan yat›r›mlara or-
tam sa¤lanmas›; uluslararas› ifl bölümü sistemati¤ine girebilmek için baz› metalar›n
üretiminde uzmanlaflma (özellikle Bat› taraf›ndan terk edilen tekstil, demir çelik gi-
bi 1. ve 2. kuflak endüstrilerde) ve kaynaklar›n ihracata yöneltilmesi. Uluslararas›
ekonomik sistemdeki bu yeniden yap›lanman›n dayatt›¤› politikalar›n do¤al sonu-
cu ise ulusal kalk›nmac›l›¤›n çöküflü, uluslararas› sistemde tüm boyutlar›yla ba¤›m-
l›l›¤›n ve merkezîleflmenin art›fl›yd›.

1973 petrol ambargosuyla bafllayan ekonomik kriz Bat› ekonomileri için baflta
ciddi zorluklara neden olsa da petrol üreten ülkelere akan art›-de¤erin bu ülkeler
taraf›ndan kullan›m biçimi, Bat› ekonomilerinin bu krizden maksimum fayday›
sa¤lamalar›yla sonuçland›: Öncelikle; kriz sonucu büyük gelirler elde eden ‹ran,
Irak, Venezüella, Cezayir gibi ülkeler elde ettikleri büyük fonlar› ulusal kalk›nma
programlar›n›n finansman›nda kulland›lar. Bu da Bat› ekonomilerinin bu ülkelerin
artan ara, tüketim ve yat›r›m mallar› talebi karfl›s›nda, petrol fiyatlar›ndaki art›fltan
kaynaklanan maliyetleri fiyatlara yans›tarak, maliyetleri tekrar bu ülkelere ödetme-
lerine neden oldu. Özellikle Arap ülkelerinin artan lüks mal talepleri ve artan silah
al›mlar›, Bat› ekonomilerinden petrol ihraç eden ülkelere yönelen art›-de¤erin tek-
rar Bat›l› ekonomilerine dönüflünü sa¤lad›. Petrol ihracatç›s› olmayan az geliflmifl
ülkeler aç›s›ndan çok daha önemli olan sonuç ise petrol ihracat›ndan kazan›lan
fonlar›n Bat› banka sistemati¤ine sokulmas› oldu.

Bat› banka sistemati¤ine sokulan büyük fonlar Bat› ekonomilerinin bu fonlar›
kullanarak, daha fazla gelir sa¤lamalar›n›n yan› s›ra, petrol ihracatç›s› olmayan ül-
kelerin ba¤›ml›l›¤›n›n art›fl›na da neden oldu. Petrol üreticisi olmayan ülkeler artan
petrol fiyatlar›n›n etkisiyle gerek petrol ithalat›na daha fazla kaynak ay›rmak zo-
runda kalmalar› nedeniyle gerekse gene ithalat yoluyla sa¤lad›klar› metalar›n fiyat-
lar›ndaki art›fl nedeniyle ödemeler dengesi aç›¤›nda meydana gelen art›flla karfl›
karfl›ya kald›lar. Ödemeler dengesi aç›¤›n›n kapat›lmas› için petro-dolarlardan kay-
naklanan d›fl finansman imkânlar›n›n kullan›lmas› tek ç›kar yoldu. Sermaye arz›n›n
art›fl› sonucu azalan faiz oranlar› bu ülkeler için çekimi artt›rd›. D›fl finansman im-
kânlar›n›n art›fl›yla hükûmetler azalan ihracatlar›na (dolay›s›yla artan ödemeler
dengesi aç›klar›na ra¤men) ekonomilerinin ihtiyaç duydu¤u ithalatlar›n› artt›rmaya
devam edebildiler ve artan siyasal muhâlefetler karfl›s›nda bir süreli¤ine iktidarla-
r›n› koruyabildiler. Ancak girilen bu borç sarmal› çok k›sa bir süre sonra olumsuz
yönünü gösterdi. Borçlanma öyle boyutlara ulaflt› ki OPEC üyesi olmayan 3. dünya
ülkelerinin 1974 y›l›nda 142 milyar dolar olan d›fl borç toplamlar›, 1978 y›l›nda 315
milyar dolara ç›kt›. Petrol fiyatlar›nda ABD’nin OPEC üyesi ülkelere uygulad›¤›
bask›yla yaflanan düflüfl sonucu Bat› sistemati¤ine giren petro-dolar miktar›nda
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azal›fl ve ABD’nin ‘‹kinci So¤uk Savafl’›n yeniden bafllamas› sonucu izlemeye bafl-
lad›¤› yeni ekonomik politikalar çerçevesinde faiz oranlar›n› artt›rmas› (bunun so-
nucunda tüm dünya da faiz oranlar›n›n art›fl›) ödemeler dengesi aç›klar›n› d›fl borç-
la kapatan ülkelerin çöküfl sürecini bafllatt›. Bu ülkeler zaten girdikleri borç sarma-
l› nedeniyle y›llar içinde GSMH’lerinin çok daha büyük bir k›sm›n› d›fl borç geri
ödemelerine aktar›yorlard›. Faiz oranlar›ndaki yükselifl ise hem borçlanma maliyet-
lerini artt›rmas› hem de d›fl borç stokunda yaratt›¤› art›fl nedeniyle bu sorunu daha
da büyüttü. 1980’lerin bafl›nda Brezilya ve Meksika’da ekonomilerin aç›k iflas›na
neden olan bu geliflme dünya ekonomisinde Bat› egemenli¤inin çok daha belirgin
hâle gelmesine ve ulusal kalk›nmac›l›¤›n iflas›na neden oldu.

1980’li y›llar›n bafl›nda Reagan baflkanl›¤›nda kurulan ABD hükûmetinin, o dö-
nemde benimsenen Yeni Sa¤ ideolojisi çerçevesinde izlemeye bafllad›¤› neo-libe-
ral/arz yanl› ekonomi politikalar› radikal biçimde uygulamaya sokmas›yla ortaya
ç›kan bu olgu, afla¤›da incelenecek olan siyasal geliflmelerle birliktelik tafl›maktay-
d›. 1979 y›l›nda bafllayan yeni So¤uk Savafl’ta ABD egemenli¤inin her alanda yeni-
den tesisini isteyen ABD hükûmeti uluslararas› sermayeyi ülkesine çekerek küre-
sel mücadelenin ekonomik boyutunda önemli bir hamle yapmay› baflard›. Yükse-
len faiz oranlar› ve finansal liberalizasyon uluslararas› sermayeyi ABD’ye çekerken
s›k› para politikalar› ABD ekonomisinin ihraç talebinin düflmesine neden oldu. Bu
iki geliflmenin sonucu, borç sarmal›na girmifl ülkelerin borçlanma maliyetlerinde
korkunç bir art›fl ve talebin azalmas› nedeniyle fiyatlar›n düflmesi sonucu az gelifl-
mifl ülkelerin zaten katma de¤eri düflük olan bir veya birkaç kalemden oluflan ih-
racatlar›nda düflüfl oldu. Bu ekonomik çöküfl dünyadaki bir çok az geliflmifl ülke
ekonomisinin ba¤›ml›l›k k›skac›na daha belirgin bir biçimde girmesine yol açt›.
1970’lerde dünya üzerindeki hegemonyas› afl›nm›fl olan ABD’nin, 1980’lerin bafl›n-
dan itibaren hegemonik konumu yeniden belirginleflti. 

Uluslararas› ekonominin yeniden yap›lanmas› Bat› Bloku’nda da de¤iflim yarat-
t›. Yukar›da belirtildi¤i gibi 1945 sonras› ekonomik olarak çöken Avrupal› kapita-
list devletler, ABD yard›mlar›n›n etkisiyle h›zla ekonomik kalk›nma sürecine gir-
mifller ve artan ekonomik güçleri sayesinde ABD ekonomisi karfl›s›nda oldukça
özerk bir konum kazanm›fllard›. Siyasal alanda yumuflama süreciyle paralel giden
bu süreçte Avrupa ülkeleri, AET çat›s› alt›nda ekonomik entegrasyon sürecini de
bafllatm›fllard›. Bu ülkelerin ekonomik olarak güçlenmeleri ABD güdümündeki d›fl
politikalar›nda belli aç›l›mlar yapabilmelerine de neden olmufltu. 1973 sonras›
dünya y› saran ekonomik kriz ve sonras›nda gerçekleflen uluslararas› ekonomik
sistemin yeniden yap›lanmas›, Bat› ekonomik sistemati¤i içinde Amerikan belirle-
yicili¤ini artt›rd›. Bu ülkelere petrol ak›fl›n›n güvenli¤i ve bunun uygun koflullarda
gerçekleflmesi, ABD’nin petrol ihracatç›s› ülkeler üzerinde siyasal bask› uygulama-
s›yla sa¤lanabilirdi. Bu olgu Bat› Avrupa’n›n bile ABD karfl›s›nda özerkli¤ini azal-
tarak ba¤›ml›l›¤›n› artt›rd›.

‹kinci So¤uk Savafl’›n bafllamas›yla efl zamanl› bir biçimde, uluslararas› ekono-
mik sistemin yeniden yap›lanmas› Do¤u Bloku’nun çöküflünün en önemli nedenle-
rinden birini oluflturdu. Asl›nda petrol krizi bir petrol ihracatç›s› olan SSCB’nin pet-
rol gelirlerini büyük oranda artt›rm›flt›. Fakat SSCB’nin k›sa vadede ekonomik ola-
rak güçlenmesine neden olan bu geliflme orta vadede ise çöküflün nedenlerinden
birini oluflturdu.

Bloklararas› yumuflamaya ra¤men özellikle nükleer silahlarda ABD’nin gerisin-
de olan SSCB, dengeyi sa¤lamak için Brejnev Dönemi’nde askerî harcamalar› sü-
rekli olarak artt›rd›. Sofistike silah sistemlerinin gelifltirilmesi ve Sovyet donanma-
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s›n›n büyük oranda geniflletilmesi do¤rultusunda konvansiyonel silahlanmay› da
içeren bu politika, askerî harcamalarda yaratt›¤› düzenli art›fl ile Sovyet ekonomisi
için büyük bir yük oluflturdu. ABD ile giriflilen uzay yar›fl› ve az geliflmifl ülkelerde
Sovyet etkinli¤ini artt›rma amac›yla verilen askerî ve ekonomik yard›mlar bu süre-
ci körükledi. Ekonomiye binen bu yük Sovyet ekonomisinin kendini yeniden üre-
tememesi dinami¤iyle birleflince daha da belirginleflti. 3. Endüstriyel Devri’nin ya-
kalanamam›fl olmas› Sovyet ekonomisinin uluslararas› rekabet gücünü zay›flatarak
ihracat gelirlerinin düflüflüne de neden oldu. 1970 y›l›ndan itibaren Sovyet ekono-
misindeki tüm göstergeler sürekli bir gerilemeyi göstermekteydi. SSCB’nin dünya
üzerindeki ekonomik gücü öylesine bir gerileme sürecine girmiflti ki 1960’ta bafll›-
ca ihracat kalemlerini makine, makine ekipmanlar›, ulafl›m araçlar›, metal ya da
metal ürünlerinden olufltururken 1985 y›l›na gelindi¤inde ise ihracat içinde petrol
ve do¤algaz gibi enerji ürünlerinin pay› % 53’e ç›km›flt›. SSCB’nin ithalat› içinde sa-
nayi ürünlerinin pay› ise % 60’a ulaflm›flt›. ‹hracat gelirlerindeki düflüfl tam da o dö-
nemde ortaya ç›kan petrol krizinin neden oldu¤u enerji kaynaklar› ihrac› ile ikame
edildi. Söz konusu durum ülkenin ekonomik durumundaki kötü gidifli bir süreli¤i-
ne perdelese de bu kaynaklar›n askerî harcamalar için kullan›lmas› ve bundan da-
ha önemlisi Sovyet ekonomisinin dayand›¤› endüstriyel sektörlerin geri dönülmez
bir biçimde demode olmas›, SSCB ve Do¤u Bloku’nun ve de bir yap› ve model ola-
rak sosyalizmin çöküflünün temel nedenlerinden birini oluflturdu.

Sözü edilen ekonomik yeniden yap›lanma sadece SSCB’nin süper güç ve blok
lideri olarak çöküflüne neden olmad›, ayn› zamanda blok içi huzursuzluklar›n art›-
fl›na da neden oldu. Yukar›da belirtilen petrol krizi sonras› sermayenin uluslarara-
s›laflmas› baz› Do¤u Bloku ülkelerini de içine ald›. Macaristan ve Polonya 1970’ler-
de karfl›laflt›klar› ekonomik sorunlar›, yumuflaman›n yaratt›¤› olumlu hava çerçeve-
sinde Bat› ekonomik sistemati¤i içine girerek d›fl borçlarla geçifltirme yolunu seç-
mifllerdi. Borç sarmal›na giren bu ülkeler 1980’lerin bafl›nda borçlanma konusun-
da yukar›da belirtilen geliflmeler sonucunda ekonomik krize girdiler. SSCB’nin de
ekonomik sorunlar› nedeniyle beklenen ölçüde yard›m yapamamas›n›n da etkisiy-
le özellikle Polonya gibi sosyalist rejimler zor durumda kald›lar. 

Polonya örne¤inin gösterdi¤i gibi Bat› ekonomik, siyasal ve toplumsal sistemi-
nin anti tezini oluflturan Do¤u Bloku bile uluslararas› ekonominin yeniden yap›-
lanmas› sonucu eski özerk/ba¤›ms›z konumunu yitirmeye bafllad›. 1970’lerde biza-
tihi Sovyet ekonomisinin bile Avrupal› geliflmifl ülkelere petrol ve do¤al gaz sat›fl›
nedeniyle Bat› ekonomik sistemine çok daha do¤rudan eklemlenmesi/ba¤lanmas›
bu süreci daha da h›zland›rd›. Böylece Sovyet ekonomisi merkezî ülkelerdeki arz,
talep, fiyat mekanizmalar›na do¤rudan ba¤›ml› hâle geldi. 

1973 y›l›nda OPEC ülkelerinin Bat›l› ülkelere karfl› uygulamaya koyduklar› pet-
rol ambargosuyla bafllayan ve petrol fiyatlar›nda muazzam art›flla küresel bir eko-
nomik bunal›ma dönüflen geliflme dünya ekonomik sisteminin yeniden inflas›na
neden olan çok önemli bir dönemin habercisiydi. Bu geliflme, Bat›’n›n ekonomik
hegemonyas›na önemli bir darbe vurmas› ba¤lam›nda uluslararas› sistem içinde
bloklar d›fl› ülkelerin özerklik alanlar›n› geniflletme dinami¤ini besler görünse de
paradoksal bir biçimde orta vadede bu ülkelerin Bat›’ya ekonomik ve siyasal ba-
¤›ml›l›klar›n› artt›rd›. Bunun birkaç nedeni bulunmaktad›r:

Öncelikle, petrol fiyatlar›ndaki art›fl, petrol üreticisi ülkelerin gelirlerinde muaz-
zam oranlarda art›fla neden olsa da petrol üreticisi olmayan ülkelerin büyük eko-
nomik s›k›nt›larla karfl› karfl›ya gelmelerine neden olmufltu. Söz konusu ülkelerin
20. yüzy›l boyunca artan sanayi üretimi ve geniflleyen iç pazar talebinin neden ol-
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du¤u enerjiye (o dönemde alternatif enerji kaynaklar› kullan›m› az oldu¤undan
büyük oranda petrole) ba¤›ml›l›k bu ülkelerin petrol al›m› için ödedikleri bedelin
artmas›na neden oldu. Ayr›ca, az geliflmifl ülkeler ham madde, yat›r›m mallar› ve
ara mallar›nda, petrol fiyatlar›n›n tetikleyicisi oldu¤u dünya  ekonomisindeki enf-
lasyonist e¤ilim nedeniyle artan maliyetleri karfl›lamada çok ciddi s›k›nt›lar içine
girdiler. Ekonomik s›k›nt›lar›n art›fl› bu ülkelerin ekonomik ve siyasal kargafla içi-
ne girerek süper güçlere yak›nlaflmak zorunda kalmalar›na dolay›s›yla iki kutuplu
sistem içinde artan özerkliklerinin azalmas›na neden oldu. 

‹kinci olarak, petrol fiyatlar›ndaki art›fl 3. dünya   hareketinin birlikteli¤ini yitir-
mesinin de önemli nedenlerinden birini oluflturdu. Petrol üreticisi olmayan ülke-
lerle, kriz nedeniyle gelirlerinde çok büyük art›fllar sa¤layan di¤er 3. dünya ülke-
leri aras›nda ciddi sorunlar ortaya ç›kt›. Petrol fiyatlar›ndaki art›fltan nemalanan ül-
keler ile bunun bedelini ödemek zorunda kalan ülkeler aras›nda beliren ç›kar fark-
l›laflmas›, 3. dünya hareketinde ciddi bir ayr›flmaya neden oldu. Bu da 3. dünyan›n
bloklar karfl›s›ndaki özellikle Bat› Bloku karfl›s›ndaki özerklik alan›n›n daralmas›-
n›n temel nedenlerinden birini oluflturdu.

Son olarak, uluslararas› ekonomik sistemin yeniden merkezîleflmesinin do¤al
sonucu olan “denetim” ve “yönetim” dinamiklerinin ba¤›ml› ekonomilere uygulan-
mas›yla ortaya ç›kan çevresel ülkelerin ba¤›ml›l›klar›n›n art›fl›, gerek uluslararas›
ekonomik gerekse siyasal sistem aç›s›ndan önemli etkilerde bulundu. Bu dönem-
de egemen olan Yeni Sa¤ ideoloji ve neo-liberalizm çerçevesinde dünya ekonomi-
sinin yeniden düzenlenmesine giriflildi. Özellikle o dönemde bundan daha önem-
lisi, d›fl borca ihtiyaçlar› ekonomik ba¤›ms›zl›klar›n› koruma güdülerinin önüne ge-
çen ulusal kalk›nmac› ülkelere yeni bir ekonomik modelin yani ihracata yönelik
d›fla aç›k modelin dayat›lmas›yd›. Borç sarmal›na giren devletler d›fl borçlar›n› er-
teletmek ya da taze para bulmak amac›yla IMF ve dünya Bankas› ile anlaflarak bu
iki uluslararas› kuruluflun yap›sal uyum ve stabilizasyon programlar›n› benimse-
mek zorunda kald›lar. Kamu harcamalar›n›n azalt›lmas›, gerçekçi kur politikalar›-
n›n benimsenmesi, iç talebin k›s›larak kaynaklar›n ihracata yönelmesi gibi temel-
lere oturan bu programlar, bir anlamda ekonomilerin zorla d›flar› aç›lmas› anlam›-
na geliyordu.

Görüldü¤ü gibi uluslararas› ekonomik ve siyasal sistemde yaflanan bu de¤iflim
ABD’nin gerek Bat› Bloku, gerek Do¤u Bloku gerekse 3. dünyada 1980’lerin so-
nunda-II. Dünya Savafl› sonras›nda yaflanan k›sa dönem d›fl›nda-hiç olmad›¤› ka-
dar etkinli¤ini artt›rmas›na neden oldu. 

Uluslararas› konjonktürün 1980’lerde nas›l de¤iflti¤ini anlamak için Eric Hobsbawm’›n
“K›sa Yirminci Yüzy›l 1914-1991: Afl›r›l›klar Ça¤›” adl› eserini ( Sarmal Yay›nevi, ‹stanbul,
1996) okuman›z› öneririz. 

Sizce 1973 Petrol Krizi üçüncü dünya ülkelerini ekonomik ve siyasal aç›dan nas›l etkile-
mifltir? 

ABD VE BATI BLOKU

ABD
ABD’de 1976’da yap›lan seçimleri kazanan Carter yönetimi, temelde Baflkan Ric-
hard Nixon ve D›fliflleri Bakan› Henry Kissinger ikilisi taraf›ndan 1969’da oluflturu-
lan ve bloklararas› iliflkilerde yumuflamay› ve ABD’nin küresel müdahâleci retori-
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¤ini de¤ifltiren yeni stratejisine özellikle iktidar›n›n ilk iki y›l›nda büyük oranda sa-
d›k kalm›flt›. Ancak Nixon-Kissinger stratejisinin özellikle 3. dünya üzerinde bafla-
r›s›zl›¤a u¤rad›¤›n›n düflünülmesi, Carter yönetimini eski stratejinin temel ilkelerini
de¤ifltirmeden yeni stratejik aç›l›mlara yöneltti. 

Nixon-Kissinger stratejisinin baflar›s›zl›¤›, 3. dünyada meydana gelen Amerikan
karfl›t›, Sovyet yanl›s› devrimlerle kendini göstermiflti. 1975 y›l›ndan itibaren geçen
4 y›lda Asya ve Afrika’da 7 Sovyet yanl›s› hareket askerî güçle iktidara geldi. K›sa
sürede, Sovyet yanl›s› olmayan bir rejim kurulsa da ‹ran’› da kapsayacak flekilde
geniflleyen, Kamboçya’dan Etiyopya’ya uzanan ve Amerikan yönetimi ve bas›n› ta-
raf›ndan “kriz yay›” olarak adland›r›lan bir co¤rafyada gerçekleflen bu de¤iflim,
ABD’de büyük endifle yaratt›. Bunun birkaç sebebi bulunmaktayd›: Birincisi, bu
kadar çok say›da ülkenin ard› ard›na Sovyet etkinlik alan›na girmesi ABD yöneti-
minde ve kamuoyunda domino teorisi ça¤r›fl›m›n› uyand›rd›. ‹kinci olarak, 1973
Krizi ile o dönemde belki de dünya n›n jeopolitik olarak en önemli yeri hâline ge-
len Körfez bölgesi çevresinde Sovyet etkinli¤inin art›fl›, SSCB’nin bölgeyi kontrol
alt›na alma stratejisinin bir parças› olarak görüldü. Üçüncü olarak, bu geliflme Ni-
xon Kissinger stratejisinin en temel boyutlar›ndan biri olan Çin Halk Cumhuriyeti
(ÇHC) ile ifl birli¤i yaparak SSCB’yi çevreleme politikas›n›n çöküflüne neden olabi-
lirdi. Çünkü özellikle Kamboçya, Güney Vietnam ve Afganistan gibi ülkelerin Sov-
yet etkinlik alan› alt›na girmesi ÇHC’nin “çevreleyen ama çevrelenen” bir ülke ko-
numuna gelmesine ve ABD-ÇHC ifl birli¤inin darbe yemesine yol açt›. Dördüncüsü
ve küresel sistem aç›s›ndan en önemlisi, SSCB etkinli¤indeki bu art›fl, ABD kamu-
oyunda ve politikac›lar› aras›nda Detant’›n Sovyet yay›lmac›l›¤›n› sa¤layan ve
ABD’nin küresel hegemonyas›n› sarsan bir olgu olarak görülmesi oldu. Nitekim,
1980 y›l›nda yap›lan seçimleri kazanan Reagan ve temsil etti¤i Amerikan sa¤› se-
çim kampanyas› s›ras›nda bu argüman› s›kl›kla kulland›.

Carter yönetiminin SSCB’ye, Do¤u Bloku’na ve 3. dünyadaki Amerikan karfl›t›
unsurlara karfl› gelifltirdi¤i stratejinin bir baflka boyutunu insan haklar› konusu
oluflturdu. 1975 y›l›nda imzalanan Helsinki Nihai Senedi’nin üçüncü sepetinde yer
alan insan haklar› konusu Carter döneminde d›fl politikada s›kl›kla kullan›lan bir
argüman hâline geldi. Ancak bu politika ABD ekseninde hareket eden ‹ran, Fas ve
Zaire gibi ülkeler söz konusu oldu¤u zaman kolayl›kla geri plana at›labilmekteydi. 

Carter yönetiminin SSCB’ye ve yumuflamaya bak›fl› Nixon ve Ford yönetimle-
rinden Reagan kadar olmasa da önemli bir kopuflu ihtiva etmekteydi. Carter yöne-
timine göre yumuflama SSCB’ye karfl› askerî ve siyasal güç mücadelesinin arka pla-
na at›lmas› anlam›na gelmemekteydi. Bu dönemde SSCB’nin yukar›da belirtilen 3.
dünyada etkinlik genifllemesi olgusu ile tetiklenen bu bak›fl aç›s›, gerek ABD’nin
gerekse NATO’nun askerî ve siyasal aç›dan “güçlendirilmesi” ve “etkinlefltirilmesi”
politikalar›n›n benimsenmesine yol açt›. Bu politikan›n önemli bir boyutunu da 3.
dünyada Amerikan askerî varl›¤›n›n güçlendirilmesi ve ABD’nin bu bölgelerde or-
taya ç›kabilecek bunal›mlara askerî müdahâle etmesi oluflturmaktayd›. 1969 y›l›n-
da ilan edilen Nixon Doktrini’nin terki anlam›na gelen bu politika de¤iflikli¤i Rea-
gan yönetimi döneminde oldukça keskinlefltirildi.

Carter yönetiminin iktidara gelmesinden k›sa bir süre sonra belirginleflen bu
de¤iflimin bir kopufla dönüflmesi 1979 y›l› bafl›nda ‹ran’da devrimin gerçekleflmesi
ve özellikle SSCB’nin 1979 y›l›nda Afganistan’› iflgal etmesi ile gerçekleflti. Bunda
Amerikan sa¤›n›n büyük oranda etkisi alt›na giren Amerikan kamuoyunda yaratt›-
¤› tepkilerin de büyük rolü oldu. ‹ran’da devrim sonras› ortaya ç›kan rehineler kri-
zinin Amerikan operasyonunun baflar›s›zl›¤›yla Amerikan gururunda yaratt›¤› k›r›l-
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ma 1979’da ikinci defa ortaya ç›kan petrol fiyatlar›ndaki art›fl›n Amerikan kamu-
oyunda yaratt›¤› tepkisellikle birleflince ‹kinci So¤uk Savafl’›n kamuoyundaki des-
te¤i sa¤land› ve bu ba¤lamda ABD hükûmetlerinin Vietnam sonras›nda bir oranda
kaybettikleri meflruiyetleri yeniden sa¤land›.

ABD’de hükûmetlerin özellikle So¤uk Savafl’tan kaynaklanan meflruiyetlerini
yeniden kazanmalar› ifllevini haiz bu politika de¤iflikli¤inin hiç flüphesiz jeopolitik
temelleri de bulunmaktayd›. Yukar›da belirtilen 3. dünyadaki Sovyet yanl›s› dev-
rimlerle paralel biçimde Afganistan’›n ve ‹ran’›n kaybedilmesi, ABD’nin So¤uk Sa-
vafl’›n bafllang›c›ndan itibaren izledi¤i ve 1970’lerin bafl›nda ÇHC boyutunu da kat-
t›¤› SSCB’yi çevreleme politikas›n›n çöküflü anlam›na gelmekteydi. Bir baflka ifa-
deyle SSCB’nin yay›lmas›n› önleyecek bariyerler bir bir ortadan kalkmaktayd›. Ay-
r›ca bölgede ABD’nin en sad›k müttefiklerinden olan ‹ran’daki askerî üsler ve din-
leme istasyonlar›n›n kayb› ABD’nin SSCB’yi denetleme ve bask› alt›na alma kabili-
yetine indirilmifl büyük bir darbe niteli¤indeydi. Bu geliflme, ayr›ca bölgede Ame-
rikan karfl›t› ‹slamc› ak›mlar›n güç kazanmas›na ve ABD yanl›s› geleneksel monar-
flilerin istikrars›zl›¤a sürüklenerek y›k›lmas›na da neden olabilirdi. Ayr›ca, bölgede
Sovyet yanl›s› güçlerin iktidar› ele geçirmesine yol açabilece¤i gibi petrol kaynak-
lar›n›n Bat›’ya karfl› bir silah olarak kullan›lmas›n› da sa¤layabilirdi. SSCB, ‹ran ve
Irak aras›nda beliren gerginlikte olabilece¤i gibi bölgede artan gerginlikleri etkin-
li¤ini geniflletme amac›yla kullanabilirdi.

Bu geliflmeler ABD politikas›nda yukar›da belirtilen politika de¤iflikli¤inin be-
lirginleflmesine yol açt›. Carter yönetiminin bu geliflmeler karfl›s›nda uygulamaya
soktu¤u stratejinin birkaç boyutu bulunmaktayd›.

Birinci olarak, Carter yönetimi 1980 Oca¤›’nda ‹kinci So¤uk Savafl› resmen bafl-
latan yeni doktrinini aç›klad›. “Carter Doktrini” olarak adland›r›lan bu doktrin, Or-
ta Do¤u’da Amerikan ç›karlar›na karfl› giriflilebilecek bir harekete, ABD’nin gere-
kirse askerî güç kullanarak do¤rudan müdahâle etmesini içermekteydi. Nixon
Doktrini’nin terki ve Eisenhower Doktrini’nin restorasyonu anlam›na gelen bu de-
¤ifliklik, ABD’nin yeniden güç ve çat›flma politikalar›na döndü¤ünü göstermektey-
di. Bu politika de¤iflikli¤i ABD’nin bölgede askerî güç bulundurma ihtiyac› içine
girmesine neden oldu. Bu ise gene baflkan Carter Dönemi’nde 1977 y›l›nda olufl-
turulmaya bafllanan Çevik Kuvvet’in (Rapid Deployment Force) güçlendirilmesi ve
bölgede konuflland›r›lmas› ihtiyac›n› do¤urdu. Art›k ABD d›fl politikas›n›n do¤rul-
tusu belirgin bir biçimde Orta Do¤u’ya çevrilmifl oldu. 

‹kinci olarak, Carter yönetiminin etkin isimlerinden olan ulusal güvenlik dan›fl-
man› Brzezinski taraf›ndan gelifltirilen bir baflka politika Carter doktrinin taktik ya-
n›n› oluflturdu. “Yeflil Kuflak doktrini” olarak da adland›r›lan bu doktrine göre, Or-
ta Do¤u’da ‹slam komünizme ve SSCB’ye karfl› kullanabilirdi. Bunun yolu ise böl-
gede Amerikan politikalar›yla uyumlu ülkelerde ‹slami geliflimi kontrol ederek,
uyumsuz ülkelerde ise k›flk›rtarak, bu bölgelere SSCB etkisinin girmesini önlemek
ve SSCB’yi ‘yeflil kuflak’ ile çevrelemekti.

Üçüncü olarak, Carter yönetimi, Kongre’ye egemen olan sa¤c› güçlerin de bü-
yük etkisiyle ABD ve SSCB aras›nda yumuflaman›n ürünleri olan silahs›zlanma, ti-
caret gibi konularda iliflkileri dondurma yolunu seçti. 1979 y›l› bafl›nda imzalanan
nükleer silah indirimine yönelik SALT-II Antlaflmas›’n›n geri çekilmesi, SSCB’ye ya-
p›lan ihracata s›n›rlar konulmas› ve 1980 Moskova Olimpiyatlar›n› boykot gibi ey-
lemler içeren bu politika, iki blok aras›ndaki iliflkilerde ciddi bir so¤umaya neden
oldu.
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Dördüncü olarak, Carter yönetimi askerî harcamalarda önemli art›fllar yaparak
konvansiyonel ve nükleer silahlanma yar›fl›n› yeniden bafllatt›. ABD’nin dünya ça-
p›ndaki artan yükümlülüklerine paralel biçimde Amerikan askerî harcamalar›
önemli art›fllar gösterdi. Carter’›n bu silahlanma politikas› NATO’nun Avrupal› müt-
tefiklerinin de askerî harcamalarda art›fla gitmelerini içeriyordu. NATO’nun askerî
ve siyasal aç›dan güçlendirilerek bir anlamda 1960’lar›n ortalar›ndan itibaren geri-
leyen NATO “birlikteli¤inin” yeniden tesisini hedefleyen bu politika blok politika-
s›n›n eski “s›k›l›¤›n›” yeniden kazanmas›n› ve NATO üyeleri aras›nda efl güdümün
sa¤lanarak özerk hareketlerin engellenmesini amaçlamaktayd›.

Beflinci olarak, Carter yönetimi ilk döneminden beri uygulad›¤›, d›fl politikada
insan haklar› argüman›n› kullanma stratejisini çok daha belirgin bir biçimde orta-
ya ç›kard›. Bu politikan›n birincil hedefi, o dönemde Polonya’da beliren huzursuz-
lu¤un gösterdi¤i gibi Amerikan karfl›t› ülkelerde, yönetimler ve halk aras›ndaki
gerginli¤i artt›rmak ve bu anti-demokratik yönetimlerin meflruiyetine do¤rudan bir
darbe vurmakt›. Özellikle Polonya ve Macaristan gibi Do¤u Avrupa ülkelerinde iz-
lenen bu strateji halk gözünde meflruiyetini yitirmifl hükûmetlerin Sovyet müda-
hâlesi ile ayakta kalabilecekleri gerçe¤i göz önüne al›nd›¤›nda, Sovyet imaj›na da
indirilebilecek çok önemli bir darbe niteli¤i kazanacakt›. Bu da giriflilen küresel
mücadelede Sovyet gücünün zay›flamas› ve dikkatini daha çok blok içi meselele-
re çevirmesine neden olacakt›.

Carter Dönemi, Nixon-Ford Dönemlerinin yumuflama politikalar›yla, Reagan
Dönemi’nin sertlik politikalar› aras›nda geçiflkenli¤in yafland›¤› bir dönem oldu.

1981 bafl›nda iktidara gelen Reagan, d›fl politikada Nixon ve Ford politikalar›-
n›n tamamen reddini ve Carter Dönemi politikalar›n›n “çekingenli¤i” elefltirisini se-
çim kampanyas› s›ras›nda s›kl›kla kullanm›flt›. ABD’de 1970’lerde yükselen Yeni-
Sa¤ ak›m›n sözcüsü olan Reagan, geldi¤i ilk günden itibaren uygulamaya bafllad›-
¤› politikalarla II. So¤uk Savafl› keskinlefltirdi. Reagan yönetiminin d›fl politikas›n›n
temel özelli¤i, Carter Dönemi’nde ‹kinci So¤uk Savafl’›n bafllang›c›nda belirlenen
stratejileri ortadan kald›rmak de¤il, bunlar› topyekûn bir savafl için yeniden kurgu-
lamas› ve fliddetle uygulamas›yd›. Nitekim yukar›da belirtilen Carter Dönemi’nde
belirlenen tüm stratejik aç›l›mlar Reagan Dönemi’nde çok daha yo¤un bir flekilde
uyguland›. Bu stratejiye getirilen aç›l›m, baflkan›n›n kendi ad›yla an›lan yeni bir
doktrini uygulamas›yla ortaya ç›kt›. Bu doktrin uyar›nca ABD, 3. dünyada Sovyet
yanl›s› hükûmetlere karfl› savaflan sa¤c› gerilla kuvvetlerine ve solcu gerillalara kar-
fl› savaflan Amerikan yanl›s› hükûmetlere askerî, ekonomik ve siyasal destek verdi. 

Bu ba¤lamda Reagan yönetimi ABD d›fl politika stratejisinde etkili olan çevre-
leme politikas›n› aflarak, do¤rudan do¤ruya Do¤u Bloku ve Amerikan karfl›t› ülke-
lere çeflitli araçlarla müdahâle etmeyi hedefledi. Bir anlamda, Brejnev Doktrini’nin
çökertilmesi hedefini içeren bu strateji, ‹kinci So¤uk Savafl’›n çok daha komplike
bir nitelik kazanmas›na neden oldu.

Muhafazakâr de¤erleri ve dolay›s›yla anti-komünizmi iç ve d›fl politik söylemi-
nin merkezîne oturtan Reagan yönetimi So¤uk Savafl’›n ideolojik mücadele boyu-
tunu 1950’lerden sonra en yo¤un biçimde kullanan ABD yönetimi oldu. Reagan ta-
raf›ndan “kötülükler imparatorlu¤u” olarak adland›r›lan SSCB’ye karfl› kültürden
spora kadar çok genifl bir alanda kullan›labilecek bütün ideolojik ayg›tlar devreye
sokuldu. Özellikle Reagan yönetiminin 1981-1985 y›llar› aras›ndaki ilk döneminde
hararetle uygulanan bu politika, 1986’dan sonra eski h›z›n› kaybetti. Bunun da te-
mel nedeni, SSCB’de Gorbaçov’un iflbafl›na gelmesiyle yeni bir dönemin bafllama-
s› ve bu çerçevede bloklararas› iliflkilerde yeniden bar›fl rüzgârlar›n›n esmesiydi.
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Reagan söz konusu dönemde kendisinden umulmayacak bir biçimde yeniden yu-
muflamay› destekleyecek ve iki ülke aras›ndaki silahs›zlanma görüflmelerinde sim-
geleflti¤i gibi SSCB ile ifl birli¤i yapmaktan kaç›nmayacakt›. Reagan yönetimi
SSCB’deki de¤iflim sürecini de yo¤un bir flekilde destekledi ve Gorbaçov’un içteki
reform sürecini daha rahat bir biçimde sürdürmesini sa¤layacak d›fl ortam› büyük
oranda sa¤lad›.

Reagan’›n görev süresinin bitmesinin ard›ndan 1988 seçimlerini kazanarak,
1989 bafl›nda iktidara gelen George Bush yönetimi de Reagan’›n özellikle ikinci
döneminde izledi¤i politikalar› devam ettirdi. Zaten Bush, Reagan’›n baflkan yar-
d›mc›s› olarak görev yapmaktayd› ve izlenen politikay› belirleyen ekip içinde yer
almaktayd›. Bush Dönemi, bloklararas› iliflkilerin iyiden iyiye ›s›nd›¤› bir konjonk-
türe denk gelmiflti. Bu yüzden, ABD yönetimi aç›s›ndan sorun art›k bloklararas›
iliflkilerde ABD üstünlü¤ünü tesis etmek ya da yak›nlaflma çabalar›n› daha da ge-
lifltirmek de¤ildi. Sorun SSCB’nin ve Do¤u Bloku’nun 1989 y›l›ndan itibaren içine
girdi¤i da¤›lma sürecinde ortaya ç›kabilecek krizleri yönetebilmekti. Afla¤›da ince-
lenece¤i gibi, Do¤u Bloku’nun ve SSCB’nin y›k›lma sürecinin flafl›rt›c› biçimde “ça-
buk ve kans›z” olmas›, Bush yönetiminin flans› olacakt›. Bush yönetiminin bu dö-
nemdeki en önemli d›fl politika gündem maddesi ise 1990 y›l›nda Irak’›n Kuveyt’i
iflgal etmesiyle bafllayan Körfez Krizi oluflturacakt›r.

Bat› Avrupa
Genel olarak bak›ld›¤›nda II. So¤uk Savafl, Bat› Avrupa’n›n ABD politikalar›na çok
daha do¤rudan eklemlenmesine neden oldu. Yumuflama sürecinde Avrupal› güç-
lerin Do¤u Bloku ve SSCB ile gelifltirdikleri siyasal ve ekonomik ifl birli¤inin büyük
etkisi olmufltu. Avrupa’n›n özerklik alan›n› geniflleten bu olgu, ilk darbeyi 1968 y›-
l›nda SSCB’nin Çekoslovakya’y› iflgali ile yemiflti. Buna ra¤men 1970’lerde ortaya
ç›kan iki Almanya’n›n yak›nlaflmas› sürecinin de gösterdi¤i gibi Avrupa’n›n her iki
yan›nda da ifl birli¤i ve yak›nlaflma 1945’den sonra hiç görülmedi¤i ölçüde artm›fl-
t›. Bu durum, 1970’lerin sonundan itibaren de¤iflen koflullar nedeniyle k›sa bir sü-
re olumsuz yönde de¤iflecek ve Bat› Avrupal› güçler blok lideri olan ABD’ye daha
fazla yaklaflmak zorunda kalacaklard›. Özellikle, 1979 y›l›nda SSCB’nin Afganistan’›
iflgali ve sonras›nda Do¤u Avrupa’ya, Bat› Avrupa’y› hedefleyen SS-20 füzeleri yer-
lefltirmesi Avrupal› güçlerin SSCB ile iliflkilerini gözden geçirmelerine ve ABD’nin
yeni çat›flmac› politikalar›n› en az›ndan do¤rudan karfl› ç›kmadan benimsemeleri-
ne neden oldu. II. So¤uk Savafl’›n bir taraf› yaln›zca ABD de¤il, ayn› zamanda NA-
TO ve Avrupal› üyeleriydi. Bunun do¤al sonucu ittifak ba¤lar›n›n güçlendirilmesi,
blok içi sorunlar›n en az›ndan ertelenmesi ya da bir flekilde dozaj›n›n düflürülme-
siydi.

Bu dönemde Bat› Avrupa kendi içindeki ba¤lar› güçlendirmeye çaba gösterdi.
Özellikle bu dönemde Fransa’da iktidarda bulunan François Mitterand ve Bat› Al-
manya’da iktidarda bulunan Helmut Kohl bu politikan›n önderleri oldular. Bat› Av-
rupa ülkeleri aras›ndaki ba¤lar›n sa¤lamlaflt›r›lmas› çabalar›n›n kendini en çok gös-
terdi¤i alan ise ekonomi ve bunun için kurulmufl AET olacakt›.

Avrupa Entegrasyonu: Bütünleflme ve Derinleflme 
Avrupa bütünleflmesi 3 temel alan üzerinden yürümüfltür. Bunlar, ekonomik bütün-
leflme, uluslarüstü bütünleflme ve hukuki bütünleflmedir. Derinleflme ise bir yandan,
bütünleflmenin yetki ve faaliyet alanlar›ndaki art›fl›, di¤er yandan da mevcut kurum-
sal yap› içindeki de¤ifliklikleri ifade etmektedir. Derinleflme, üye ülkelerin mevcut ya
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da yeni yetki alanlar›n› Avrupa bütünleflmesine devri biçiminde ortaya ç›kar ve iki ne-
denle oluflur: i) Kurumsal yap›da duyulan reform ihtiyac› (Üye say›s›n›n ve yetki alan-
lar›n›n art›fl›na ba¤l› olarak) ii) Avrupa bütünleflmesinin dinamik niteli¤i dolay›s›yla. 

Bu çerçevede, Avrupa’da söz konusu dönemde hem bütünleflme hem de de-
rinleflme yönünde önemli ad›mlar at›lm›flt›r:

1980’li y›llarda AET ikinci ve üçüncü geniflleme dalgalar›n› yafland›. 1981’de
Yunanistan, 1986’da ise ‹spanya ve Portekiz’in toplulu¤a kat›l›mlar›yla üye say›s›
12’ye yükseldi. Avrupa Parlamentosu seçimleri ilk kez 1979 y›l›nda yap›lm›flt›r. Bu
seçimler ile Avrupa halklar› ilk kez Avrupa Parlamentosu milletvekillerini do¤ru-
dan seçtiler. 1985’de imzalanan Schengen Antlaflmas› ile toplulu¤a üye devletlerin
ço¤u aras›nda pasaport olmaks›z›n seyahat imkân› sa¤land›.

1960’l› ve 70’li y›llarda Avrupa bütünleflmesi süreci önemli sorunlarla karfl› kar-
fl›ya kalm›flt›. Genifllemeyle birlikte bu sorunlar daha da artm›fl, 1973 Petrol Krizi’-
ni takiben yaflanan ekonomik durgunluk ve daralma üye ülkeleri zor durumda b›-
rakm›flt›. Gümrük Birli¤i, 1968’de tamamlanm›fl olmas›na ra¤men, henüz Ortak Pa-
zar aflamas›na bu sorunlar nedeniyle geçilememiflti. Bu sorunlar› aflmak için 1983’te
y›l›nda Avrupa Parlamentosu üyesi Spinelli, Avrupa Birli¤i’nin kurulmas›na iliflkin
bir antlaflma tasla¤› sundu. “Spinelli Tasla¤›” 14 fiubat 1984’te, Avrupa Parlamento-
su’nda, büyük ço¤unlukla kabul edildi ve “Tek Avrupa Senedi”nin temelini olufl-
turdu. Avrupa Komisyonu da 1985’te bir dizi öneri s›ralad›¤› Beyaz Kitap’› yay›m-
lad›. Böylece, Roma Antlaflmas›’n›n 236. maddesine dayan›larak kurucu antlaflma-
da de¤iflikliklere gidildi ve bu çerçevede imzalanan Avrupa Tek Senedi, 1 Temmuz
1987’de yürürlü¤e girdi. Avrupa Bütünleflmesi ve derinleflmenin en önemli nokta-
lar›ndan biri Tek Avrupa Senedi’dir. 

Avrupa Tek Senedi ile kurumsal anlamda birtak›m de¤iflikliklere gidilmifltir: 
Oy birli¤inden, nitelikli oy çoklu¤una geçilmifltir; karar alma süreçlerinde refor-

ma gidilmesi, ifl birli¤i sürecinin öngörülmesi ve parlamentonun etkin kullan›m›
amaçlanm›flt›r. Avrupa Parlamentosu yeni üye kabulü ve ortakl›k antlaflmalar›n›n
onaylanmas› konusunda yetkilendirilmifl ve ilk derece mahkemesinin kurulmas›
kabul edilmifltir. De¤ifliklikler sadece kurumsal alanda da kalmam›flt›r. Avrupa Tek
Senedi ile siyasi birtak›m de¤iflikler de gündeme gelmifltir. En geç 1992 sonunda
Avrupa Tek Pazar›’n›n kurulmas› kararlaflt›r›ld›. Sosyal politikalar, sosyal ve ekono-
mik uyum, teknolojik AR-GE faaliyetleri ve çevre gibi yeni politika alanlar› toplu-
luk yetkisine verildi ve Avrupa siyasi birli¤inin oluflturulmas› karara ba¤land›. 

‹ki Almanya’n›n Birleflmesi
II. dünya Savafl› sonras›nda kurulan uluslararas› düzenin flüphesiz en önemli öge-
lerinden ve simgelerinden birini hiç kuflkusuz Almanya’n›n ikiye ayr›lmas› olufltu-
ruyordu. Almanya’n›n 1871’de birleflmesi Avrupa’daki ve tüm dünya daki dengele-
ri nas›l de¤ifltirdiyse bölünmesiyle de yepyeni jeopolitik dengeler kurulmufltu. Ye-
ni dinamiklerin ortaya ç›kt›¤› bir dönemde eski düzenin yukar›da belirtildi¤i gibi
hem en önemli ögelerinden ve simgelerinden biri olan Almanya’n›n bölünmüfllü-
¤ü olgusunun ayn› biçimde kalmas› beklenemezdi.

Nitekim, daha yumuflaman›n ortaya ç›k›fl›yla birlikte iki Almanya aras›nda bir
yak›nlaflma süreci bafllayacak ve 1970’lerden itibaren ülkeler aras›nda ekonomik
ve siyasal iliflkiler h›zla gelifltirilecektir. Bu durum 1961’de Do¤u Almanya’da ikti-
dara gelen ve hayli otoriter bir yönetim kuran Erich Honecker taraf›ndan bile des-
teklenecektir. Yak›nlaflmaya ra¤men iki devletin tekrar birleflmesi, birleflmeden sa-
dece aylar önce bile hayli iyimser bulunan bir görüfl olarak nitelendirilecekti.
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Do¤u Bloku’nun içine girdi¤i durumun Do¤u Alman halk›nda da bir hareket-
lenme yaratmamas› beklenemezdi. Gorbaçov’un yeni politikalar› ve Polonya ile
Macaristan’daki geliflmeler Do¤u Almanya taraf›ndan da yak›ndan izlenmekteydi.
1989 Sonbahar›nda Macaristan’›n s›n›r kap›lar›n› açmas› bir anda büyük bir hare-
ketlili¤in yaflanmas›na neden olacakt›. Yak›nlaflmaya ra¤men Honecker yönetimi
seyahat özgürlü¤ünü büyük oranda k›s›tlad›¤›ndan Do¤u Alman halk› Bat›’ya ge-
çifl için Macaristan yolunu kullanmaya bafllad›. Bat› Almanya’da iktidar bulunan
Helmut Kohl baflkanl›¤›ndaki Hristiyan Demokratlar göçü desteklemekteydi. Bir-
kaç ay içinde Bat› Almanya’ya göç öyle bir hâl ald› ki 1989 sonunda 350 bin Do-
¤u Alman yurttafl› bat›ya geçifl yapm›flt›. O tarihte Do¤u Almanya’n›n nüfusunun 17
milyon oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda göçün boyutu daha da iyi anlafl›labilecektir.

Bu geliflmeye paralel olarak, Do¤u Almanya’da h›z kazanan komünist rejim kar-
fl›t› gösterilere karfl› Honecker yönetimi sert tedbirler alamad›. Hatta Gorbaçov, Do-
¤u Almanya’da bulunan Sovyet kuvvetlerinin asla müdahil olmayacaklar›n› belirtti
ve Honecker’e askerî tedbirler almamas› yönünde uyar›da bulundu. Leipzig’de bafl-
layan büyük bir gösteri sonucunda Do¤u Alman Komünist Partisi Honecker’i istifa
etmeye zorlad›. Honecker’den sonra iktidara gelen yeni yönetim serbest seçimler
yap›lmas› karar› ald› ve seyahat özgürlü¤ünün önündeki engellerin kald›r›lmas›n›
sa¤lad›. 9 Kas›m 1989’da özelde Almanya’n›n genelde ise Avrupa’n›n bölünmüfllü-
¤ünün sembolü olan Berlin Duvar›’n›n y›k›lmas›yla, iki Almanya’n›n birleflmesi yö-
nünde yepyeni bir aflamaya girildi.

Do¤u Almanya’daki rejim karfl›t› muhâlefet
ise demokratikleflme çabalar›n› yetersiz bul-
maktayd›. Muhâlefet Honecker baflta olmak
üzere komünist yönetici elitin yolsuzluklar›n›n
ortaya ç›kar›lmas›n› ve sorumlular›n cezalan-
d›r›lmas›n› istemekteydi. Muhâlefetin artan
bask›s› Komünist Partinin da¤›lma sürecine
girmesine neden oldu. Politbüro ve Merkez
Komite istifa etmek zorunda kald›. Honecker
ve eski yönetici elitin önemli isimleri tutuklan-
d›. Komünist Partinin reformcu unsurlar› ile li-
beral muhâlefet temsilcileri ülkeyi yeni bir ana-
yasa yap›lana kadar geçifl sürecinde birlikte
yönetmek konusunda ifl birli¤i yapt›lar.

Do¤u Almanya, 1990 bafllar›nda önemli
bir de¤iflim sürecine girerken gündeme ya-
vafl yavafl iki Almanya’n›n birleflmesi konu-
su gelmeye bafllad›. Özellikle Bat› Alman
Baflbakan› Kohl, birleflme konusunda çok
istekliydi ve bu yönde giriflimlere bafllad›.
Do¤u Almanya’da Mart 1990’da yap›lan ilk de-
mokratik seçimleri de Hristiyan Demokratlar›n kazanmas›yla Almanya’n›n hem do-
¤usunda hem bat›s›nda birlik düflüncesi hakim olmufltu. fiimdi sorun, büyük güç-
lerin birleflme konusunda ikna edilmesinden geçmekteydi. Bu asl›nda bafllang›çta
çok da kolay görünmemekteydi. Çünkü, birleflik Almanya Avrupa’daki tüm denge-
leri de¤ifltirecek bir ülke olacakt›. xIx. yüzy›lda Alman ulusal birli¤inin kurulmas›n-
dan itibaren, Avrupa’daki bütün güçler dikkatlerini Almanya’ya çevirmifllerdi. Bir-
leflik Almanya hakk›ndaki endifle hiç de temelsiz de¤ildi. Alman birli¤i ve emper-
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yal h›rs› her iki dünya savafl›n›n da en önemli nedenlerinden birini oluflturmufltu. II.
dünya Savafl› sonras›nda bile birleflik Almanya tehlikesi özellikle bu geliflmeden po-
tansiyel tehdit alg›layan SSCB ve Fransa aç›s›ndan en kötü senaryolardan biriydi.

Beklentilerin aksine Kohl Hükûmeti’nin izledi¤i baflar›l› diplomasi sayesinde
büyük güçlerin birleflme konusunda ikna edilmeleri hayli çabuk ve kolay oldu. Ni-
san 1990’da bafllayan ve “4+2 Görüflmeleri” olarak adland›r›lan iki Almanya ve II.
dünya Savafl›’n›n galipleri olan ABD, SSCB, ‹ngiltere ve Fransa aras›ndaki görüfl-
melerde taraflar aras›nda anlaflma yolunda önemli ad›mlar at›ld›. Bu çerçevede,
May›s ve Haziran’da at›lan ad›mlarla iki Almanya aras›nda parasal ve sosyal birlik
kuruldu. Sonuçta, 4+2 görüflmelerinin olumlu bir biçimde sonuçland›r›lmas›yla im-
zalanan antlaflmayla iki Almanya’n›n birleflmesi yolundaki son engel de kalkm›fl ol-
du. Sonuçta 2 Ekim gecesi birleflik Almanya do¤mufl oldu.

Birleflik Almanya konusunda büyük güçlerin ikna edilmesinde, Alman
hükûmetinin baflar›l› diplomasisinin yan›nda, Almanya’n›n özellikle do¤u s›n›rlar›-
n›n de¤iflmezli¤i hususunda verdi¤i garantinin de etkisi büyük oldu. Bu sayede Po-
lonya ve özellikle SSCB’nin endifleleri giderilmekte ve II. dünya Savafl› sonras› s›-
n›rlar›n de¤iflmezli¤i teyit edilmekteydi. Tabi, Almanya’n›n SSCB’ye milyarlarca do-
larl›k hibe ve kredi vermeyi kabul etmesi de süreci daha da kolaylaflt›racakt›. Gor-
baçov yönetimi Do¤u Avrupa’daki Sovyet askerî varl›¤›n› ortadan kald›rma ve yu-
kar›da da belirtildi¤i gibi Do¤u Avrupa ülkelerinin kendi geleceklerini belirleme
hakk›na dayal› politikas›n› 1989 sonunda belirginlefltirmiflti. Almanya’n›n birlefltiril-
mesi de bu politikan›n do¤al sonucuydu.

Do¤u Avrupa’daki çözülme sürecini destekleyen Bat›l› güçlerin Almanya’n›n
birleflmesine karfl› tav›r almalar› zaten izledikleri politikayla ters düflmeleri anlam›-
na gelecekti. Bu yüzden, Alman birli¤ini engelleyici bir tutum almad›lar. Birleflme
sürecinde Alman hükûmetinin “afl›r› milliyetçi” olarak anlafl›lamayacak bir politika
izlemesi de bunu kolaylaflt›r›c› bir etkide bulundu. II. dünya Savafl›’ndan a¤›r bir
yenilgiyle ç›kan ve iflgal alt›nda tutulan Bat› Almanya’n›n çok k›sa bir sürede ken-
disini toparlamas› ve Avrupa’n›n siyasal olmasa da ekonomik olarak en büyük gü-
cü hâline gelmesi de Bonn Hükûmeti’nin elini güçlendirmiflti.

Almanya’n›n birleflmesi sonucunda ortaya ç›kan 80 milyonluk büyük devlet,
Avrupa siyasetinde tedrici bir biçimde a¤›rl›¤›n› artt›racakt›r. Almanya sürekli bü-
yüyen ekonomisiyle 1990’larda h›z kazanan Avrupa entegrasyonun da temel ek-
senlerinden biri hâline gelecektir.

‹kinci So¤uk Savafl döneminde ABD’nin SSCB’ye karfl› izledi¤i politikalar› daha iyi kavraya-
bilmek için Fred Halliday’›n “Yeni So¤uk Savafl: ABD-Sovyet ‹liflkilerinin Dünü ve Bugünü”
adl› eserini (Belge Yay›nlar›, ‹stanbul, 1985) okuman›z› öneririz.

Carter Doktrini nedir? Bu doktrinin temel unsurlar› nelerdir? 

SSCB VE DO⁄U BLOKU

SSCB
Sovyetler Birli¤i 1970’lerin bafllar›nda küresel mücadelede ABD karfl›s›nda siyasal
ve askerî olarak dengeyi sa¤lam›fl olsa da ekonomik ve teknolojik olarak h›zla ge-
riye düflmeye bafllam›flt›. Artan silahlanma harcamalar›, dünya üzerinde Sovyet et-
kisini geniflletmek amac›yla 3. dünya ülkelerine verilen yard›mlar, ekonomide ve-
rimlili¤in sa¤lanamamas›, merkezî planlaman›n yetersizli¤i, teknolojik olarak geri-
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de kalma gibi sorunlar Sovyet ekonomisine çok büyük bir yük getirmekteydi. Sov-
yet ekonomisinin içine girdi¤i s›k›nt›lar, Do¤u Avrupa’n›n ekonomik çöküflüyle
birleflince Moskova aç›s›ndan SSCB’nin ve Do¤u Bloku’nun birli¤ini korumak hay-
li zor olacakt›. Komünizm halk›n artan taleplerini karfl›lama konusunda yetersiz
kald›kça ve Do¤u Avrupa halklar›, Bat› Avrupa halklar›n›n refah düzeyi hakk›nda
daha fazla bilgi sahibi olup taleplerini artt›rd›kça ekonomik dinamik çöküfl süre-
cinde çok belirleyici bir role sahip oldu. Bu durum yukar›da aç›klanan uluslarara-
s› ekonomik dönüflümün de do¤al bir sonucuydu.

Komünist Partinin mutlak egemenli¤i, ülkede Kruflçev Dönemi’nde bafllayan li-
beralleflmeyle birlikte toplum taraf›ndan daha fazla sorgulan›r hâle gelmiflti. Komü-
nizme olan inanç sars›lmaya bafllam›flt›. ‹nsan Haklar› yönündeki talepler özellikle
1975 Helsinki Bildirgesi’nin imzalanmas›ndan sonraki süreçte Bat›’n›n da etkisiyle
artmaktayd›. ‹nsan Haklar› taleplerine paralel olarak, SSCB’de ulusal sorunlar da
daha fazla dile getirilmeye bafllam›flt›. SSCB’de yaflayan halklar ulusal hatta milli-
yetçi taleplerini çok daha fazla dile getirmeye bafllam›fllard›. 1980’lerde h›z kaza-
nan bu süreç, Sovyet yönetiminin onlarca y›ld›r çözmeye çal›flt›¤› ulusal sorunlar›n
yeniden hortlamas›na yol açmaktayd›. Do¤u Bloku’nda da yükselmeye bafllayan
milliyetçilik, SSCB’de de kendini göstermekte, Moskova hem ülke içinde hem de
blok içinde çifte milliyetçili¤in k›skac› alt›na girmekteydi. Milliyetçilik ve ulusal so-
run hem SSCB’nin hem de Do¤u Avrupa’n›n y›k›lmas›na sebebiyet verecek dina-
miklerden ikincisini oluflturmaktayd›. 

Üstelik, tam da bu konjonktürde II. So¤uk Savafl’›n bafllamas› bu dinamikleri da-
ha da güçlendirici bir etki yaratt›. Yukar›da belirtildi¤i gibi ABD’nin ekonomik poli-
tikalar› SSCB’ye karfl› bir d›fl politika arac› olarak kullanmas›, SSCB’nin içinde bulun-
du¤u ekonomik flartlar› daha da a¤›rlaflt›rd›. Özellikle ABD’nin nükleer ve konvansi-
yonel silahlarda büyük bir silahlanma yar›fl› bafllatmas› SSCB ekonomisinin daha zor-
lanmas›na yol açt›. SSCB’nin 1960’lardaki silahlanma yükünün getirdi¤i faturay› bile
ödemek de zorland›¤› bir dönemde yeni bir silahlanma yar›fl›na girmesi mümkün
de¤ildi. Ekonomik zorluklar toplumsal muhâlefeti beslemekte, bu da ulusal sorunla-
r› gündeme getirerek SSCB ve Do¤u Avrupa’n›n bütünlü¤ünü sarsmaktayd›.

1985’de SBKP Genel Sekreterli¤ine getirilen Gorbaçov Dönemi’ne kadar, Sov-
yet eliti büyümekte olan tehlikenin fark›nda olmas›na ra¤men, çözüm yönünde
önemli bir ad›m atamad›. 1982’de ölen Brejnev, görünürde 1968’de Çekoslovakya
örne¤inde oldu¤u gibi blok içi bütünlü¤ün korunmas› için gerekirse askerî güç
kullan›lmas›n› da içeren geleneksel Sovyet d›fl
politikas›n›n sürdürülmesinden yanayd›. Fa-
kat, Brejnev yönetimi yumuflama sürecini
desteklemifl ve s›n›rl› bir liberalleflme politi-
kas› da uygulam›flt›. Brejnev yönetiminin
1980’de Polonya’da bafllayan muhalif hare-
kete karfl›, do¤rudan askerî müdahâle yolu
izlememesi de dikkat çekiciydi. 

Brejnev ve sonras›nda çok k›sa süren Çer-
nenko ve Andropov Dönemlerinde de yeni
ve radikal bir politika de¤iflikli¤i yap›lamad›.
SSCB aç›s›ndan radikal bir de¤iflikli¤in olma-
s› için Michael Gorbaçov’un ve ekibinin ikti-
dara gelmesi gerekecekti.
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Asl›nda Gorbaçov göreve ilk geldi¤inde kendinden önceki SSCB liderlerinden
çok da farkl› bir çizgide olmayan Ortodoks bir Marksist izlenimi vermiflti. Fakat,
bunun yan›lt›c› oldu¤u çok k›sa bir sürede anlafl›ld›. Gorbaçov, h›zla yeni bir siya-
sal üslup benimseyerek, sosyalizmin yeniden yorumlanmas› gereklili¤i üzerinde
durmaya bafllad›. Bu çerçevede özellikle “aç›kl›k” (glasnost) ve “yeniden yap›lan-
ma” (perestroyka) kavramlar›n› kullanmaya bafllad›. Aç›kl›k, Sovyet yönetimindeki
aksakl›klar›n giderilmesi, yönetim kadrolar›nda gençlefltirilmeye gidilmesi, bas›n
ve ifade özgürlü¤ünün geniflletilmesi, rejim karfl›tlar›n›n sal›verilmesi, insan hakla-
r› ihlallerinin önlenmesi gibi Sovyet halk›n›n siyasal temsil kanallar›n›n aç›lmas›na
dayanmaktayd›. Gorbaçov, bu politikay› uygulamaya sokarak giriflece¤i reformlar
için halk deste¤ini almay› ve bu deste¤i Komünist Parti içindeki muhafazakâr ka-
nada karfl› da kullanmay› amaçlamaktayd›. Yeniden yap›lanma ise Gorbaçov’un
Sovyet sisteminde yapaca¤› radikal de¤iflikli¤i yani komünist ekonominin yeniden
yap›land›r›lmas›n› ifade etmekteydi. Sovyet ekonomisi h›zla modernlefltirilmeli ve
böylece ekonomik durum h›zla düzeltilmeliydi.

Gorbaçov’a göre, Sovyet ekonomisi düzeltilmeden ülke, ne askerî gücünü ko-
ruyabilir ne de müttefiklere yönelik taahhütler yerine getirilebilirdi. SSCB’nin bir
süper güç olarak kalmas› mümkün olmazd›. Ekonomik geliflme ve halk›n refah se-
viyesinin yükseltilebilmesi için de yeniden yap›lanma, olmazsa olmaz bir gerekli-
likti. 1986’da yap›lan Komünist Parti Kongresi’nde reformlar için destek alan Gor-
baçov, reform sürecini bafllatt›. Bu çerçevede, bas›n özgürlü¤ü yavafl yavafl genifl-
letildi, hukuksal düzenlemeler yap›ld›.

Gorbaçov, içteki reformlara paralel olarak d›flta da yeni bir politika aç›l›m› yap-
t›. Zaten, SSCB’nin savunma harcamalar›n›n azalt›lmas›n› giriflilecek reform süreci-
nin en önemli ayaklar›ndan biri olarak gören Gorbaçov aç›s›ndan bu çok ivedi bir
eylemdi. SSCB’nin nükleer silahlar›n azalt›lmas› yönündeki önerileri ABD yönetimi
taraf›ndan da olumlu karfl›lanacak ve tarihte ilk defa nükleer silahlar›n azalt›lmas›
yönünde bir antlaflma imzalanacakt›. Orta menzilli nükleer füzelerin s›n›rland›r›l-
mas›na yönelik bu (INF) antlaflmay›, 1991’de Moskova’da imzalanan ve nükleer sa-
vafl bafll›¤› say›s›nda yaklafl›k %30’luk bir indirim sa¤layan START-I izleyecekti.
ABD ve SSCB aras›ndaki silah indirimi görüflmeleri daha da genel bir nitelik kazan-
d› ve sadece iki ülke aras›nda de¤il, bloklar aras›nda yap›lan ve sadece nükleer si-
lahlar› de¤il, konvansiyonel silahlar› da kapsayan bir çerçeveye oturdu. Böylece,
1990’da imzalanan Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaflmas› ile tarihin en kap-
saml› silahs›zlanma antlaflmas› ortaya ç›kt›. 

Gorbaçov yönetimi, sadece ABD ile de¤il, di¤er Bat› ülkeleriyle de iliflkilerini
gelifltirmeye çal›flt›. Gorbaçov, SSCB’nin bir Avrupa ülkesi oldu¤unu belirterek, Av-
rupa’da bar›fl ve ifl birli¤inin gelifltirilmesi yönünde özellikle Fransa, ‹ngiltere ve
Bat› Almanya’ya s›cak mesajlar yollad›. ‹liflkilerin 1960’lar›n bafl›ndan beri çok so-
¤uk oldu¤u, komünist aile içindeki düflman kardefl Çin’le de iliflkilerin düzeltilme-
si için diplomatik temaslara h›z verildi. Bu çabalar sonuçsuz kalmad› ve Avrupa ül-
keleriyle iliflkiler güçlendirildi, Çin’le yeni bir bar›fl süreci bafllat›ld›. 

Sovyet yönetiminin d›fl politikada izledi¤i yeni çizginin en önemli göstergele-
rinden birini de Afganistan iflgalinin sona erdirilmesi oluflturdu. Bu geri çekilifl,
SSCB’nin dünya üzerindeki stratejik geri çekiliflinin bafllad›¤›n› göstermekteydi.
SSCB 3. dünyadaki askerî ve siyasi varl›¤›n› h›zla azaltma yolunu seçti. Az geliflmifl
ülkelere verilen bonkör yard›mlar azalt›ld›.

Gorbaçov yönetiminin Sovyet ekonomisinin liberallefltirilmesi yönünde att›¤›
ad›mlar ülkede hedeflenenin aksine ekonomik flartlar›n daha da bozulmas›na yol
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açt›. Bu durum, Gorbaçov’a verilen deste¤in özellikle 1988’den sonra h›zla azalma-
s›na neden oldu. Bu durum, 1989’da bafllayan büyük madenci grevinin temel se-
bebiydi. Sovyet ekonomisi 1990’da II. dünya Savafl›’ndan sonraki en kötü y›l›n› ya-
flad›. Ekonomik flartlardaki kötüleflme, toplumsal bar›fl›n bozulmas›na ve muhâle-
fetin büyümesine, bu da muhâlefetin kendini siyasal yollar› kullanarak daha etkili
biçimde ifade etmesine neden olmaktayd›. Üstelik, siyasal liberalleflme bunun yo-
lunu daha fazla açm›flt›. Sovyet toplumu gittikçe daha aç›k bir toplum hâlini almak-
tayd›. Ekonomik aç›l›m›n, siyasal aç›l›m› destekleyen de¤il, tam aksine köstekleyen
bir nitelik ald›¤› bir ülke söz konusuydu art›k. 

Ekonomik bozulma, siyasal istikrars›zl›¤› artt›rmas› ve toplumsal bar›fl› bozma-
s›n›n yan› s›ra, SSCB’nin “ulusal sorunlar›”n› da beslemekteydi. Do¤u Avrupa’da
afla¤›da incelenecek milliyetçi ve liberal dalgadan da etkilenen Sovyet halklar› ara-
s›nda milliyetçi e¤ilimler ve buna karfl› Moskova’ya karfl› merkezkaç e¤ilimler ken-
dini göstermeye bafllad›. Moskova’n›n 1989 sonbahar›nda aç›k bir biçimde uygula-
maya soktu¤u ve daha sonra “Sinatra Doktrini” olarak adland›r›lan politika çerçe-
vesinde Do¤u Avrupa halklar› kendi yollar›n› çizmeye bafllam›fllard›. Benzer bir ta-
lebin Sovyet halklar› taraf›ndan da dile getirilmesi kaç›n›lmazd›. Üstelik, liberalle-
flen Sovyet siyasetinde bu çok daha meflru ve kolay olacakt›.

Milliyetçi dinami¤in kendisini ilk gösterdi¤i yer Kafkasya oldu. Fakat buradaki
milliyetçi hareketlenme Moskova’ya karfl› bir ulusal uyan›fltan çok, Sovyet halklar›
aras›ndaki etnik çat›flmalar fleklinde kendini gösterecekti. Karaba¤ sorunu yüzün-
den 1988’de bafllayan Azeri-Ermeni çat›flmas› iki Sovyet Cumhuriyeti’ni bir savafl›n
efli¤ine getirdi. Moskova yönetimi 1990 bafllar›nda Bakü’ye bir askerî müdahâle
gerçeklefltirdiyse de sorun çözülemedi ve daha da büyüdü. 

SSCB’yi çökertecek milliyetçi dinamik ise Balt›k ülkelerinde kendini göstere-
cekti. II. dünya Savafl› s›ras›nda zorla SSCB’ye ba¤lanan Balt›k ülkeleri, Do¤u Av-
rupa’daki dönüflüm sürecinden hemen etkilenerek ba¤›ms›zl›k yönündeki taleple-
rini dile getirmeye bafllad›lar. Mart 199O’da Litvanya Parlamentosu 1939’daki ilhak
karar›n› geçersiz sayarak ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. Moskova’n›n askerî güç
kullanmamas› di¤er Balt›k ülkeleri Estonya ve Letonya’n›n da ba¤›ms›zl›k ilan›na
yol açt›. Gorbaçov yönetimi, 1990 sonlar›ndan itibaren politikas›n› de¤ifltirmeye
bafllad›. Reform yanl›lar› yerine muhafazakârlar getirilirken Ocak 1991’de Litvan-
ya’da göstericilere karfl› askerî güçler devreye sokuldu. Fakat, ne Balt›k Cumhuri-
yetlerindeki ne de di¤er Sovyet Cumhuriyetlerindeki ba¤›ms›zl›kç› hareketlerin
önü kesilemedi.

Reformcular›n tasfiyesi ve de¤iflen politikalar Gorbaçov’a verilen deste¤in iyice
azalmas›na neden oldu. Bu s›rada Gorbaçov’a yönelik elefltirileriyle dikkat çeken
Boris Yeltsin reformcu muhâlefetin en önemli isimlerinden biri hâline geldi. 1990
Haziran’›nda yap›lan seçimleri kazanarak Rusya Federasyonu baflkanl›¤›na gelen
Yeltsin’in y›ld›z› h›zla parlamaktayd›. Yeltsin çok aç›k bir biçimde Balt›k ülkeleri-
nin ba¤›ms›zl›klar›n›n tan›nmas›n› ve tüm Sovyet Cumhuriyetlerine kendi kendile-
rini yönetme hakk› verilmesini istemeye bafllad›. 

Gorbaçov, sorunu sertlik kullanarak çözemeyece¤ini görerek tüm Sovyet Cum-
huriyeti baflkanlar›yla daha gevflek bir SSCB yap›s› kurmak için görüflmeler yapt›.
Fakat, Balt›k ülkeleri tam ba¤›ms›zl›k d›fl›nda hiçbir seçene¤i kabul etmeyecekleri-
ni belirterek görüflmelere kat›lmay› reddettiler. Benzer bir tav›r Gürcistan taraf›n-
dan da sergilendi. Zaten, birlik ülkelerinin ço¤u, kendi ba¤›ms›z ordusunu kur-
maktan, anadilini resmîlefltirmeye kadar varan ba¤›ms›zl›k ya da özerklik politika-
lar›n› uygulamaya sokmufltu. SSCB’nin varl›¤›n› sürdürebilmesi için belki de son
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flans; A¤ustos 1991’de Rusya Federasyonu ve 8 Sovyet Cumhuriyeti’nin yeni bir bir-
lik antlaflmas› konusunda anlaflmalar› oldu.

Çok k›sa bir süre sonra ortaya ç›kan bir geliflme bu flans›n da de¤erlendirileme-
mesine yol açt›. Komünist Parti içindeki muhafazakâr kanat harekete geçerek 19
A¤ustos’ta bir askerî darbeyle yönetime el koydu. Darbe toplumsal muhâlefetin ve
reformcular›n çabalar›yla sadece 3 gün içinde bast›r›ld›. Özellikle darbeye karfl›
toplumsal muhâlefetin liderli¤ine soyunan Yeltsin’in prestiji ve gücü h›zla artt›.
Yeltsin, darbe sonras›nda Rusya Federasyonu’ndaki tüm Sovyet kurumlar›n›n kon-
trolünü ele geçirdi. Art›k Yeltsin, Rus siyasetinin en önemli ismi hâline gelmiflti.

Yeltsin’in gücü artarken Gorbaçov ve Komünist Partinin gücü ise buna para-
lel olarak dramatik bir biçimde azald›. Hatta darbe sonras›nda Komünist Parti
SSCB parlamentosundan bile ç›kar›ld›. 1917 Devrimi’nin öncü partisi, Sovyet ta-
rihinin tek egemeni olan Komünist Partinin durumu SSCB’nin fiilen bitiflini gös-
termekteydi. SSCB’nin resmen da¤›lmas› için ise birkaç ay daha beklemek gere-
kecekti. Yeltsin’in önderli¤inde 8 Aral›k 1991’de bir araya gelen Rusya, Ukrayna
ve Belarus liderleri SSCB’nin resmen sona erdi¤ini ve yerine Ba¤›ms›z Devletler
Toplulu¤unun kuruldu¤unu aç›klad›lar. Gürcistan ve Balt›k ülkeleri d›fl›ndaki 11
Sovyet Cumhuriyeti de bunu 21 Aral›k 1991’de Alma-Ata’da yap›lan bir toplant›y-
la onaylad›lar. 25 Aral›k’ta Gorbaçov’un SSCB baflkanl›¤›ndan istifa etti¤ini aç›k-
lamas›ndan bir gün sonra da Yüksek Sovyet’in kendini feshetti¤ini aç›klamas›yla
SSCB tarihe kar›flt›.

Do¤u Avrupa 
1980’lere girerken Do¤u Avrupa ülkeleri hâlâ büyük oranda SSCB taraf›ndan daya-
t›lan kal›plar içinde donmufl bir görüntü vermekteydiler. SSCB hâlâ güçlü bir ku-
tup lideri olarak varl›¤›n› sürdürmekteydi ve Brejnev Doktrini hâlâ yürürlükteydi.
Blok ülkelerinde güçlü bir Sovyet askerî varl›¤› bulunmaktayd›. ‹lk bak›flta bu ül-
kelerin büyük bir kaos dönemine girece¤i ve yaklafl›k 10 y›l içinde komünist re-
jimlerin çökece¤ine yönelik hiçbir iflaret görünmemekteydi.

Oysa, yukar›da belirtildi¤i gibi SSCB aç›s›ndan geçerli olan iki büyük dinamik;
ekonomik koflullar ve milliyetçilik alttan ata kendini göstermeye bafllam›flt›. Komü-
nist ekonomilerin, halk›n refah düzeyini yükseltme hususundaki baflar›s›zl›¤› iyi-
den iyiye ortaya ç›km›flt›. Merkezî planlaman›n halk›n temel ihtiyaçlar›n›n üreti-
minde bile baflar›s›z kalmas›, verimlili¤in azalmas›, rejim içinde bir seçkinler s›n›f›-
n›n do¤mas›n›n yaratt›¤› tepki gibi hususlar ekonominin yap›sal sorunlar›n›n ilk
akla gelenleriydi. 1970’lerin ikinci yar›s›ndan itibaren yukar›da incelenen uluslara-
ras› ekonominin yeniden yap›lanmas›na paralel biçimde flartlar daha da a¤›rlaflt›.
Baflta Polonya olmak üzere birçok Do¤u Bloku ülkesi yetersiz kaynaklar› finanse
etmek için borçlanma sarmal›na girmifl, k›sa vadede atlat›lan sorunlar orta vadede
flartlar› daha da a¤›rlaflt›rm›flt›. Artan memnuniyetsizlik, toplumsal muhâlefeti her
geçen gün daha da büyütmekteydi.

1985 sonras›nda yumuflaman›n Bloklar içinde yaratt›¤› özerkli¤in art›fl› dinami-
¤iyle uyumlu bir biçimde Do¤u Bloku ülkeleri içinde daha serbest bir düflünce or-
tam› oluflmufltu. Bat› Avrupa’yla olan siyasal ve ekonomik çeliflkiler, Do¤u Avrupa
ülkeleri içindeki ekonomistler, baz› yetkililer ve hatta baz› komünist parti üyeleri-
nin bile merkezî planlamaya karfl› kuflkular›n› artt›rd›. Piyasa mekanizmalar›n›n da
devreye sokulmas› yönündeki görüfller aç›k bir biçimde dile getirilmeye baflland›.
En az›ndan uygulanan biçimiyle komünizme olan inanç kaybolmaya bafllam›flt›. 
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Buna paralel olarak, Do¤u Avrupa’daki milliyetçi uyan›fl da kendini yeniden
göstermeye bafllad›. Do¤u Avrupa’daki milliyetçili¤in temelinde Moskova’ya ve
Do¤u Bloku’na karfl› ba¤›ms›z ya da en az›ndan özerk politikalar izleme iste¤i yat-
maktayd›. Asl›nda bu yeni bir istek de de¤ildi. En son 1968 Çekoslovakya olayla-
r›nda görüldü¤ü gibi Polonya, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde Moskova ve
uydusu olan yönetimlere karfl› halk hareketleri olmufltu. SSCB’ye karfl› ulusal/mil-
liyetçi muhâlefet içten içe devam etmekteydi. 1970’lerdeki süreçte bu muhâlefet
çok aç›k bir biçimde su yüzüne ç›kmasa da kendini göstermekte gecikmeyecekti.
SSCB’nin de uluslararas› konjonktürün de etkisiyle blok ülkelerine daha az müda-
hâle etme yönünde politikalar izlemesi, muhâlefetin umutlar›n› ve imkânlar›n› art-
t›rmaktayd›. 

1975’de imzalanan Helsinki Nihai Senedi’nin özellikle Bat›l› güçler taraf›ndan
önerilen insan haklar›yla ilgili 3. Sepeti’nin etkisi, hiç umulmad›k biçimde çok k›-
sa bir sürede kendini göstermiflti. Bat›l› devletler Do¤u Bloku’ndaki insan haklar›
ihlallerini çok daha fazla gündeme getirmekteydiler. Bat›l› ülkelerin bu yöndeki
politikalar›n›n da etkisiyle Do¤u Avrupa’daki ayd›nlar aras›nda da liberal talepler
dile getirilmeye bafllanm›flt›. Bat› Avrupa’daki son diktatörlükler olan ‹spanya ve
Portekiz’in de 1980’lere demokratik rejimleriyle girmesiyle Do¤u Avrupa’daki libe-
ral talepler örnek gösterecekleri bir de¤iflimi de söylemlerine yerlefltirmifl oldular. 

1980’lere girilirken ekonomik s›k›nt›lar, siyasal ve ekonomik liberalleflme istek-
leri, ulusal talepler, Moskova’n›n daha ›l›ml› bir politika izlemesi ve uluslararas› si-
yasal ve ekonomik dinamiklerin birbirini etkiledi¤i yepyeni bir konjonktür do¤-
mufltu. Bu konjonktür, Do¤u Avrupa’daki de¤iflim sürecini çok k›sa bir sürede bafl-
latacakt›. Bu de¤iflimin ilk sinyallerini veren ülke ise Polonya oldu.

Polonya’n›n Do¤u Avrupa’daki rejim karfl›t› hareketlerin ilk ortaya ç›kt›¤› yer ol-
mas› tabii ki tesadüf de¤ildi. Polonya tarihsel olarak Rusya’ya hep kuflkuyla bak-
m›fl bir ülkeydi. Ülke 18. yüzy›ldan itibaren Rus etki alan›na girmifl ve Rusya’n›n ön
ayak olmas›yla iki defa da parçalanarak ba¤›ms›zl›¤›n› yitirmiflti. Bu husus Polon-
yal›lardaki Rus karfl›tl›¤›n›n temelini oluflturmaktayd›. Rus karfl›tl›¤› da milliyetçi di-
nami¤i beslemekteydi. Buna paralel olarak nüfusunun tamam›na yak›n› Katolik
olan ülkede komünist rejime ra¤men dinî duygular hâlâ güçlüydü ve kilise önem-
li bir kurum olarak varl›¤›n› sürdürmekteydi. Üstelik 1978’de bir Polonyal› olan II.
Jean Paul’ün Papa seçilmesiyle kilisenin toplum üzerindeki etkisi daha da artm›flt›.
Dinî inançlar milliyetçili¤i besleyen önemli bir dinamik hâlini ald›. ‹kinci olarak,
ekonomik koflullar›n en çok bozuldu¤u Do¤u Avrupa ülkelerinden biri de Polon-
ya’yd›. Özellikle d›fl borçlanman›n çok büyük miktara ulaflmas›, Polonya ekonomi-
sinin ekonomik dalgalanmalardan çok daha fazla etkilenmesine sebebiyet verdi ve
huzursuzluklar artt›. Böylece çözülmeyi sa¤layan ekonomik dinamik de kendini
iyiden iyiye gösterdi.

Artan huzursuzluk g›da fiyatlar›n›n artmas›yla soka¤a yans›maya bafllad›.
1980’de Gdansk tersanesinde bafllayan grev k›sa sürede di¤er sektörlere de ya-
y›ld›. Gdansk tersanesi iflçileri taraf›ndan kurulan “Dayan›flma” adl› sendika kon-
federasyonu di¤er sektörlerde çal›flan iflçiler taraf›ndan da desteklendi. “Dayan›fl-
ma Hareketi” k›sa bir süre içinde güçlendi ve yönetimden ba¤›ms›z sendikalar
kurulmas›n› talep etti. 

Lech Walesa önderli¤indeki Dayan›flma Hareketi’nin kazand›¤› güç, Polonya
hükûmetini bu hareketi tan›mak zorunda b›rakt›. Fakat, huzursuzluk ekonomik
koflullar›n daha da zorlaflmas›n›n sonucunda yat›flmad›. K›fla girilirken ülkedeki
kriz atmosferi daha da artt›. SSCB’nin askerî müdahâlesinden bile söz edilir olmufl-

2097.  Ünite  -  So¤uk Savafl’ ›n  Sona Ermesi



tu. Fakat SSCB do¤rudan bir müdahâle yapmak yerine, Polonya’da askerî bir yö-
netim kurulmas›n› destekledi. Sovyet deste¤ini arkas›na alan yeni yönetim s›k›yö-
netim ilan ederek muhâlefete karfl› yo¤un bir bask› politikas› bafllatt›. Dayan›flma
Hareketi’nin yeralt›na inmesiyle kanl› bir iç savafl yaflanmad› ve kriz sona erdi. Ye-
ni yönetim birkaç ay içinde s›k›yönetimi kald›rsa da ekonomik durumun daha da
kötüleflmesi muhâlefeti ve onun en örgütlü hâli olan Dayan›flma Hareketi’ni güç-
lendirmeye devam etti. Polonya halk› rejimden gün geçtikçe daha da so¤uyordu. 

Polonya’daki rejim karfl›t› muhâlefet h›zla güçlenirken Do¤u Avrupa’n›n geri
kalan›nda da yeni dinamikler kendini göstermeye bafllad›. Do¤u Avrupa ülkeleri
farkl› biçim ve derecelerde de olsa yeni dinamiklerden etkilenmeye bafllad›. Özel-
likle 1986’dan sonra Gorbaçov’un uygulamaya soktu¤u Glasnost ve Perestroyka
politikalar› Do¤u Avrupa’da hemen olumlu akisler yaratt›. ‹letiflim olanaklar›n›n
iyileflmesi ve rejimlerin temel hak ve özgürlükleri s›n›rl› da olsa geniflletmeleri; Ba-
t›’dan Do¤u’ya yönelik etkinin artmas›na, halklarda de¤iflim yönündeki iste¤in
güçlenmesine neden oldu. Üstelik, giderek kendi iç sorunlar›na yönelen SSCB’nin
Varflova Pakt› üyesi ülkelerdeki yönetimleri desteklemeyece¤i ya da destekleye-
meyece¤i yönündeki sinyalleri h›zla kuvvetlenmekteydi. 

Polonya’n›n de¤iflim yönündeki öncü rolü 1988’de Macaristan taraf›ndan izlen-
di. 32 y›ld›r süren Kadar yönetimden uzaklaflt›r›ld› ve yerine reformcu komünistler
geldi. Macar Komünist Partisi de¤iflimin öncülü¤ünü kendisi yapma niyetindeydi.
Ülke h›zla demokratiklefltirilmeye çal›fl›ld› ve Komünist Partinin tek parti yönetimi-
nin yerine çok partili demokratik seçimler yap›lmas› karar› al›nd›. Macar hükûmeti
1989 Eylül’ünde s›n›rlar›n› tamamen açarak Do¤u Bloku s›n›rlar›nda ilk defa çok
büyük gedik açt›. S›n›rlar›n aç›lmas› afla¤›da incelenecek olan iki Almanya’n›n bir-
leflmesinde de çok önemli bir rol oynayacakt›. 

1989 y›l›na girildi¤inde Polonya’daki rejim aç›s›ndan da sona gelinmiflti. 1981’de
SSCB deste¤inde yap›lan darbeyle iktidara gelen Jaruzelski yönetimi, 1989 Bahar’›n-
da serbest seçimlere gitme karar› ald›. Seçimlere Dayan›flma Hareketi de kat›labile-
cekti. Haziran’da yap›lan seçimlerde büyük bir baflar› kazanan Walesa önderli¤inde-
ki Dayan›flma, Komünistlerin az›nl›kta oldu¤u yeni bir hükûmet kurdu. Yeni hükûmet
h›zla liberalleflme politikas› uygulamaya bafllad› ve Polonya’da komünist dönem so-
na erdirildi.

Polonya ve Macaristan örneklerini izleyen Çekoslovakya’da da 1989 Güz’ünde
toplumsal muhâlefet harekete geçecek, yüz binlerce insan reform iste¤iyle sokak-
lara ç›kacakt›r. Artan gösteriler karfl›s›nda hükûmet rejim muhaliflerini tutuklamak
yolunda ad›m att›ysa da bu tepkileri daha da artt›rd›. Kas›m sonunda 350 bin kifli-
nin kat›l›m›yla Prag’da yap›lan gösteriden sonra hükûmet ve Komünist Parti lider-
leri istifa etmek zorunda kald›lar. ‹stifa sonras›nda kurulan yeni hükûmet eski reji-
min bütün uygulamalar›n› ve kurumlar›n› tasfiye etme karar› ald›. Ünlü rejim mu-
halifi Vaclav Havel önderli¤inde kurulan yeni hükûmette komünistler az›nl›ktayd›-
lar. Çekoslovakya’da yeni bir dönem bafllam›flt› art›k.

Do¤u Bloku içinde SSCB’ye en yak›n duran ülke olan Bulgaristan’da ise devrim
Komünist Parti içinde reformcular›n muhafazakârlar› tasfiyesiyle çok h›zl› bir bi-
çimde oldu. Sofya’da bafllayan genifl kat›l›ml› gösterilerin de etkisiyle 35 y›ld›r ikti-
darda bulunan Todor Jivkov, Berlin Duvar›’n›n y›k›lmas›n›n ertesi günü 10 Kas›m
1989’da iktidardan indirildi ve yerine Komünist Partinin reformcu kanad›ndan Mle-
danov getirildi. Bu tarihten sonra siyasal ve ekonomik sistem h›zla liberallefltirilme-
ye baflland›. Bulgaristan’da da devrimi yapan Komünist Partinin kendisi oldu.
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Do¤u Avrupa’daki büyük dönüflümde en ayr›ks› örnek ise Romanya olacakt›.
Nikolai Çavuflesku taraf›ndan 1965 y›l›ndan bask›c› bir diktatörlükle yönetilen Ro-
manya’da devrim süreci di¤er ülkelerin aksine çok daha kanl› olacakt›. Çavuflesku
1980’li y›llarda Do¤u Bloku’nda ortaya ç›kan reform giriflimlerine hiç s›cak bakma-
m›fl, ülkenin geleneksel Stalinist çizgisinde kalaca¤›n› aç›klam›flt›. Örgütlenmeye
çal›flan muhâlefet ise polis ve istihbarat örgütleri kullan›larak vahfli bir biçimde
ezilmeye çal›fl›lm›flt›. Rejimin y›k›lmas›na neden olacak olaylar, ülkenin kuzeyinde
yaflayan ve anavatandaki liberalleflme sürecinden etkilenen Macar az›nl›¤a karfl›
fliddet kullan›lmas›yla 1989 Aral›k’›nda bafllad›. Bunu Bükrefl’te yayg›n ve genifl ka-
t›l›ml› halk hareketleri izledi. Olaylar›n h›zla büyümesi üzerine Çavuflesku efliyle
birlikte devlet baflkanl›¤› saray›ndan kaçmak zorunda kald›. ‹lk aflamada ordu Ça-
vuflesku’yu desteklese de bir iki gün içinde muhalif saflara kat›ld› ve Çavufles-
ku’nun özel güvenlik kuvvetlerine karfl› harekete geçti. Çavuflesku ve efli muhalif-
ler taraf›ndan yakaland› ve k›sa bir yarg›lamadan sonra kurfluna dizilerek öldürül-
dü. Muhaliflerce oluflturulan “Ulusal Kurtulufl Cephesi” ordunun da deste¤ini ala-
rak iktidar› ele geçirdi. Komünist Parti içinden ‹liescu devlet baflkanl›¤›na getirildi.
Özel güvenlik kuvvetlerinin savafl› b›rakarak teslim olmalar›yla Romanya’da çok
k›sa ama kanl› bir süreçle rejim de¤ifltirilmifl oldu.

SSCB’nin çöküfl sürecini daha iyi analiz edebilmek için ‹gor Gali, O.S. fienin, V.‹. Gro-
mov’un “Sovyetler Birli¤i Neden / Nas›l Y›k›ld›?” adl› eserini (Phenix, Ankara, 2008) oku-
man›z›n öneririz. 

Gorbaçov’un SSCB’de bafllatt›¤› reform sürecinin ana hatlar› neler olabilir?

ÜÇÜNCÜ DÜNYA

Orta Do¤u Geliflmeleri

SSCB’nin Afganistan’› ‹flgali
II. So¤uk Savafl’›n bafllamas›ndaki en önemli kilometre tafllar›ndan birini Afganis-
tan’›n SSCB taraf›ndan iflgali oluflturdu. 

Afganistan’daki monarflik rejim 1973’te sona ermifl ve cumhuriyet ilan edilmifl-
ti. 1978 y›l›nda yap›lan bir darbeyle sosyalist bir rejim kuruldu. Baflbakanl›¤a geti-
rilen Nur Muhammed Taraki SSCB ile iliflkilerin gelifltirilmesine özel bir önem ver-
mekteydi. Moskova, Afganistan’a ekonomik ve askerî yard›m yapmaya bafllad› ve
askerî dan›flmanlar gönderildi. Bunu 1978 Aral›k’›nda Afganistan ve SSCB aras›nda
imzalanan bir dostluk, iyi komfluluk ve ifl birli¤i antlaflmas› izledi. Afganistan art›k
aç›k biçimde Sovyet etki alan›na girmekteydi. Bu durum baflta ABD ve Çin olmak
üzere Sovyet karfl›tlar›n› rahats›z etti.

Taraki yönetimine karfl› oluflan ‹slamc› muhâlefet silahl› mücadele yöntemini
benimsedi ve Sovyet silahlar›yla donat›lm›fl hükûmet güçleriyle “mücahitler” ara-
s›nda çat›flmalar bafllad›. Bu çat›flmalar sürerken Taraki bir iç darbeyle iktidardan
uzaklaflt›r›ld› ve yerine Haf›zullah Amin getirildi. Amin yönetimi de uzun sürmeye-
cek ve Sovyet deste¤ini alan Babrak Karmal lider olacakt›r. Aral›k 1979’da Kar-
mal’›n iktidara gelmesine paralel olarak, Sovyet Birlikleri de Afganistan’a girmeye
bafllad›. K›sa sürede say›s› 100 bine yaklaflan Sovyet askerî ülkenin bütün önemli
noktalar›n› kontrol etmeye bafllad›.
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Sovyet iflgali, özellikle Bat› kamuoyunda büyük bir tepki yaratt›. Moskova yö-
netimi Sovyet ordusunun Afgan hükûmetinin iste¤iyle ülkeye girdi¤ini ileri süre-
rek, elefltirilere cevap vermeye çal›flt›. Fakat, Sovyet iflgalinin temelinde yeni Afgan
yönetimine karfl› savaflan mücahitlere karfl› harekete geçme düflüncesi yatmaktay-
d›. Sovyet yönetimi kendi nüfuz alan›na girmifl bir ülkede ‹slami bir yap›lanmaya
izin vermek istememekteydi. ‹ran’daki ‹slam devriminin bölgede yaratt›¤› ‹slami
dalgalanman›n, kendi topraklar›nda da milyonlarca Müslüman’›n yaflad›¤› SSCB’yi
de etkileyebilece¤i endiflesi Moskova’y› böyle bir ad›m atmaya yönlendirdi. Bu en-
diflenin çok da yersiz olmad›¤›, Carter Dönemi’nde ilan edilen ve bölgedeki ‹slami
unsurlar›n SSCB ile sosyalist rejimlere karfl› kullan›lmas›na dayanan Yeflil Kuflak
politikalar› dikkate al›nd›¤›nda daha iyi anlafl›lacakt›r.

Afganistan’›n iflgalinden sonra özellikle ABD deste¤iyle h›zla silahlanan müca-
hitler Sovyet Birliklerine yönelik sald›r›lar›n› artt›rarak sürdürdüler. SSCB yaklafl›k
10 y›l süren ve hiçbir sonuç al›namayan bir bata¤a sürüklenmifl oldu. ‹flgalin
SSCB’ye getirdi¤i a¤›r siyasal, ekonomik ve askerî yük, Gorbaçov yönetiminin
1989’da Sovyet Birliklerini Afganistan’dan çekmesinde hayli etkili oldu. Bu durum,
Do¤u Avrupa’dan bile askerî varl›¤›n› çekme karar› alan Sovyet politikas›yla da
uyumluydu. Sovyet iflgalinin bitiminden sonra yönetime karfl› savaflan de¤iflik et-
nik ve mezhepsel gruplar aras›nda anlaflmazl›klar ç›kt› ve ülke daha büyük bir iç
savafl›n pençesine düfltü. Afganistan’da günümüze kadar süren bir istikrars›zl›k dö-
nemi bafllad›. 

‹ran ‹slam Devrimi
‹ran’da 1950’lerden itibaren yönetimi elinde tutan fiah R›za Pehlevi, ülkenin mo-
dernlefltirilmesi yönünde bir politika izlemekteydi. Bunu yaparken de dayand›¤›
temel unsur, özellikle 1973 Petrol Krizi’nden sonra birkaç artan muazzam petrol
gelirleriydi. Ülkenin artan refah›na ra¤men, gelirlerin paylafl›m›nda çok büyük bir
adaletsizlik mevcuttu. Saray ve çevresindeki küçük egemen s›n›f, ülkedeki siyasal
yap›y› oldu¤u kadar ekonomik yap›y› da kontrol etmekteydi. Özellikle iflçi ve köy-
lülerden oluflan alt s›n›flar adaletsiz düzenden hiç memnun de¤ildi. ‹ran toplumsal
yap›s›nda çok önemli bir yere sahip olan esnaflar›n oluflturdu¤u çarfl› (bazaar) da
fiah yönetimine karfl› yavafl yavafl muhalif bir çizgiye kaymaktayd›. Çarfl›’n›n gele-
neksel müttefiki fiii din adamlar› aras›nda da fiah yönetimine karfl› tepki büyüdü.

fiii din adamlar› s›n›f› zaten fiah taraf›ndan uygulanan modernleflme politikala-
r›ndan derin bir rahats›zl›k duymaktayd›. fiah’›n ‹ran’daki ‹slami de¤erlerin yerine
milliyetçi modern de¤erleri hakim k›lma yönündeki politikas› muhâlefetin içinde-
ki ‹slami unsurlar› h›zla güçlendirmiflti. Ayetullah Humeyni gibi önde gelen baz›
din adamlar› y›llar önce ülkeyi terk etmek zorunda kalm›fl, fiah ve rejim karfl›t› mu-
hâlefetlerini yurt d›fl›ndan sürdürmeye bafllam›fllard›.

fiah yönetimi 1950’lerden itibaren ABD ile yak›n iliflkiler kurmufl, ‹ran’› bölge-
de Türkiye ve ‹srail’le birlikte en önemli Bat› yanl›s› ülkelerden biri hâline getirmifl-
ti. Petrol gelirlerindeki art›fl özellikle Amerikan silahlar›yla teçhiz edilmifl büyük bir
ordunun yarat›lmas› içinde kullan›lm›flt›. fiah, ‹ran’› bölgesel bir güç hâline getir-
meye çal›flmaktayd›. Bu durum, bölgedeki devletlerde endifle yaratmaktayd›.

fiah rejiminin en önemli özelliklerinden biri de anti-demokratik bask›c› niteli-
¤iydi. Toplumsal muhâlefet kanallar›n›n oluflmas›na hiçbir flekilde izin verilme-
mekte, polis ve istihbarat servisi her türlü muhâlefeti ac›mas›zca bast›rma yoluna
gitmekteydi. Bu çerçevede, 1977’den sonra büyüyen ve soka¤a inmeye bafllayan
toplumsal muhâlefet de çok sert yöntemlerle bast›r›lmaya çal›fl›ld›. Bu bask› mu-
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hâlefeti azaltaca¤›na daha da güçlendiren bir etki yaratt›. Kontrolü kaybetmekte ol-
du¤unu anlayan fiah, 1978 sonlar›ndan itibaren muhâlefeti tatmin etmek için baz›
ad›mlar att›ysa da istedi¤i sonucu alamad›. ‹flçilerin genel greve gitmesi ülkedeki
düzeni tamamen sarst›. 

ABD’den ve Bat›l› müttefiklerinden bekledi¤i deste¤i alamayan fiah, ordunun
da kendisine karfl› tav›r almas› üzerine 1979 Ocak’›nda ailesiyle yurt d›fl›na kaçmak
zorunda kald›. fiubat bafl›nda fiii hiyerarflisinin en üstünde bulunan Humeyni, Pa-
ris’teki sürgünden geri döndü. Humeyni’yi milyonlarca ‹ranl› karfl›lad›. Ülkeye dö-
nen Humeyni hemen devrimin liderli¤ini ele geçirdi ve ülkenin bir ‹slam Cumhu-
riyeti fleklinde yeniden yap›land›r›lmas› yönündeki görüfllerini uygulamaya soktu.
Devrimin ‹slami bir nitelik kazanmaya bafllamas›, fiah’a karfl› ifl birli¤i yapan çeflit-
li komünist, liberal, milliyetçi vs. gruplar› rahats›z etti. ‹ktidar› ele geçiren ‹slamc›-
lar di¤er bütün muhalif gruplar› h›zla tasfiye ettiler. Yeralt›na çekilen ya da ülke d›-
fl›na kaçan muhalifler yeni rejime karfl› muhâlefeti sürdürmeye devam etseler de
baflar›l› olamad›lar.

Devrim sonucunda ‹ran ‹slami bir rejim çerçevesinde yeniden örgütlenirken, d›fl
politikas› da tamamen de¤iflti. Bat›’n›n sad›k müttefiki ‹ran, bölgedeki en radikal
ABD ve Bat› karfl›t› ülkelerden biri hâline geldi. Humeyni ABD’yi “büyük fleytan”
olarak nitelendirmekteydi. Ülkedeki siyasal, askerî ve ekonomik Amerikan varl›¤›
h›zla tasfiye edildi. Hatta, 1979 Sonbahar’›nda üniversite ö¤rencileri Tahran’daki
ABD elçili¤ini basarak 50 Amerikal›y› 15 ay boyunca rehin tuttular. ABD’nin 1980’de
düzenledi¤i rehine kurtarma operasyonu ise büyük bir baflar›s›zl›kla sonuçland›.
Carter yönetiminin prestijine büyük bir gölge düflüren bu durum, 1980 sonunda ya-
p›lan baflkanl›k seçimlerinde Carter’›n kaybetmesinde de hayli etkili oldu. 

‹ran-ABD iliflkilerindeki bu de¤iflim ise yukar›da de¤inildi¤i gibi ABD’nin küre-
sel politikalar›n›n de¤ifliminde çok önemli bir etken olacak ve II. So¤uk Savafl’›n
bafllamas›nda asli bir rol oynayacakt›r. Dolay›s›yla, bölgesel bir de¤iflim, küresel
bir de¤iflimin temel dinamiklerinden birini oluflturacakt›.

‹ran ‹slam Devrimi’nin en önemli etkilerinden biri de bölgede ‹slamc› dalgalan-
may› h›zland›rmas› oldu. ‹ran ‹slam Devrimi’nin baflar›s› bölgedeki ‹slamc› grupla-
r› hem cesaretlendirdi hem de destek alabilecekleri büyük bir devletin ortaya ç›k-
mas›n› sa¤lad›. Bunun da özelinde, Orta Do¤u’daki genifl fiii nüfusun yeni ‹ran re-
jiminden etkilenece¤i ve bir “fiii eksen”in ortaya ç›kabilece¤i yönünde bir endifle
belirdi. Özellikle fiii nüfusun bulundu¤u ve ço¤unlukta oldu¤u Sünni yönetimlere
sahip bölge devletlerinde bu endifle daha da fazlayd›. Afla¤›da ele al›nacak ‹ran-
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Irak Savafl›’n›n ortaya ç›k›fl›nda ve bölge ülkelerinin taraflara yönelik politikalar›n-
da bu mezhepsel boyut hayli etkili olacakt›.

‹ran-Irak Savafl›
‹ran-Irak Savafl›’n›n temel nedenini k›saca özetlemek zor olsa bile savafl›n ç›k›fl ne-
denlerini, Saddam’›n ‹ran’daki rejim haz›r s›k›nt›ya girmiflken ‹ran’la olan s›n›r so-
runlar›n› çözmek, ‹ran’›n rejim ihrac›n› engellemek ve kolay bir zafer kazanarak
Arap dünya s›nda gerçek bir lider olarak belirmek iste¤i oluflturmaktayd›.

Irak’›n ‹ran’la iliflkilerinin gerginleflmesine neden olan olaylar zincirinin en
önemlisi, 1980’de devrimin y›ldönümünde Irak yönetiminin önemli isimlerinden
Tar›k Aziz’e yönelik suikast giriflimiydi. Bu olay› takiben Irakl› fiiilerin lideri Aye-
tullah Muhammad Bekir el-Sadr ve k›z›n›n idam edilmesi iliflkileri daha da gergin-
lefltirdi. 

‹ran-Irak Savafl›’n›n görünürdeki nedeni ise fiatt-ül Arap suyolu üzerindeki ege-
menlik sorunuydu. 1975 y›l›nda yap›lan Cezayir Antlaflmas› ile geçici de olsa çözü-
me kavuflturulan bu sorun, Saddam’›n ‹ran’daki yeni rejimi tan›mad›¤›n› aç›klama-
s›n›n ard›ndan, 18 Eylül 1980’de antlaflmadan çekilmesiyle yeniden gündeme gel-
di ve iki ülke aras›ndaki iliflkiler koptu. Nitekim Irak’›n 22 Eylül 1980’de bask›n
fleklinde sald›r›ya geçmesiyle birlikte sekiz y›l sürecek savafl bafllam›fl oldu. Irak,
bu bask›n sonucu birkaç gün içerisinde ciddi bir direniflle karfl›laflmadan önemli
merkezleri iflgal etmeyi baflard›. ‹ranl›lar savafl›n ilk haftas› bitti¤inde Irak’›n hata-
lar›n›n da bir sonucu olarak dengeyi sa¤lad›lar. 1981 Eylül’ünde düzenlenen bafla-
r›l› ‹ran operasyonlar›yla Irak’›n iflgal etti¤i stratejik bölgeler geri al›nd›. 1982 y›l›na
gelindi¤inde Irak, ‹ran karfl›s›nda zor duruma düflmüfltü. Böylece savafl, bir d›fl
destek olmaks›z›n Irak aç›s›ndan katlan›lmas› zor bir noktaya gelmiflti. Irak’a des-
tek de özellikle Körfez ülkelerinden gelecek, savafl›n maliyetinin bir bölümü bu ül-
keler taraf›ndan karfl›lanmaya bafllanacakt›.

‹lerleyen süreçte Körfez ülkeleri ve ABD, savafla daha fazla müdahil olmaya
bafllad›lar. 1985 y›l›nda Reagan yönetiminin ‹ran’a gizlice silah satt›¤›n›n ortaya
ç›kmas›yla (Irangate) tüm dünya kamuoyunun dikkati ‹ran-Irak Savafl›’na yönel-
miflti. 20 Temmuz 1987’de bar›fl› sa¤lamak amac›yla bölgeye ABD ve birçok Av-
rupa ülkesinden kuvvet kayd›r›lmas› karar›n› içeren 598 say›l› BM Güvenlik Kon-
seyi Karar› kabul edildi. Karar, Irak taraf›ndan kabul edilirken ‹ran taraf›ndan
reddedilmiflti. 

1988 y›l›na gelindi¤inde Irak, bir yandan Sovyetler Birli¤i’nden ald›¤› füzelerle
‹ran flehirlerini bombalarken bir yandan da Fransa ve ‹ngiltere’den ald›¤› kimyasal
silahlarla hâlepçe’de 5000 sivilin ölümüne neden olan bir sald›r› gerçeklefltirdi. Bu
olay tarihe “hâlepçe Katliam›” olarak geçti. 1988 y›l›n›n ortalar›na do¤ru ‹ran art›k
bir yandan teknik yetersizlikler, di¤er taraftan ABD destekli Irak sald›r›lar› karfl›s›n-
da zor durumda bulunuyordu. Nihayet, durumu de¤erlendiren Humeyni, BM’nin
598 say›l› Karar’›n› kabul etmek durumunda kald›. 18 Temmuz 1988 y›l›nda ise se-
kiz y›l süren savafl sona erdi. Taraflar aras›nda 25 A¤ustos 1988 tarihinde Cenev-
re’de ateflkes antlaflmas› imzaland›. ‹ran topraklar›ndan tüm Irak askerlerinin çekil-
mesini isterken Irak fiatt-ül Arap suyolu üzerinde ortak denetim kurulmas›nda ›s-
rar etti. ‹ki ülke aras›ndaki bar›fl, ancak Kuveyt’in 1990 A¤ustos’unda iflgali sonra-
s›nda, Irak’›n eline geçirdi¤i topraklar› tek tarafl› olarak geri vermesiyle gerçekle-
flecektir.
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Lübnan ‹ç Savafl› ve ‹srail’in Lübnan’› ‹flgali
Lübnan’da 1975’te bafllayan iç savafl 1980’ler boyunca da sürdü. 1982’de Beflir Ce-
mayel önderli¤indeki Hristiyan falanjistleri desteklemek ve bölgedeki FKÖ varl›¤›-
n› tasfiye etmek isteyen ‹srail’in Güney Lübnan’› iflgaliyle durum daha da kar›fl›k
bir nitelik ald›. ‹flgalin ard›ndan ABD ve Frans›z güçleri de bölgeye yerleflti. Bu ifl-
gal ile FKÖ bölgeyi terk etmek zorunda kald›. Bunun yan› s›ra Lübnan fiiileri yeni
kurulan Hizbullah örgütü çat›s› alt›nda birleflmeye bafllad›lar. Hizbullah zamanla
ülke ve bölge siyasetinin en önemli unsurlar›ndan biri hâline gelecektir. ‹srail iflga-
lin ard›ndan ülkeden çekilirken Litani Nehri’ne kadar uzanan bir tampon bölgeyi
elinde tutmaya devam etti. 

1980’lerin ikinci yar›s›ndan itibaren uluslararas› konjonktüre uygun olarak Lüb-
nan’da da iç savafl›n sona erdirilmesi yönünde d›fl bask› artmaya bafllad›. Bu çer-
çevede, çat›flmalar sürerken 22 Ekim 1989’da Arap Birli¤i’nin öncülü¤ünde ve
ABD’nin deste¤inde Suudi Arabistan’›n Taif flehrinde Lübnan Parlamentosu’ndan
62 üyenin (31 Hristiyan-31 Müslüman) kat›l›m›yla Taif Anlaflmas› imzaland›.

Taif Anlaflmas›, Lübnan’›n geleneksel siyasi sisteminden radikal bir kopufl de-
¤il, aksine o sistemin düzeltilmifl hâliydi. Anlaflma, milis güçlerinin silahlar›n› b›rak-
mas›n›, hukuk ve düzenin yeniden tesisinde hükûmete yard›m etmek üzere Lüb-
nan’da kalmas›na izin verilen Suriye birliklerinin ise 1990’lar›n ilk yar›s›ndan önce
Bekaa’ya çekilmesini ve ard›ndan da iki hükûmetin uzlaflmas›yla aflamal› olarak ta-
mamen tahliyesini öngörüyordu. Yine de bu antlaflma çekilmeyi öngörmüfl olmak-
la birlikte, Suriye’nin Lübnan’daki varl›¤›n› teyit etmifl olmaktayd›. 

Müzakerelerde Suriye kuvvetlerinin Lübnan’dan çekilmesi meselesi a¤›rl›kl› tar-
t›flma konusu olmufltu. Suriye kuvvetlerinin Lübnan’dan tamamen çekilmemesi ne-
deniyle Hristiyan taraf›n›n iki önemli ismi aras›nda gerilim yafland›. General Michel
Aoun plan› reddederken General Samir Geagea anlaflmay› destekledi. Sonuç ola-
rak, Taif Anlaflmas› uyar›nca, Lübnan’da 23 Eylül 1989’da ateflkes yürürlü¤e girdi.
Anlaflma konusunda Lübnan’daki Hristiyan toplumunun bir k›sm› Aoun’u, bir k›s-
m› da Geagea’y› destekledi. Bu tart›flmalar 1990 bafl›ndan itibaren silahl› çat›flma-
lara sebep oldu. Çat›flmalar ancak 1990 Mart’›nda Auon’un Taif Anlaflmas›’n› kabul
etmesi ile son buldu. 

Hristiyan toplumu aras›nda yaflanan bu çat›flmalardan FKÖ kârl› ç›kt›. FKÖ,
Aral›k 1989’da Lübnan’›n güneyinde egemen olan Emel örgütü ile yapt›¤› bir an-
laflma ile Sayda ve Sur aras›ndaki bölgede tam bir hareket serbestisi kazand›. 

Birinci ‹ntifada ve Filistin Devleti’nin ‹lan›
1982’deki ‹srail’in Lübnan iflgalinin ard›ndan örgütün Beyrut’tan ç›kar›lmas› ile ön-
derli¤in Tunus’a, silahl› güçlerinin ise Cezayir ve Yemen gibi Arap ülkelerine gön-
derilerek da¤›t›lmas› üzerine FKÖ, Bat› fieria’ya ve Gazze’ye yönelik ilgisini artt›r-
d›. FKÖ önderli¤inin Tunus’a yerleflmesiyle beraber örgüt de mücadelenin uza¤›-
na düflmüfl oldu. Bu “uzakl›¤›n” sona erdirilmesi gerekiyordu, bu yüzden Bat› fie-
ria ve Gazze’ye yerleflmek FKÖ için daha da önemli bir hâl ald›. 

1987 sonunda yaflanan geliflmeler, Filistin topraklar›n›n iyice hareketlenmesine
sebep oldu. 6 Filistinli gencin bir trafik kazas›nda ölmelerinin ard›ndan, cenazele-
rin Cebeliye’de bulunan Filistin mülteci kamp›na götürülmesiyle olaylar patlak ver-
di. Cenazelerin teslim al›nmas› ile birlikte gençlerin ‹srail güçleri taraf›ndan katle-
dildi¤ini iddia eden Filistinliler bir ayaklanma bafllatt›. 
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Arapçada “ayaklanma”-”silkinme” anlam›na gelen ‹ntifada, 9 Aral›k 1987’de
Gazze’de Filistinlilerle ‹srail askerleri aras›nda çat›flmalar›n ortaya ç›kmas›yla bafl-
lad›. Zamanla ‹ntifada, Filistin halk›n›n iflgal alt›ndaki topraklarda ‹srail’e karfl› gi-
riflti¤i mücadelenin genel ad› hâline gelmifltir. Temel amaç, ‹srail askerlerine karfl›
halk›n hatta çocuklar›n, gençlerin giriflti¤i tafll› sald›r›lar ile bir mücadele vermek
ve ‹srail’in iflgal etti¤i topraklarda rahatça varl›¤›n› sürdüremeyece¤ini göstererek,
dünya kamuoyunun dikkatini bölgeye çekebilmekti. 

‹srail güçlerinin Filistinlilere tepkisi hayli sert oldu. 9 Aral›k 1988’de yani ‹ntifa-
da’n›n 1. y›ldönümünde vurularak ölen Filistinlerin say›s› 300, göz yaflart›c› gazla
hayat›n› kaybedenlerin say›s› da 100’e ulaflm›flt›. Ödenen a¤›r bedele ra¤men, FKÖ
amac›nda baflar›l› oldu ve Filistin halk›n›n mücadelesi ile 1988 y›l›ndan itibaren ba-
r›fl teflebbüsleri yeniden h›z kazand›.

BM Genel Kurulunun Filistin topraklar›nda Arap ve Yahudi devletlerinin kurul-
mas›n› öngören 29 Kas›m 1947 tarihli ve 181 say›l› Karar’›na FKÖ sürekli olarak
karfl› ç›kmaktayd›. Çünkü kararda Filistin topraklar›n›n Araplar ve Yahudiler ara-
s›nda taksimi esas al›nmaktayd›. FKÖ, bir politika de¤iflikli¤i yaparak, Filistin’in
varl›¤›n› devam ettirmek için bu karara dayanmay› seçti. 

1 Kas›m 1988’de ‹srail’de genel seçimler yap›lacakt›. FKÖ ve Arap devletleri ba-
¤›ms›zl›k ilan› için seçimleri beklemifllerdi. Seçimlerin hemen ard›ndan ‹srail’de
hükûmet kurma çabalar› devam ederken 12-15 Kas›m 1988’de toplanan Filistin
Ulusal Konseyi (Parlamento) 15 Kas›m’da yay›mlad›¤› bir bildiri ile “Ba¤›ms›z Filis-
tin Devleti”nin kuruldu¤unu ilan etti. Bu devletin baflkenti de yine iflgal alt›ndaki
Kudüs olacakt›. Bildiri ile ‹srail’in bölgedeki varl›¤›n› güvence alt›na alan BM Gü-
venlik Konseyinin 242 ve 338 say›l› Kararlar› kabul ediliyordu. Dolay›s›yla FKÖ,
1967’den beri izledi¤i ‹srail’in varl›¤›n› reddeden politikas›n› de¤ifltirdi ve bir süre
sonra gizli olarak bafllat›lacak bar›fl görüflmeleri için önemli bir engelin de afl›lma-
s› sa¤land›. 

Filistin Devleti’nin ilan›n›n hemen ertesinde 40 devlet taraf›ndan tan›nm›fl ol-
mas› uluslararas› bir meflruiyet yaratt›ysa da ‹srail’in iflgal alt›ndaki topraklardan çe-
kilmemesi bu devletin bir süre daha sadece kâ¤›t üzerinde kalmas›na yol açt›.

Güneydo¤u Asya Geliflmeleri
Do¤u ve Güneydo¤u Asya ekonomileri 1980’ler boyunca dünya n›n geri kalan›n-
dan iki kat daha h›zl› büyümüfltür. Bu büyümeyle birlikte, uluslararas› ticaret de
Avrupa ve Kuzey Amerika’n›n neredeyse iki kat› oran›nda artm›flt›r. Bu durum,
1986’dan itibaren, bölge ülkelerinin ABD’nin en önemli bölgesel ticaret orta¤› ko-
numuna gelmesini sa¤lad›. Güneydo¤u Asya dünya ekonomisinin yeni üretim
merkezî hâline gelmekte, bölge ülkelerinden gerekli kapitalist dönüflümü 1950’ler-
den itibaren yapanlar›n›n refah seviyelerinde muazzam bir art›fl ortaya ç›kmaktay-
d›. 1970’ler ve 1980’lerde uluslararas› literatüre giren “Yeni Sanayileflen Ülkeler”
kavram›n›n tüm tan›mlar›nda dört “Asya Kaplan›”-Hong Kong, Singapur, Tayvan
ve Güney Kore-yer almaktayd›. Bölgedeki ekonomik at›l›m›n en önemli aktörü
olan Çin’e ise afla¤›da özel olarak de¤inilecektir. 

Bu büyümenin h›z› ve devaml›l›¤› için at›lan ad›mlar da çok önemlidir. Özellik-
le AET entegrasyonunun baflar›s›ndan etkilenen bölge ülkeleri benzer bir yap›n›n
bölgede de kurulmas› için fikir birli¤ine vard›lar. Bu çerçevede, Asya-Pasifik böl-
gesindeki ekonomik geliflmeyi sürdürmek ve refah düzeyini artt›rmak için 1989 y›-
l›nda Japonya, Güney Kore, Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland, Filipinler,
Brunei, Yeni Zelenda, Avusturya, Kanada ve ABD taraf›ndan APEC (Asya Pasifik
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Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü) kurulmufltur. Kuruluflta 12 olan üye say›s› daha sonra
21’e yükselmifltir.

Ekonomik büyüme, Asya’n›n tamam›nda görülen bir olgu de¤ildir. Bölgedeki
Sovyet yanl›s› Mo¤olistan, Vietnam ve Kamboçya gibi ülkeler, sosyalist rejimlerin
genel s›k›nt›lar›n› yo¤un bir biçimde yaflamaktayd›lar. Ekonomik s›k›nt›lar, SSCB’nin
içine girdi¤i ekonomik sorunlar nedeniyle söz konusu ülkelere verdi¤i ekonomik
deste¤in azalmas› sonucunda daha da artt›. Bu rejimler de 1989 sonras›nda y›k›la-
caklard›r.

Bölgedeki Hindistan, Pakistan ve Bangladefl gibi ülkelerde yoksulluk ve hayat
standartlar›n›n düflüklü¤ü konusunda önemli bir ad›m at›lamayacakt›r. Pakistan bu
dönemin sonlar›nda askerî yönetimden sivil demokrasiye do¤ru geçifl yapm›fl ve
General Ziya-ül Hak’›n bir suikaste kurban gitmesinden sonra ülkede serbest se-
çimlerle yeni bir dönem bafllam›flt›. Fakat bu ülke siyasal istikras›zl›ktan bir türlü
kurtulamad›. 

Öte yandan, Hindistan’›n 1947’de Hindistan ve Pakistan ad›yla bölünmesinden
itibaren iki ülke aras›nda Keflmir konusunda devam eden anlaflmazl›k, bu dönem-
de de en önemli sorun oldu. Çünkü bölgenin büyük k›sm› Hindistan’da kalmakla
birlikte nüfusun ço¤unlu¤u Müslümanlardan oluflmaktayd›. 1989’da Keflmir’in Hin-
distan kontrolündeki bölgesinde bir gerilim ortaya ç›kt› ve kriz büyüdü. Pakistan
Müslüman isyanc›lara sahip ç›kt› ve maddi destek verdi. ‹ki ülke aras›ndaki kriz
baz› s›n›r çat›flmalar›na yol açt›ysa da bir süre sonra gerilim azald›. Fakat Keflmir
sorunu günümüze kadar iki ülke aras›ndaki en önemli mesele olarak kalmaya de-
vam etti. Pakistan ve Hindistan nükleer silahlar›n da dahil oldu¤u bir silahlanma
yar›fl›n› sürdürmektedir.

1980’lerde Kuzey ve Güney Kore aras›ndaki gerilim de devam etti. S›n›r çat›flma-
lar› ve karfl›l›kl› operasyonlarla zaman zaman artan gerilim, s›cak bir savafla yol aç-
mad›. 1991’de Kuzey ve Güney Kore’nin BM’ye kat›l›mlar› ile iliflkiler görece yumu-
flad›. ‹ki ülke aras›nda üst düzey temaslar gerçeklefltiyse de Kuzey Kore’nin hiçbir fle-
kilde reform sürecini bafllatmayarak, komünist rejimi sürdürme kararl›l›¤› So¤uk Sa-
vafl’›n böldü¤ü bir di¤er ülke olan Kore’nin birli¤ini sa¤lamas›n› imkâns›z k›ld›. 

Bu dönemde uluslararas› sistem aç›s›ndan bölgedeki en önemli geliflme ise
Çin’in yükselen bir güç olarak ortaya ç›k›fl›yd›:

1950’de Komünistlerin iç savafl› kazanarak rejimi de¤ifltirmeleriyle bafllayan
modern Çin tarihinin özellikle ilk 25 y›ll›k dönemi, sosyalist bir toplum ve ülke ya-
ratmak amac›yla giriflilen radikal reformlar ve bu reformlar›n yaratt›¤› büyük çal-
kant›larla geçmiflti. Çin’in modernlefltirilmesi yönünde önemli baflar›lar sa¤land›y-
sa da ülke hâlâ az geliflmifllikten kurtulamam›flt›. Üstelik, 1960’lar›n bafl›nda rejimin
en büyük destekçisi olan SSCB ile iliflkilerin bozulmas›, Çin’in daha da içine ka-
panmas›na yol açm›flt›. 1966’da bafllat›lan “Kültür Devrimi” ülke içindeki istikrar›
daha da bozmufl, devrimi bafllatan lider Mao bile devrime karfl› tav›r almak zorun-
da kalm›flt›. 1970’lerin bafllar›na kadar Çin d›fl politikas› hem Bat› Bloku’na hem de
“revizyonist” olarak nitelenen SSCB ve müttefiklerine karfl› giriflilen mücadeleye ve
3. dünya hareketinin desteklenmesine dayanan anti-emperyalist mücadele pers-
pektifine dayanmaktayd›. 1970’lerin bafllar›nda ABD ile kurulan yak›n iliflkiler ise
Çin’in d›fl politikas›nda önemli bir de¤iflikli¤i göstermekteydi.

Çin’deki de¤iflim sürecinin sadece SSCB ve müttefiklerine karfl› ABD ile kuru-
lan yak›n iliflkilerden ibaret olmad›¤› bir süre sonra anlafl›lacakt›. Mao’nun 1976’da
ölmesinden sonra iktidara gelen Çin Komünist Partisinin ›l›ml› kanad›ndan Deng
Hsiao-ping, yönetim kademesindeki radikal unsurlar› temizleyerek, Çin’in de¤ifli-
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mini bafllatt›. Deng’e göre, Çin dikkatini s›n›f çat›flmas›ndan çok, ekonomik büyü-
meye ve modernleflmeye vermeliydi. Çin’deki de¤iflimin temelinde, ekonominin li-
berallefltirilmesi vard›. Çin yönetimi kaba bir merkezî planlamaya dayal› ekonomi-
nin içine girdi¤i krizin fark›ndayd›. Bu nedenle ekonomideki mutlak devlet kon-
trolü kald›r›larak, s›n›rl› da olsa piyasa mekanizmas› devreye sokuldu. Bu çerçeve-
de, baz› sektörlerde özel mülkiyete dayal› giriflimler desteklendi, kâr ve zarar ol-
gular›na dayanan rekabetçi bir piyasa yarat›lmaya çal›fl›ld›. Kamu mülkiyetindeki
flirketlerin piyasa koflullar›ndaki gibi verimlili¤e ve kâra dayal› bir anlay›flla yöne-
tilmesine baflland›. Tar›mda kolektif üretim biçimi terk edildi, topraklar çiftçilere ve
ailelerine verildi. Deng’in ifadesiyle, planl› ekonomiyle piyasa ekonomisi aras›nda
“bir evlilik” yarat›lm›flt›.

Deng’in ekonomik reformlar› bununla da bitmedi. Ülke uluslararas› yat›r›mlara
aç›ld›. Çin’deki ücretlerin düflüklü¤ü ve verilen teflvikler, çok k›sa bir sürede bir-
çok çok uluslu flirketin ülkede çok önemli ve büyük üretim tesisleri kurmas›n› sa¤-
lad›. Çok uluslu flirketlerin “kapitalist” yönetim tekniklerinin yan›nda, Çin’e çok
önemli bir teknoloji transferi de gerçekleflmekteydi. Deng komünist ülkelerin en
önemli sorunlar›ndan biri olan tüketim mallar› üretimi yetersizli¤ini aflmak için de
askerî fabrikalarda buzdolab›, bisiklet, çamafl›r makinesi gibi temel tüketim malla-
r› üretimine öncelik verilmesini sa¤lad›. Böylece Çin toplumunun tüketim mallar›-
na çok daha kolay ve ucuz biçimde ulaflmas› sa¤land›. Bu da Çin yönetiminin top-
lumsal deste¤ini artt›rd›. 

Liberalleflme, bafllarda umulmad›¤› ölçüde ekonomik büyümeyi ve refah› artt›r-
d›. 1980’lerde âdeta dünyan›n atölyesi haline gelen Çin’in ekonomisi çok uzun bir
dönem boyunca yüksek büyüme h›z›n› korudu. Mao Dönemi’nde %2-3’ü geçme-
yen büyüme oran› 1980’ler boyunca ortalama % 9’u buldu. H›zla büyüyen ve mo-
dernleflen Çin’in ekonomik anlamda liberalleflmesinin siyasal bir liberalleflme süre-
cini de beraberinde getirmesi beklenilen bir geliflme olurdu. Özellikle Do¤u Avru-
pa’da yaflanan sürecin Çin’i de etkilemesi hayli do¤al olacakt›. Fakat Çin yönetimi
siyasal alanda liberalleflme yönünde ad›mlar atmaktan özellikle kaç›nd›. Bu du-
rum, Çin muhâlefetinin 1987’den itibaren özellikle ö¤renciler aras›nda örgütlenme-
sine ve harekete geçmesine neden oldu. Artan tepkiler, May›s 1989’da yüz binler-
ce kiflinin Pekin’de soka¤a ç›kmas›yla doruk noktas›na ç›kt›. Bu geliflmenin Gor-
baçov’un tarihî Pekin ziyaretiyle ayn› zamanda gerçekleflmesi tabii ki tesadüf de-
¤ildi. Çinli muhalifler rejimin demokratikleflmesini ve baflta Deng olmak üzere yö-
netim kadrosundaki baz› isimlerin görevden ayr›lmalar›n› talep etmekteydiler. Pe-
kin’in ünlü Tiananmen Meydan›’n› iflgal eden göstericilere karfl› Çin yönetimi bafl-
ta bir süre beklediyse de Haziran bafl›nda ordu müdahâlesi geldi. Ordunun mu-

hâlefeti bast›rmak için kullan›lma-
s›, sürecin kanl› bir flekilde son-
land›r›lmas›na neden oldu ve
operasyonda binlerce kifli öldü.
Çin yönetimi böylece siyasal li-
beralleflmeye karfl› olumsuz tav-
r›n› çok aç›k bir biçimde koymufl
oldu. Çin yönetiminin bu tavr›n-
da hiç kuflkusuz Do¤u Avrupa’da-
ki liberalleflme sürecinin yaratt›¤›
etkilerden duyulan derin endifle-
nin de çok büyük rolü vard›.
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Çin yönetimi 1979-1991 aras›ndaki dönemde uluslararas› konjonktüre büyük
oranda uyumlu bir d›fl politika izleyecekti. II. So¤uk Savafl ortam›nda SSCB ve böl-
gedeki Mo¤olistan ve Vietnam gibi müttefiklerine karfl› ABD ile giriflti¤i stratejik ifl
birli¤ini sürdüren Çin yönetimi, buna karfl›n 1960’lar ve 1970’lerdeki gibi d›fl poli-
tikada ideolojik etmenin ön plana ç›kart›ld›¤› bir d›fl politika çizgisinden de tedrici
biçimde uzaklaflt›. 3. dünya ülkeleriyle iliflkiler de ekonomik ve ticari boyutun ön
plana ç›kart›lmas› gibi daha rasyonel ve reel temellere oturtuldu.

1985 sonras›nda yeniden yumuflaman›n ortaya ç›k›fl›, Çin’in SSCB iliflkilerinde
yeni bir dönemin bafllamas›na neden oldu. Yaklafl›k 25 y›ld›r süren komünist
dünya içindeki mücadele bir kenara b›rak›ld›. SSCB’nin iliflkileri gelifltirme çabala-
r› Pekin taraf›ndan desteklendi. Buna paralel olarak, Çin bölge ülkeleriyle de ilifl-
kilerini gelifltirme ve d›fla aç›lma yönünde bir politika izledi. Japonya, Güney Ko-
re gibi ülkelerle iliflkiler h›zla gelifltirildi. 1989 sonras›nda bir dönem ABD ile ilifl-
kilerde “insan haklar›” boyutu olumsuz bir etki yapsa ve özellikle Bat› kamuoyun-
da Tibet sorunu gündeme geldiyse de iliflkiler özellikle ekonomik anlamda gelifl-
meye devam etti.

Deng taraf›ndan bafllat›lan reformlar 1990’l› y›llarda Çin’in ekonomik olarak
çok büyük bir s›çrama yapmas›n› sa¤layacakt›r. 1990’l› y›llarda Çin ekonomik ola-
rak bir küresel güç olacak ve dünya siyasetindeki a¤›rl›¤› da buna paralel olarak
yavafl ama sa¤lam biçimde artacakt›r.

Latin Amerika Geliflmeleri
1980’lerde Latin Amerika ülkeleri önemli ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlar-
la u¤raflt›. Bu ülkelerin hemen tümü dünya piyasalar›nda ihraç ürünleri fiyatlar›n›n
düflmesi sonucu a¤›r ekonomik bunal›m içine girdiler. Bu ülkelerin baz›lar› kahve,
muz gibi tek ya da birkaç mala dayanan bir d›fl ticaret kompozisyonuna sahipler-
di. Yeni kurulmufl bulunan Orta Amerika Ortak Pazar› Avrupa’da kurulmufl olan
ortak pazar›n aksine baflar›l› olamad›. Bu ekonomik bunal›m içinde 1980’lerle bir-
likte El Salvador, Guatemala ve Nikaragua’daki gerilla hareketleri h›z kazand›. 

Orta Amerika ülkeleri ekonomik istikrar› sa¤lamak ve gerilla hareketlerini son-
land›rmak için 1987 y›l›nda Orta Amerika Bar›fl Plan›’n› imzalad›lar. Plan, gerilla ör-
gütlerine genel aff› ve d›fl yard›mlar›n derhal kesilmesini içeriyordu. Ancak bu plan
uygulamaya konulamad›. Çünkü Nikaragua baflta olmak üzere baz› Latin Amerika
ülkelerindeki merkezî hükûmetlere karfl› mücadele veren sa¤c› gerilla örgütlerine
1990’lara kadar destek vermeyi sürdüren ABD, plan›n uygulanmas›n› imkâns›z
hâle getirdi. 

Güney Amerika’da 1980’li y›llar›n bafllar›nda Orta Amerika’n›n aksine bir eko-
nomik düzelme görülmüflse de bu suni bir düzelmeydi. D›fl borçla finanse edilen
ekonomiler çok k›sa bir süre sonra daha kötü bir duruma gelecekti. 1982 y›l›nda
Arjantin ve Meksika baflta olmak üzere Latin Amerika ülkeleri büyük bir borç kri-
zi içine girdiler. 1987’e gelindi¤inde Güney Amerika ülkelerinin toplam d›fl borcu
385 milyar dolara ulaflm›flt›. Bu borç krizi sonucunda; ekonomik büyüme durdu,
iflsizlik 1980’ler öncesi dönemin iki kat›na ç›kt›, artan enflasyon ülkedeki orta s›n›-
f›n zaten az olan al›m gücünü de iyice azaltt›. Arjantin, Brezilya ve Meksika gibi ül-
keler moratoryum ilan ettiler ve bunun sonucu olarak borçlar›n geri ödenmesi için
IMF’ye baflvuruda bulundular. IMF, bu süreçte borçlar›n ödenebilmesi için Latin
Amerika’da serbest pazar ekonomisi ilkelerinin uygulanmas›n› flart kofltu. Bunun
sonucu olarak 1980’ler ve 1990’lar boyunca Latin Amerika’da yoksulluk ve ekono-
mik eflitsizlik döngüsel bir hâl ald›. 1980’lerde Latin Amerika halklar›n›n %40’› yok-
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sullukla mücadele ediyordu. 1990’lara gelindi¤inde Latin Amerika’da süren ekono-
mik kriz ve krizin etkileri 1930’larda yaflanan “Büyük Bunal›m”dan daha kötüydü.
ABD, IMF ve dünya Bankas› taraf›ndan desteklenen neo-liberal politikalar Latin
Amerika halklar›nda d›flar›dan gelen müdahâlelere karfl› büyük bir hoflnutsuzluk
yaratt›. Bu hoflnutsuzluk ilerleyen y›llarda anti-emperyalist söylemlerin ve bu söy-
lemleri sahiplenen liderlerin yükselifli sonucunu do¤uracakt›.

1980’lerde Latin Amerika’n›n siyasal yap›s›na bak›ld›¤›nda karfl›m›za askerî dik-
tatörlükler, iç savafllar ve sosyal devrimler ç›kmaktad›r. Bu y›llarda Latin Ameri-
ka’da kurulmufl olan sol hükûmetler ABD deste¤iyle düflürüldü. 1979 y›l›nda Kü-
ba Devrimi’ni an›msatan bir flekilde Nikaragua’da yönetime gelen Sandinistalar ön-
celikle ço¤ulcu bir yönetim kurdular. Ard›ndan alt ve orta s›n›flar› destekleyen
ekonomik bir program› uygulamaya soktular. ABD’de Reagan yönetiminin baflla-
mas›yla beraber merkezî hükûmet karfl›tlar›na verilen destek artt›. ABD’nin ser-
best-piyasa ekonomisine geçifl için verdi¤i maddi ve askerî destek Nikaragua’daki
Sandinista rejiminin sonunu getirdi. Benzer biçimde ABD’nin destekledi¤i otoriter
yönetimlerin iflbafl›nda oldu¤u Arjantin ve fiili’de bu müdahâleler binlerce solcu-
nun tutuklanmas› ve öldürülmesiyle sonuçland›. 

Afrika Geliflmeleri
Afrika k›tas›, 1980’li y›llara yeni sorunlarla birlikte girmifltir. Bu sorunlar› ekono-
mik, siyasal, kültürel bafll›klar alt›nda toplamak mümkündür. Bu sorunlar›n en ba-
fl›nda elbette 1970’lerde bafllayan ve 1980’ler boyunca devam eden ekonomik kriz
gelmektedir. Yaflanan ekonomik krize artan nüfus, enflasyon ve iflsizlik efllik et-
mifltir. Bu krizlerden en çok tek ihraç ürünü petrol olan Güney Afrika ülkeleri et-
kilenmifltir. Petrol fiyatlar›ndaki istikrars›zl›k ve öngörülemezlik bu ülkelerinin
ekonomilerinin de ayn› derecede istikrars›zlaflmas› sonucunu do¤urdu. 

1980’lerde birçok Afrika ülkesini etkileyen ekonomik kriz beraberinde d›fl borç
ve yard›m ihtiyac›n› ortaya ç›kard›. K›rsal nüfusun art›fl›, sa¤l›k ve beslenme ko-
flullar›ndaki bozulma Afrika’daki emperyal ba¤lar›n d›fl borç ve yard›m fleklinde
yeniden tesisi sonucunu do¤urdu. Afrika ülkelerinin hükûmetleri yaflanan eko-
nomik baflar›s›zl›klar nedeniyle hem halk›n hem de IMF ve Dünya Bankas›n›n
bask›s› alt›nda kald›lar. Bu bask›lar›n bir sonucu olarak, 1980’lerden itibaren bas-
k›c› ve totaliter hükûmetler dönüflüme u¤rad›lar. 1980’lerin sonuna gelindi¤inde
serbest seçimler, çok-partili sistemler ve ço¤ulcu demokrasi k›ta genelinde yay-
g›nl›k kazand›. 1980’ler Afrika’s› tüm dünya da h›zla yay›lan demokrasi ve neo-
liberal ak›mlardan etkilendi. 1980’lerin sonunda 30’dan fazla Sahra-alt› Afrika ül-
kesi ekonomilerine neo-liberal ilkeleri baflar›yla adapte etti. Elbette ki tüm bu
politik ve ekonomik geliflmeler Afrika ülkeleri ve dünyan›n geri kalan› aras›nda-
ki ekonomik uçurumu kapatmaya yetmedi. 1990’lara gelindi¤inde alt› yüz mil-
yon Afrikal› hâlâ günlük 1 dolar›n alt›nda kazanmaya devam ediyordu. Bunun
yan› s›ra sa¤l›k sorunlar› da Afrika halk›n›n yüz yüze kald›¤› bafll›ca problemler-
den biriydi. dünya ’da HIV virüsü tafl›d›¤› tespit edilen 36 milyon insan›n 15 mil-
yonu bu k›tada yafl›yordu. Ayr›ca, açl›k ve s›tma da özellikle sahra alt› Afrika’s›
halklar›n› etkilemesi aç›s›ndan önemliydi. 

Afrika’da yaflanan tüm siyasal geliflmelere ra¤men etnik çat›flmalar ve fliddet et-
kisini 1980’ler boyunca göstermeye devam etmifltir. K›tan›n genelinde etnisitiye
dayal› çat›flmalarda milyonlarca insan hayat›n› kaybetmifltir. Bu yaflanan çat›flmala-
r›n en temel nedeni dekolonizasyon sonras› sosyal yap›da yaflanan de¤iflimlerdi.
Emperyal devletlerin ard›nda b›rakt›¤› kurumlar özellikle Güney Afrika ülkelerin-
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de yaflanan çat›flmalar›n temel nedeniydi. 1989 sonras›nda tüm dünya y› saran et-
nik milliyetçilik ve dinsel fanatizmin kendini en vahfli biçimde gösterdi¤i co¤rafya
Afrika oldu. Ekonomik koflullar›n Afrika’da ald›¤› dramatik biçimin de etkisiyle et-
nik ve dinsel çat›flmalar 1980’ler boyunca artarak devam etti.

Filistin-‹srail sorununun tarihsel dinamiklerini ve 1980’lerdeki geliflimini daha iyi anlaya-
bilmek için Fahir Armao¤lu’nun “Filistin Meselesi ve Arap-‹srail Savafllar›, 1948-1988” ad-
l› eserini ( Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, Ankara, 1989) okuman›z› öneririz.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde Deng Hsiao-Ping’in uygulamaya koydu¤u ekonomik reform pa-
keti hangi temel unsurlar› içermekteydi? 
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Uluslararas› dinamikleri ve etkilerini tart›flabilmek.

1960’lar›n bafl›ndan 1970’lerin sonuna kadar ulus-
lararas› sistemi flekillendiren temel unsur yumu-
flama olgusuydu. Ancak bu olguyu do¤uran ko-
flullar›n ortadan kalkmas› ile 1980’lerin ilk yar›s›
“‹kinci So¤uk Savafl” dönemi olarak an›ld›.
1980’lerin ikinci yar›s›na gelindi¤inde ise iki blok
aras›nda yeniden bir yak›nlaflma yafland›. Önce
Do¤u Bloku, sonra da SSCB’nin y›k›lmas›yla “K›-
sa Yirminci Yüzy›l” sona ermifl oldu. 
SSCB’nin y›k›lmas›yla beraber uluslararas› ser-
maye güç kazanmaya bafllad›¤› gibi çevre ülkele-
rin merkez ülkelere olan ba¤›ml›l›¤› daha da art-
t›. Finansal liberalleflme ve uluslararas› yat›r›mlar
için ortam sa¤lanmas›, baz› metalar›n üretiminde
uzmanlaflma ve kaynaklar›n ihracata yöneltilme-
si için çabaland›. 
1973 petrol ambargosuyla bafllayan ekonomik
kriz Bat› ekonomileri için baflta ciddi zorluklara
neden olsa da petrol üreten ülkelere akan art›-
de¤erin bu ülkeler taraf›ndan kullan›m biçimi,
Bat› ekonomilerinin bu krizden maksimum fay-
day› sa¤lamalar›yla sonuçland›. Bu ekonomik
kriz petrol ihracatç›s› olmayan ve üçüncü dünya
ülkelerini daha fazla vurdu. dünya ekonomisini
sarsan bu süreç, Bat› egemenli¤inin çok daha be-
lirgin hâle gelmesine, buna paralel olarak artan
ekonomik ve siyasal hegemonyan›n belirginlefl-
mesine ve ulusal kalk›nmac›l›¤›n iflas›na neden
oldu.
Yine de uluslararas› ekonominin yeniden yap›-
lanmas› Bat› Bloku’nda da de¤iflim yaratt›. Bat›
Avrupa’n›n ABD karfl›s›ndaki özerkli¤ini azalta-
rak, ba¤›ml›l›¤›n› artt›rd›. 
Petrol krizi bir petrol ihracatç›s› olan SSCB’nin
petrol gelirlerini büyük oranda artt›rd›. SSCB’nin
k›sa vadede ekonomik olarak güçlenmesine ne-
den olan bu geliflme, orta vadede çöküflünün ne-
denlerinden birini oluflturdu. Bloklararas› yumu-
flamaya ra¤men özellikle nükleer silahlarda
ABD’nin gerisinde olan SSCB, dengeyi sa¤lamak
için Brejnev döneminde askerî harcamalar› sü-
rekli olarak artt›rd› bu da SSCB’nin çöküfl süreci-
ni h›zland›rd›.
1973 y›l›nda OPEC ülkelerinin Bat›l› ülkelere kar-
fl› uygulamaya koyduklar› petrol ambargosuyla
bafllayan dönem Bat›’n›n ekonomik hegemonya-

s›na önemli bir darbe vurmas› ba¤lam›nda ulus-
lararas› sistem içinde bloklar d›fl› ülkelerin özerk-
lik alanlar›n› geniflletme dinami¤ini besler gö-
rünse de paradoksal bir biçimde orta vadede bu
ülkelerin Bat›’ya ekonomik ve siyasal ba¤›ml›l›k-
lar›n› artt›rd›. Uluslararas› ekonomik ve siyasal
sistemde yaflanan bu de¤iflim ABD’nin gerek Ba-
t› Bloku, gerek Do¤u Bloku gerekse 3. dünyada
1980’lerin sonunda II. dünya Savafl› sonras›nda
yaflanan k›sa dönem d›fl›nda hiç olmad›¤› kadar
etkinli¤ini artt›rmas›na neden oldu.

ABD ve Bat› Bloku’ndaki geliflmeleri bilmek.

ABD’de 1976’da yap›lan seçimleri kazanan Car-
ter yönetimi, temelde Baflkan Richard Nixon ve
D›fliflleri Bakan› Henry Kissinger ikilisi taraf›ndan
oluflturulan, yumuflamay› ve ABD’nin küresel
müdahâleci retori¤ini de¤ifltiren yeni stratejisini
uygulamaya bafllad›. Ancak bu stratejinin
SSCB’nin etkinli¤ini artt›rmas› üzerine, ABD ka-
muoyu ve politikac›lar› aras›nda huzursuzluk
oluflmaya bafllad›.
1979 y›l›nda SSCB’nin Afganistan’› iflgali, ‹ran
‹slam Devrimi ile yaflanan ABD’li rehineler so-
runu ve ‹kinci Petrol Krizi’nin kamuoyu üzerin-
deki etkileri, ABD hükûmetlerinin Vietnam son-
ras›nda bir oranda kaybettikleri meflruiyetleri
yeniden sa¤lad›. “Carter Doktrini”, “Yeflil Ku-
flak Projesi”, “SALT II”nin Amerikan Senato-
su’nda reddedilmesi, askerî harcamalarda
önemli art›fllara gidilmesi ve d›fl politikada SSCB
ve Do¤u Bloku’na karfl› insan haklar› argüma-
n›n›n yeniden kullan›lmas› ile ‹kinci So¤uk Sa-
vafl dönemi bafllam›fl oldu.
1989 bafl›nda iktidara gelen George Bush yöneti-
mi de Reagan’›n özellikle ikinci döneminde izle-
di¤i politikalar› devam ettirdi. Bush dönemi,
bloklar aras› iliflkilerin iyiden iyiye ›s›nd›¤› bir
konjonktüre denk gelmiflti. Sorun SSCB’nin ve
Do¤u Bloku’nun 1989 y›l›ndan itibaren içine gir-
di¤i da¤›lma sürecinde ortaya ç›kabilecek krizle-
ri yönetebilmekti. 
ABD’de bunlar yaflan›rken Bat› Avrupa’da temel
mesele, AET ekseninde yürütülen Avrupa bütün-
leflmesi süreçleri ve iki Almanya’n›n yak›nlaflma-
s›yd›. Avrupa bütünleflmesi 3 temel alan üzerin-
den yürümüfltür, bunlar ekonomik bütünleflme,
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uluslarüstü bütünleflme ve hukuki bütünleflme-
dir. Bu dönemde yaflanan en önemli ad›m Avru-
pa Tek Senedi oldu. Avrupa Tek Senedi ile karar
alma süreçleri, sosyal politikalar ve ekonomik
uyum gibi alanlarda reformlara gidilmifltir. Bu
dönemde Yunanistan, ‹spanya ve Portekiz’in
AET’ye kat›l›mlar›yla Toplulu¤un üye say›s› 12’ye
yükselmifltir. 
II. dünya Savafl› sonras›nda kurulan uluslararas›
düzenin en önemli ögelerinden biri Almanya’n›n
ikiye ayr›lmas› olmufltu. Almanya’n›n 1871’de bir-
leflmesi Avrupa’daki ve tüm dünya daki dengele-
ri nas›l de¤ifltirdiyse, bölünmesiyle de yepyeni
jeopolitik dengeler kurulmufltu. Yeni dinamikle-
rin ortaya ç›kt›¤› bir dönemde, Almanya’n›n bö-
lünmüfllü¤ü olgusunun ayn› biçimde kalmas›
beklenemezdi. Nitekim yumuflama ile birlikte iki
Almanya aras›nda ekonomik ve siyasal iliflkiler
h›zla gelifltirilecektir. 
Nisan 1990’da bafllayan ve “4+2 Görüflmeleri”
olarak adland›r›lan iki Almanya ve II. dünya Sa-
vafl›’n›n galipleri olan ABD, SSCB, ‹ngiltere ve
Fransa aras›ndaki görüflmelerde taraflar aras›nda
anlaflma yolunda önemli ad›mlar at›ld›. Bu çerçe-
vede, May›s ve Haziran’da at›lan ad›mlarla iki Al-
manya aras›nda parasal ve sosyal birlik kuruldu.
Sonuçta, 4+2 görüflmelerinin olumlu bir biçimde
sonuçland›r›lmas›yla imzalanan antlaflmayla iki
Almanya’n›n birleflmesi yolundaki son engel de
kalkm›fl oldu. Sonuçta 2 Ekim gecesi birleflik Al-
manya do¤mufl oldu. Almanya’n›n birleflmesi so-
nucunda ortaya ç›kan 80 milyonluk büyük dev-
let, Avrupa siyasetinde tedrici bir biçimde a¤›rl›-
¤›n› artt›racakt›r. Almanya sürekli büyüyen eko-
nomisiyle 1990’larda h›z kazanan Avrupa enteg-
rasyonun da temel eksenlerinden biri hâline ge-
lecektir. 

SSCB ve Do¤u Bloku’nun neden y›k›ld›¤›n› ifade

edebilmek.

Sovyetler Birli¤i 1970’lerin bafllar›nda küresel mü-
cadelede ABD karfl›s›nda siyasal ve ekonomik
olarak dengeyi sa¤lam›fl olsa da söz konusu dö-
nemin sonlar›na do¤ru ekonomik ve teknolojik
olarak h›zla geriye düflmeye bafllam›flt›. Komü-
nist Parti egemenli¤i, ülkede Kruflçev dönemin-
de bafllayan liberalleflmeyle birlikte toplum tara-
f›ndan daha fazla sorgulan›r hâle gelmiflti. Ko-
münizme olan inanç sars›lmaya bafllam›fl, milli-

yetçili¤in yükselmesi ve insan haklar› talepleri
de çöküfl sürecini h›zland›rm›flt›. 
Michael Gorbaçov’un ve ekibinin iktidara gelme-
si ile de SSCB’de radikal bir de¤iflim sürecinin
kap›s›n› aralad›. Gorbaçov, h›zla yeni bir siyasal
üslup benimseyerek, sosyalizmin yeniden yo-
rumlanmas› gereklili¤i üzerinde durmaya baflla-
d›. Bu çerçevede özellikle “aç›kl›k” (Glasnost) ve
“yeniden yap›lanma” (Perestroyka) kavramlar›
bu dönüflümün temel kavramlar› hâline geldiler.
Gorbaçov içteki reformlara paralel olarak d›flta
da yeni bir d›fl politika aç›l›m› gerçeklefltirdi.
SSCB’nin nükleer silahlar›n azalt›lmas› yönünde-
ki önerileri ABD yönetimi taraf›ndan da olumlu
karfl›land›. 1990 y›l›nda Avrupa Konvansiyonel
Kuvvetler Antlaflmas› ile tarihin en kapsaml› si-
lahs›zlanma antlaflmas› imzaland›. Gorbaçov yö-
netimi sadece ABD ile de¤il di¤er Bat› ülkeleriy-
le de iliflkilerini gelifltirmeye çal›flt›. Bat› Avrupa
ülkeleri ve ÇHC ile iliflkiler düzeltilmeye çal›fl›ld›,
SSCB’nin 3. dünyadaki askerî ve siyasi varl›¤›n›n
h›zla azalt›lmas› yoluna gidildi. 
Gorbaçov yönetiminin Sovyet ekonomisinin li-
berallefltirilmesi yönünde att›¤› ad›mlar ülkede
hedeflenenin aksine ekonomik flartlar›n daha da
bozulmas›na yol açt›. Bu durum, Gorbaçov’a ve-
rilen deste¤in özellikle 1988’den sonra h›zla azal-
mas›na neden oldu. Ekonomik bozulma, siyasal
istikrars›zl›¤› artt›rmas›n›n ve toplumsal bar›fl›
bozmas›n›n yan› s›ra, SSCB’nin ulusal sorunlar›n›
da beslemekteydi. Kafkas ve Balt›k ülkelerinde
kendini gösteren milliyetçi ve ba¤›ms›zl›kç› ayak-
lanmalar›n önü kesilemedi. 
Gorbaçov’un ard›ndan iktidara gelen Boris Yelt-
sin’in çabalar› da ifle yaramad› ve 25 Aral›k’ta
Gorbaçov’un SSCB baflkanl›¤›ndan istifa etti¤ini
aç›klamas›ndan bir gün sonra Yüksek Sovyet’in
kendini feshetti¤ini aç›klamas›yla SSCB tarihe
kar›flt›.
1980’lere girerken Do¤u Avrupa ülkeleri hâlâ bü-
yük oranda SSCB taraf›ndan dayat›lan kal›plar
içinde donmufl bir görüntü vermekteydiler. ‹lk
bak›flta bu ülkelerin büyük bir kaos dönemine
girece¤i ve yaklafl›k 10 y›l içinde komünist rejim-
lerin çökece¤ine yönelik hiçbir iflaret görünme-
mekteydi. Oysa, SSCB aç›s›ndan geçerli olan iki
büyük dinamik; ekonomik koflullar ve milliyetçi-
lik alttan alta kendini göstermeye bafllam›flt›. 
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Ekonomik s›k›nt›lar ve milliyetçili¤e ek olarak
1975’de imzalanan Helsinki Nihai Senedi’nin
özellikle Bat›l› güçler taraf›ndan önerilen insan
haklar›yla ilgili 3. Sepetinin etkisi, hiç umulma-
d›k biçimde çok k›sa bir sürede kendini göster-
miflti. 
Do¤u Avrupa’daki rejim karfl›t› hareketlerin ilk
ortaya ç›kt›¤› yer Polonya olmufltur. Polonya’da-
ki rejim karfl›t› muhâlefet h›zla güçlenirken, Do-
¤u Avrupa’n›n geri kalan›nda da yeni dinamikler
kendini göstermeye bafllad›. Özellikle 1986’dan
sonra Gorbaçov’un uygulamaya soktu¤u Glas-
nost ve Perestroyka politikalar› Do¤u Avrupa’da
hemen olumlu akisler yaratt›. Polonya’n›n ard›n-
dan Macaristan, Çekoslovakya, Bulgaristan ve
Romanya’da da ba¤›ms›zl›kç› hareketler güçlen-
di ve rejim de¤ifliklikleri yafland›. 

Üçüncü dünya ülkelerindeki önemli siyasal ve

ekonomik geliflmeleri s›ralayabilmek.

Afganistan’daki monarflik rejim 1973’te sona er-
mifl ve cumhuriyet ilan edilmiflti. 1978 y›l›nda ya-
p›lan bir darbeyle sosyalist bir rejim kuruldu ve
Afganistan Sovyet etki alan›na girmeye bafllad›.
Bu durum baflta ABD ve Çin olmak üzere Sovyet
karfl›tlar›n› rahats›z etti. Taraki yönetimine karfl›
oluflan ‹slamc› muhâlefet silahl› mücadele yönte-
mini benimsedi ve Sovyet silahlar›yla donat›lm›fl
hükûmet güçleriyle “mücahitler” aras›nda çat›fl-
malar bafllad›. 
Aral›k 1979’da Sovyet yanl›s› Karmal’›n iktidara
gelmesine paralel olarak, Sovyet birlikleri de Af-
ganistan’a girmeye bafllad›. Afganistan’›n iflgalin-
den sonra özellikle ABD deste¤iyle h›zla silahla-
nan mücahitler Sovyet birliklerine yönelik sald›-
r›lar›n› artt›rarak sürdürdüler. SSCB yaklafl›k 10
y›l süren ve hiçbir sonuç al›namayan bir bata¤a
sürüklenmifl oldu ve Afganistan’› terk etmek zo-
runda kald›. 
‹ran’da 1950’lerden itibaren yönetimi elinde tu-
tan fiah R›za Pehlevi, ülkenin modernlefltirilmesi
yönünde bir politika izlemekteydi. Ülkenin artan
refah›na ra¤men, gelirlerin paylafl›m›nda çok bü-
yük bir adaletsizlik mevcuttu. Özellikle iflçi ve
köylülerden oluflan alt s›n›flar adaletsiz düzen-
den hiç memnun de¤ildi. ‹ran toplumsal yap›s›n-
da çok önemli bir yere sahip olan esnaflar›n olufl-
turdu¤u çarfl› (bazaar) da fiah yönetimine karfl›
yavafl yavafl muhalif bir çizgiye kaymaktayd›. Çar-

fl› ile geleneksel müttefiki fiii din adamlar› aras›n-
da da fiah yönetimine karfl› tepki büyüdü.
ABD’den ve Bat›l› müttefiklerinden bekledi¤i
deste¤i alamayan fiah, ordunun da kendisine kar-
fl› tav›r almas› üzerine 1979 Ocak’›nda ailesiyle
yurt d›fl›na kaçmak zorunda kald›. fiubat bafl›nda
fiii hiyerarflisinin en üstünde bulunan Humeyni
Paris’teki sürgünden geri döndü. Humeyni’yi mil-
yonlarca ‹ranl› karfl›lad›. Ülkeye dönen Humeyni
hemen devrimin liderli¤ini ele geçirdi ve ülkenin
bir ‹slam Cumhuriyeti fleklinde yeniden yap›lan-
d›r›lmas› yönündeki görüfllerini uygulamaya sok-
tu. ‹ran ‹slam Devrimi’nden sonra, ‹ran’›n d›fl po-
litikas› da tamamen de¤iflti. Bat›’n›n sad›k mütte-
fiki ‹ran, bölgedeki en radikal ABD ve Bat› kar-
fl›t› ülkelerden biri hâline geldi. Devrim, II. So-
¤uk Savafl’›n bafllamas›nda asli bir rol oynad›.
Dolay›s›yla, bölgesel bir de¤iflim, küresel bir de-
¤iflimin temel dinamiklerinden birini oluflturmufl
oldu. 
Bölgedeki önemli geliflmelerden bir di¤eri de 8
y›l süren ve bir sonuç al›namayan ‹ran-Irak Sava-
fl›’yd›. Ayr›ca Lübnan’da da 1975-1991 aras›nda
Hristiyan ve Müslüman unsurlar aras›nda bir iç
savafl yafland›, bu savafl Taif Anlaflmas›’n› izleyen
süreçle sonuçland›.
Aral›k 1987’de Filistin topraklar›nda I. ‹ntifada
ad›n› alan bir direnifl bafl gösterdi. Arapçada
“ayaklanma” anlam›na gelen ‹ntifada, Filistinlile-
rin iflgal alt›ndaki topraklarda ‹srail’e karfl› giriflti-
¤i mücadeleyi sembolize eden bir hareket hâline
geldi. Temel amaç, ‹srail askerlerine karfl› halk›n
giriflti¤i tafll› sald›r›lar ile bir mücadele vermek ve
‹srail’in iflgal etti¤i topraklarda rahatça varl›¤›n›
sürdüremeyece¤ini göstermekti. Ancak Bat› fieri-
a ve Gazze’nin uza¤›nda siyaset yürütmek zo-
runda kalan FKÖ, bu topraklardaki egemenli¤ini
kurabilmek için 15 Kas›m 1988’de yay›mlad›¤›
bildiri ile “Ba¤›ms›z Filistin Devleti”nin kuruldu-
¤unu ilan etti.
Bu dönemde Do¤u ve Güneydo¤u Asya ülkeleri
de büyük bir ekonomik geliflme elde etti. Özel-
likle Çin kendi co¤rafyas›nda yükselen bir güç
olarak ortaya ç›kt›.
Mao’nun 1976’da ölmesinden sonra iktidara ge-
len Çin Komünist Partisi’nin ›l›ml› kanad›ndan
Deng Hsiao-ping, yönetim kademesindeki radi-
kal unsurlar› temizleyerek, Çin’de önemli bir de-
¤iflim süreci bafllatt›. Ekonomideki mutlak devlet
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kontrolü kald›r›larak, s›n›rl› da olsa piyasa meka-
nizmas› devreye sokuldu. 1980’lerde âdeta
dünyan›n atölyesi hâline gelen Çin ekonomisi
çok uzun bir dönem boyunca yüksek büyüme
h›z›n› korudu. Bu süreç içinde Çin’de muhalif
hareketler bafl gösterse de ciddi bir baflar› elde
edememifllerdir. 
Deng taraf›ndan bafllat›lan reformlar Çin’in eko-
nomik olarak çok büyük bir s›çrama yapmas›na
yol açacakt›r. 1990’l› y›llarda Çin ekonomik ola-
rak çok büyük bir dünya olacak ve dünya siya-
setindeki a¤›rl›¤› da buna paralel olarak yavafl
ama sa¤lam biçimde artacakt›r.
1980’lerde Latin Amerika ülkeleri önemli ekono-
mik, toplumsal ve siyasi sorunlarla u¤raflt›. Yeni
kurulmufl bulunan Orta Amerika Ortak Pazar›
Avrupa’da kurulmufl olan ortak pazar›n aksine
baflar›l› olamad›. Bu ekonomik bunal›m içinde
1980’lerle birlikte El Salvador, Guatemala ve Ni-
karagua’daki gerilla hareketleri h›z kazand›. Gü-
ney Amerika’da 1980’li y›llar›n bafllar›nda Orta
Amerika’n›n aksine ekonomide bir istikrar yara-
t›ld›ysa da dünya genelinde ortaya ç›kan ekono-
mik durgunluk bu geliflmeyi olumsuz yönde et-
kiledi. 
Afrika k›tas›, 1980’li y›llara yeni sorunlarla birlik-
te girmiflti. Bu sorunlar› ekonomik, siyasal, kül-
türel bafll›klar alt›nda toplamak mümkündür. Bu
sorunlar›n en bafl›nda elbette 1970’lerde baflla-
yan ve 1980’ler boyunca devam eden ekonomik
kriz gelmektedir. Birçok Afrika ülkesini etkile-
yen ekonomik kriz beraberinde d›fl borç ve yar-
d›m ihtiyac›n› ortaya ç›karm›flt›r. K›rsal nüfusun
art›fl›, sa¤l›k ve beslenme koflullar›ndaki bozul-
ma Afrika’daki emperyal ba¤lar›n d›fl borç ve yar-
d›m fleklinde yeniden tesisi sonucunu do¤urdu.
Afrika ülkelerinin hükûmetleri yaflanan ekono-
mik baflar›s›zl›klar nedeniyle hem halk›n hem de
IMF ve Dünya Bankas›n›n bask›s› alt›nda kald›-
lar. Bu bask›lar›n bir sonucu olarak, 1980’lerden
itibaren bask›c› ve totaliter hükûmetler dönüflü-
me u¤rad›lar. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi II. So¤uk Savafl dönemi ol-
gular›ndan biridir?

a. 1973 Petrol Krizi
b. Carter Doktrini
c. Küba Füze Bunal›m›
d. Prag Bahar›
e. Süveyfl Kanal›’n›n ‹flgali

2. “Çevik Kuvvet” (Rapid Deployment Force) afla¤›da-
ki Amerikan Baflkanlar›ndan hangisi döneminde olufl-
turulmufltur?

a. Nixon
b. Carter
c. Reagan
d. Ford
e. Kissinger

3. Afla¤›dakilerden hangisi II. So¤uk Savafl döneminde
ABD-SSCB iliflkilerinde yaflanan olumsuzluklardan biri
de¤ildir?

a. 1980 Moskova Olimpiyatlar›’n›n ABD taraf›ndan
boykot edilmesi

b. SALT-II Antlaflmas›’n›n onaylanmamas›
c. INF Antlaflmas›’n›n imzalanmas›
d. SSCB’ye yap›lan ihracata kota konulmas›
e. Silahlanma yar›fl›n›n yeniden bafllamas›

4. Afla¤›dakilerden hangisi Avrupa Tek Senedi ile yü-
rürlü¤e girmemifltir?

a. Avrupa Parlamentosu’nda oybirli¤inden, nitelik-
li oy çoklu¤una geçilmesi

b. Avrupa Parlamentosu’nun yeni üye kabulü ve
ortakl›k antlaflmalar›n›n onaylanmas› konusun-
da yetkilendirilmesi

c. ‹lk derece mahkemesinin kurulmas›n›n kabul
edilmesi

d. Avrupa Tek Pazar›’n›n kurulmas›
e. Avrupa Birli¤i Merkez Bankas›’n›n kurulmas›

5. Afla¤›dakilerden hangisi Gorbaçov’un uygulamaya
soktu¤u aç›kl›k (Glasnost) politikas›n›n özelliklerinden
biri de¤ildir?

a. Sovyet yönetimindeki aksakl›klar›n giderilmesi
b. Yönetim kadrolar›nda gençlefltirilmeye gidilmesi
c. Bas›n ve ifade özgürlü¤ünün geniflletilmesi
d. Sovyet ekonomisinin h›zla modernlefltirilmesi
e. Rejim karfl›tlar›n›n sal›verilmesi

6. Afla¤›dakilerden hangisi Gorbaçov’un d›fl politika
aç›l›mlar›ndan biridir?

a. START-I Antlaflmas›’n›n imzalanmas›
b. Afganistan’›n iflgal edilmesi
c. Do¤u Avrupa’ya orta menzilli füze yerlefltirilme-

si
d. SSCB’nin ‹srail’i tan›mas›
e. Çin Halk Cumhuriyeti ile iliflkilerin bozulmas›

7. Afla¤›dakilerden hangisi SSCB’nin Afganistan iflgali-
nin temel nedenlerinden biri de¤ildir?

a. Yeni Afgan yönetimine karfl› savaflan mücahitle-
re karfl› harekete geçme düflüncesi

b. Sovyet yönetiminin kendi nüfuz alan›na girmifl
bir ülkede ‹slami bir yap›lanmaya izin vermek
istememesi

c. ‹ran ‹slam Devrimi’nin bölgede yaratt›¤› ‹slami
dalgalanman›n, SSCB’yi de etkileyebilece¤i en-
diflesi

d. Carter Doktrinin’in savundu¤u “Yeflil Kuflak” po-
litikas›

e. 3. dünya ülkelerinin deste¤ini sa¤lama iste¤i

8. Afla¤›dakilerden hangisi ‹ran ‹slam Devrimi’nin so-
nuçlar›ndan biri de¤ildir?

a. ‹ran’›n bölgedeki en radikal ABD ve Bat› karfl›t›
ülkelerden biri haline gelmesi

b. ‹ran’daki Amerikan varl›¤›n›n h›zla tasfiye edil-
mesi

c. ABD’nin kurulan yeni rejimi ortadan kald›rmak
amac›yla ‹ran’a müdahâlesi

d. Irak-‹ran savafl›n›n ortaya ç›k›fl›
e. Bölgedeki ‹slamc› gruplar›n destek alabilecekle-

ri yeni bir devletin ortaya ç›kmas›

9. Afla¤›dakilerden hangisi 1975-1991 y›llar› aras›nda
yaflanan Lübnan ‹ç Savafl›’n› bitiren anlaflmad›r?

a. Taif Anlaflmas›
b. Cenevre Anlaflmas›
c. Cezayir Anlaflmas›
d. Lübnan Bar›fl Antlaflmas›
e. Schengen Antlaflmas›

10. Afla¤›dakilerden hangisi 1979-1990 y›llar› aras›nda
Ortado¤u’da yaflanan geliflmelerden birisi de¤ildir?

a. I. ‹ntifada’n›n bafllamas› 
b. ‹srail’in Lübnan’› iflgali
c. Ba¤›ms›z Filistin Devleti’nin ilan›
d. ‹ran ‹slam Devrimi
e. Lübnan ‹ç Savafl›’n›n bafllamas›

Kendimizi S›nayal›m
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1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Konjonktür:
Yeni Dinamikler ve Etkileri” konusunu gözden
geçiriniz. 

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “ABD ve Bat› Bloku” konu-
sunu gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “ABD ve Bat› Bloku” konu-
sunu gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “ABD ve Bat› Bloku” konu-
sunu gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “SSCB” konusunu gözden
geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “SSCB ve Do¤u Bloku “ ko-
nusunu gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “SSCB ve Do¤u Bloku “ ko-
nusunu gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üçüncü dünya ” konusunu
gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üçüncü dünya ” konusunu
gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üçüncü dünya ” konusunu
gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

1973 Petrol Krizi’nden büyük gelirler elde eden ‹ran,
Irak, Venezuella, Cezayir gibi ülkeler büyük fonlar› ulu-
sal kalk›nma programlar›n›n finansman›nda kulland›lar.
Bu fonlar›n yaratt›¤› finansman, ülkelerin göreli refah
düzeyinin artmas›na olanak sa¤lad›¤› gibi bu fonlar ül-
kelerin alt-yap›lar›n› gelifltirilmesinde ve imar çal›flmala-
r›nda kullan›ld›. Petrol ihracatç›s› olmayan üçüncü
dünya ülkeleri aç›s›ndan çok daha önemli olan sonuç
ise petrol ihracat›ndan kazan›lan fonlar›n Bat› banka
sistemati¤ine sokulmas› oldu.
1973 y›l›nda OPEC ülkelerinin Bat›l› ülkelere karfl› uy-
gulamaya koyduklar› petrol ambargosuyla bafllayan ve
petrol fiyatlar›nda muazzam art›flla küresel bir ekono-
mik bunal›ma dönüflen geliflme dünya ekonomik siste-
minin yeniden inflas›na neden olan çok önemli bir dö-
nemin habercisiydi. Bu geliflme, Bat›’n›n ekonomik he-
gemonyas›na önemli bir darbe vurmas› ba¤lam›nda
uluslararas› sistem içinde bloklar d›fl› ülkelerin özerklik
alanlar›n› geniflletme dinami¤ini besler görünse de pa-
radoksal bir biçimde orta vadede bu ülkelerin Bat›’ya
olan ekonomik ve siyasal ba¤›ml›l›klar›n› artt›rd›. Bu-
nun birkaç nedeni bulunmaktad›r:

Öncelikle, 3.dünya ülkeleri ham madde, yat›r›m malla-
r› ve ara mallar›nda, petrol fiyatlar›n›n tetikleyicisi oldu-
¤u dünya ekonomisindeki enflasyonist e¤ilim nedeniy-
le artan maliyetleri karfl›lamada çok ciddi s›k›nt›lar içi-
ne girdiler. Ekonomik s›k›nt›lar›n art›fl› bu ülkelerin eko-
nomik ve siyasal kargafla içine girerek süper güçlere
yak›nlaflmak zorunda kalmalar›na, dolay›s›yla iki ku-
tuplu sistem içinde artan özerkliklerinin azalmas›na ne-
den oldu. 
‹kinci olarak, petrol fiyatlar›ndaki art›fl üçüncü dünya
hareketinin birlikteli¤ini yitirmesinin de önemli neden-
lerinden birisini oluflturdu. Petrol üreticisi olmayan ül-
kelerle, kriz nedeniyle gelirlerinde çok büyük art›fllar
sa¤layan di¤er üçüncü dünya ülkeleri aras›nda ciddi so-
runlar ortaya ç›kt›. Petrol fiyatlar›ndaki art›fltan nemala-
nan ülkeler ile bunun bedelini ödemek zorunda kalan
ülkeler aras›nda beliren ç›kar farkl›laflmas› üçüncü
dünya hareketinde ciddi bir ayr›flmaya yol açt›. 
Son olarak, uluslararas› ekonomik sistemin yeniden
merkezîleflmesinin do¤al sonucu olan “denetim” ve “yö-
netim” dinamiklerinin ba¤›ml› ekonomilere uygulan-
mas›yla ortaya ç›kan çevresel ülkelerin ba¤›ml›l›klar›n›n
art›fl›, gerek uluslararas› ekonomik ve gerekse siyasal
sistem aç›s›ndan önemli etkilerde bulundu. 1973 Petrol
Krizi k›sa vadede üçüncü dünya ülkelerine özerklik
sa¤lanm›fl olsa bile ekonomik stabilizasyonun yoklu¤u
orta ve uzun vadede üçüncü dünya ekonomik ve siya-
sal olarak Bat› Blok’una ba¤›ml› hâle gelmifltir.

S›ra Sizde 2

Nixon-Kissinger döneminin ard›ndan, üçüncü dünya si-
yasetinde baflar›s›zl›¤a u¤ran›ld›¤›n›n düflünülmesi, Car-
ter yönetimini eski stratejinin temel ilkelerini de¤ifltir-
meden yeni stratejik aç›l›mlara yöneltti. Bu yeni strate-
jik aç›l›ma ise “Carter Doktrini” ad› verilmifltir. Bu dok-
trin SSCB ve üçüncü dünya ülkelerine iliflkin birçok
stratejik unsurlardan olufluyordu. Bu unsurlar;
Birinci olarak, “Carter Doktrini”, Orta Do¤u’da Ameri-
kan ç›karlar›na karfl› giriflilebilecek bir harekete,
ABD’nin gerekirse askerî güç kullanarak do¤rudan mü-
dahâle etmesini içermekteydi. Nixon Doktrini’nin terki
ve Eisenhower Doktrini’nin restorasyonu anlam›na ge-
len bu de¤ifliklik, ABD’nin yeniden güç ve çat›flma po-
litikalar›na döndü¤ünü göstermekteydi. Bu politika de-
¤iflikli¤i ABD’nin bölgede askerî güç bulundurma ihti-
yac› içine girmesine neden oldu. Bu ba¤lamda Carter
döneminde 1977 y›l›nda oluflturulmaya bafllanan Çevik

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Kuvvet’in (Rapid Deployment Force) güçlendirilmesi
ve bölgede konuflland›r›lmas› ihtiyac›n› do¤urdu. Art›k
ABD d›fl politikas›n›n do¤rultusu belirgin bir biçimde
Orta Do¤u’ya çevrilmifl oldu. 
‹kinci olarak, “Yeflil Kuflak Doktrini” ortaya at›ld›. Buna
göre; ‹slam Orta Do¤u’da komünizme ve SSCB’ye karfl›
kullanabilirdi. Bunun yolu ise bölgede Amerikan politi-
kalar›yla uyumlu ülkelerde ‹slami geliflimi kontrol ede-
rek, uyumsuz ülkelerde ise k›flk›rtarak, bu bölgelere
SSCB etkisinin girmesini önlemek ve SSCB’yi ‘yeflil ku-
flak’ ile çevrelemekti.
Üçüncü olarak, 1979 y›l› bafl›nda imzalanan nükleer si-
lah indirimine yönelik SALT-II Antlaflmas›’n›n geri çe-
kilmesi, SSCB’ye yap›lan ihracata s›n›rlar konulmas› ve
1980 Moskova Olimpiyatlar›n› boykot gibi eylemler içe-
ren bu politika, iki blok aras›ndaki iliflkilerde ciddi bir
kopmaya neden oldu.
Dördüncü olarak, Carter yeni bir silahlanma politikas›
gelifltirdi. Bu politika, NATO’nun Avrupal› müttefikleri-
nin de askerî harcamalarda art›fla gitmelerini içeriyordu.
NATO’nun askerî ve siyasal aç›dan güçlendirilerek bir
anlamda 1960’lar›n ortalar›ndan itibaren gerileyen NA-
TO ‘birlikteli¤inin’ yeniden tesisini hedefleyen bu poli-
tika, blok politikas›n›n eski ‘s›k›l›¤›n›’ yeniden kazan›l-
mas›n› ve NATO üyeleri aras›nda efl güdümün sa¤lana-
rak özerk hareketlerin engellenmesini amaçlamaktayd›.
Beflinci olarak, Carter yönetimi ilk döneminden beri
uygulad›¤›, d›fl politikada insan haklar› argüman›n› kul-
lanma stratejisini çok daha belirgin bir biçimde ortaya
ç›kard›. Bu politikan›n birincil hedefi, o dönemde Po-
lonya’da beliren huzursuzlu¤un gösterdi¤i gibi Ameri-
kan karfl›t› ülkelerde, yönetimler ve halk aras›ndaki ger-
ginli¤i artt›rmak ve bu anti-demokratik yönetimlerin
meflruiyetine do¤rudan bir darbe vurmakt›. ‹nsan hak-
lar› vurgusu bu flekilde Sovyet imaj›na indirilebilecek
çok önemli bir darbe niteli¤i kazanacakt›. Bu da girifli-
len küresel mücadelede Sovyet gücünün zay›flamas› ve
dikkatini daha çok blok içi meselelere çevirmesine ne-
den olacakt›.

S›ra Sizde 3

Brejnev ve sonras›nda çok k›sa süren Çernenko ve An-
dropov dönemlerinde de yeni ve radikal bir politika
de¤iflikli¤i yap›lamad›. SSCB aç›s›ndan radikal bir de¤i-
flikli¤in olmas› için Gorbaçov’un ve ekibinin iktidara
gelmesi gerekecekti.
Gorbaçov göreve ilk geldi¤inde kendinden önceki SSCB
liderlerinden çok da farkl› bir çizgide olmayan Orto-
doks bir Marksist izlenimi vermiflti. Fakat bunun yan›l-

t›c› oldu¤u çok k›sa bir sürede anlafl›ld›. Gorbaçov, h›z-
la yeni bir siyasal üslup benimseyerek, sosyalizmin ye-
niden yorumlanmas› gereklili¤i üzerinde durmaya bafl-
lad›. Bu çerçevede özellikle “aç›kl›k” (Glasnost) ve “ye-
niden yap›lanma” (Perestroyka) kavramlar›n› kullanma-
ya bafllad›. 
Aç›kl›k, Sovyet yönetimindeki aksakl›klar›n giderilmesi,
yönetim kadrolar›nda gençlefltirilmeye gidilmesi, bas›n
ve ifade özgürlü¤ünün geniflletilmesi, rejim karfl›tlar›n›n
sal›verilmesi, insan haklar› ihlallerinin önlenmesi gibi
Sovyet halk›n›n siyasal temsil kanallar›n›n aç›lmas›na
dayanmaktayd›. Gorbaçov, bu politikay› uygulamaya
sokarak giriflece¤i reformlar için halk deste¤ini almay›
ve bu deste¤i Komünist Parti içindeki muhafazakâr ka-
nada karfl› da kullanmay› amaçlamaktayd›. 
Yeniden yap›lanma ise Gorbaçov’un Sovyet sisteminde
yapaca¤› radikal de¤iflikli¤i yani komünist ekonominin
yeniden yap›land›r›lmas›n› ifade etmekteydi. Sovyet
ekonomisi h›zla modernlefltirilmeli ve böylece ekono-
mik durum h›zla düzeltilmeliydi. Gorbaçov’a göre, Sov-
yet ekonomisi düzeltilmeden ülke ne askerî gücünü
koruyabilir ne de müttefiklere yönelik taahhütler yerine
getirilebilirdi. SSCB’nin bir süper güç olarak kalmas›
mümkün olmazd›. Ekonomik geliflme ve halk›n refah
seviyesinin yükseltilebilmesi için de yeniden yap›lan-
ma, olmazsa olmaz bir gereklilikti. 1986’da yap›lan Ko-
münist Parti Kongresi’nde reformlar için destek alan
Gorbaçov, reform sürecini bafllatt›. Bu çerçevede, bas›n
özgürlü¤ü yavafl yavafl geniflletildi, hukuksal düzenle-
meler yap›ld›.

S›ra Sizde 4

Mao’nun 1976’da ölmesinden sonra iktidara gelen Çin
Komünist Partisinin ›l›ml› kanad›ndan Deng Hsiao-ping,
yönetim kademesindeki radikal unsurlar› temizleyerek,
Çin’de önemli bir de¤iflim sürecini bafllatt›. Deng’e gö-
re, Çin dikkatini s›n›f çat›flmas›ndan çok, ekonomik bü-
yümeye ve modernleflmeye vermeliydi. Çin’deki de¤ifli-
min temelinde, ekonominin liberallefltirilmesi vard›. Çin
yönetimi kaba bir merkezî planlamaya dayal› ekonomi-
nin içine girdi¤i krizin fark›ndayd›. Bu nedenle ekono-
mideki mutlak devlet kontrolü kald›r›larak, s›n›rl› da ol-
sa piyasa mekanizmas› devreye sokuldu. Bu çerçevede,
baz› sektörlerde özel mülkiyete dayal› giriflimler des-
teklendi, kâr ve zarar olgular›na dayanan rekabetçi bir
piyasa yarat›lmaya çal›fl›ld›. Kamu mülkiyetindeki flir-
ketlerin piyasa koflullar›ndaki gibi verimlili¤e ve kâra
dayal› bir anlay›flla yönetilmesine baflland›. Tar›mda ko-
lektif üretim biçimi terk edildi ve topraklar çiftçilere ve
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ailelerine verildi. Deng’in ifadesiyle, planl› ekonomiyle
piyasa ekonomisi aras›nda “bir evlilik” yarat›lm›flt›.
Deng’in ekonomik reformlar› bununla da bitmedi. Ülke
uluslararas› yat›r›mlara aç›ld›. Çin’deki ücretlerin dü-
flüklü¤ü ve verilen teflvikler çok k›sa bir sürede birçok
çok uluslu flirketin ülkede çok önemli ve büyük üretim
tesisleri kurmas›n› sa¤lad›. Çok uluslu flirketlerin “kapi-
talist” yönetim tekniklerinin yan›nda, Çin’e çok önemli
bir teknoloji transferi de gerçekleflmekteydi. Deng ko-
münist ülkelerin en önemli sorunlar›ndan biri tüketim
mallar› üretimi yetersizli¤ini aflmak için de askerî fabri-
kalarda buzdolab›, bisiklet, çamafl›r makinas› gibi temel
tüketim mallar› üretimine öncelik verilmesini sa¤lad›.
Böylece Çin toplumunun tüketim mallar›na çok daha
ve ucuz biçimde ulaflmas› sa¤land›. Bu da Çin yöneti-
minin toplumsal deste¤ini artt›rd›. 
Liberalleflme bafllarda umulmad›¤› biçimde ekonomik
büyümeyi ve refah› artt›rd›. 1980’lerde âdeta dünyan›n
atölyesi hâline gelen Çin ekonomisi çok uzun bir dö-
nem boyunca yüksek büyüme h›z›n› korudu. Mao Dö-
nemi’nde %2-3’ü geçmeyen büyüme oran› 1980’ler bo-
yunca ortalama % 9’u buldu. 
Deng taraf›ndan bafllat›lan reformlar Çin’in ekonomik
olarak çok büyük bir s›çrama yapmas›na yol açacakt›r.
1990’l› y›llarda Çin ekonomik olarak çok büyük bir ülke
olacak ve dünya siyasetindeki a¤›rl›¤› da buna paralel
olarak yavafl ama sa¤lam biçimde artacakt›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Küreselleflme ve demokrasi kavramlar› temelinde tan›mlanan Yeni Dünya
Düzeni’ni ve bu süreçte bafll›ca devletlerin genel durumlar›n› s›ralayabilecek,
Orta Do¤u, Balkanlar ve Kafkasya’da meydana gelen bafll›ca krizlerin neden-
lerini ve sonuçlar›n› irdeleyebilecek,
Filistin sorunu baflta olmak üzere Orta Do¤u’daki durumu etkileyen bafll›ca
sorunlar› özetleyebilecek,
11 Eylül sald›r›lar›ndan sonra uluslararas› politikada yaflanan de¤iflimi
tan›mlayabilecek,
bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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YEN‹ DÜNYA DÜZEN‹
Aral›k 1991’de Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› sonras›nda So¤uk Savafl’›n resmen
bitmesi, 20. yüzy›l tarihinde üçüncü kez “Yeni Dünya Düzeni” olarak tan›mlanan
bir dönemi bafllatt›. Daha önce 1918 ve 1945’te de Yeni Dünya Düzeni kavram›
kullan›lm›flt›. So¤uk Savafl sonunda, ilk kez ABD Baflkan› George Bush’un Körfez
Savafl› s›ras›nda yeniden tedavüle soktu¤u kavram, bir yandan serbest piyasa eko-
nomisini, di¤er yandan da insan haklar›na dayal› bir demokrasi anlay›fl›n› ifade
ediyordu. Fakat en temelde, ABD ile Sovyetler Birli¤i aras›nda yap›lan So¤uk Sa-
vafl’ta ABD’nin mutlak galip gelmesinden hareketle ideolojik mücadelenin ve hat-
ta tarihin sonunun geldi¤i anlay›fl›na dayanmaktayd›. Buna göre, ABD’nin temsil
etti¤i liberal kapitalizm galip gelmifl ve kendisine alternatif bir ideoloji kalmam›flt›.
ABD liderli¤indeki tekkutuplulu¤a dayanan Yeni Dünya Düzeni, Bat›’n›n bu tür-
den bir kendine güvenle tüm dünyaya sundu¤u ekonomik ve siyasal modeli ifade
etmekteydi. 

Öte yandan, Yeni Dünya Düzeni mutlak ve iflleyen bir düzen ve istikrar getir-
medi. 1990’lardan itibaren, So¤uk Savafl döneminden farkl› baz› sorunlar› günde-
me geldi. So¤uk Savafl, tehlikeli bir süreç olmakla birlikte, yerleflik bir düzen orta-
ya ç›karm›flt› ve bu dönemde belli bir istikrar söz konusuydu. So¤uk Savafl sonra-
s› dünya ise görüntüde daha az tehlikeli ama çok daha istikrars›z bir yap› niteli¤i
tafl›r. Bu yeni dönemde, devlet d›fl› aktörlerin siyaset ve ekonomide etkinlik kazan-
malar›, devletler taraf›ndan öngörülmesi ve denetlenmesi güç geliflmelerin ortaya
ç›kmas›na yol açt›. Terör, çevre kirlili¤i, kitle imha silahlar›n›n yay›lmas›, gelir ada-
letsizlikleri vb. sorunlar gündemde öne ç›kt›. So¤uk Savafl döneminin Do¤u-Bat›
kutuplaflmas›n›n yerini, zengin-yoksul ayr›m›na referansla Kuzey-Güney kutuplafl-
mas›ndan söz edilmeye bafllad›. Belki de hepsinden önemlisi, So¤uk Savafl’›n ide-
olojik ayr›mlar›n›n yerine medeniyetler aras›ndaki farkl›l›klardan kaynaklanan mü-
cadelenin geldi¤i iddia edilmeye bafllad›. ‹lk kez 1993’te Amerikal› siyaset bilimci
Samuel Huntington taraf›ndan “medeniyetler çat›flmas›” olarak ifade edilen bu id-
diaya göre yeni dönemde dünya, baflta Bat› olmak üzere, ‹slam, Ortodoks Hristi-
yan, Çin, Hint, Japon gibi medeniyetler aras›ndaki mücadeleye sahne olacakt›r.
Burada özellikle Bat› ile ‹slam medeniyeti aras›ndaki çat›flma vurgulanmaktad›r.
1990’larda Orta Do¤u’da artan Bat› ve özellikle ABD etkinli¤i karfl›s›nda ‹slam top-
lumlar›n›n giderek artan tepkiselli¤i ve bölgede yaflanan savafllar, medeniyetler ça-
t›flmas› tezinin genifl yank› bulmas›na yol açt›.

So¤uk Savafl Sonras›nda
Dünya (1991-2003)



Serbest Piyasa Ekonomisi 
Yeni Dünya Düzeni’nin ekonomik modeli serbest piyasa ekonomisi olarak adlan-
d›r›ld›. Küreselleflmenin getirdi¤i teknolojik imkânlar›n da yard›m›yla eskisine gö-
re çok daha h›zla hareket etme imkân›na kavuflan uluslararas› sermayenin bu im-
kân› kullanabilmesi için siyasal engellerin ortadan kald›r›lmas› gerekiyordu. Böy-
lece kurulan liberal kapitalist düzende sermaye en fazla kâr yapabilece¤i alanlara
rahat ve h›zl› bir biçimde girebilecekti. Dolay›s›yla, Yeni Dünya Düzeni, söz konu-
su ekonomik sistemin yürüyebilmesi için devlet yap›lar›nda ekonomik oldu¤u ka-
dar siyasal bir dönüflümü de zorunlu k›l›yordu. Sermayenin kavufltu¤u bu hareket
özgürlü¤ü, ulusal ekonomileri yap›sal olarak dönüflmeye zorlad›. Art›k dünyadan
kopuk ve ulusal veri ve ihtiyaçlara dayanan bir ekonomi yönetimi imkân› ortadan
kalkt›¤› gibi ülkeler aras›nda giderek artan bir “karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k” süreci ortaya
ç›kt›. Öyle ki dünyan›n bir bölgesinde bafllayan ekonomik kriz, k›sa zamanda dün-
yan›n di¤er k›s›mlar›na da s›çrayarak birçok devletin ekonomisini sarsacak duru-
ma geldi. Bu süreçte, âdeta uluslararas› ekonominin barometresi ifllevini gören
dünyan›n çeflitli yerlerindeki borsalar ve bu borsalardaki hisse fiyatlar›, gündemin
en önemli konular›ndan biri hâline geldi.

Demokrasi ve ‹nsan Haklar› 
Yeni Dünya Düzeni’nin siyasal temelini liberal demokrasi ve insan haklar› olufltur-
du. 1945 sonras›nda genifl bir co¤rafyada uygulanan sosyalist demokrasi alternati-
finin Sovyetler Birli¤i’nin çöküflüyle birlikte gündemden düflmesi, Bat› tipi liberal
demokrasinin rakipsiz oldu¤u fikrini yayg›nlaflt›rd›. 1980’lerden itibaren gelifltirilen
ve “Demokratik Bar›fl Teorisi” olarak bilinen yaklafl›m, demokratik ülkelerin birbir-
leriyle çat›flmayacaklar›n› varsay›yordu. Dolay›s›yla dünyada demokrasi rejiminin
yayg›nlaflt›r›larak güçlendirilmesinin dünya bar›fl› ve istikrar için önemli oldu¤u ka-
bul edildi. Bu çerçevede çok-partili siyasal yaflam, fleffaf ve denetlenebilir devlet
yap›s› Yeni Dünya Düzeni’ndeki ana siyasal model olarak sunuldu.

1970’lerin ortalar›ndan beri, Sovyetler Birli¤i’ni y›pratacak bir So¤uk Savafl stra-
tejisi çerçevesinde kullan›lan insan haklar› söylemi, 1990’larla birlikte daha ileri bir
noktaya ulaflt›. ‹nsan haklar›n›n, devletlerin münhas›r yetki alan›na giren bir konu
olmad›¤› tezi büyük güç kazand›. Öyle ki koflullar gerektirdi¤inde ve uygun oldu-
¤unda bir ülkedeki insan haklar› ihlallerine ba¤l› olarak ortaya ç›kan krizi sona er-
dirmek amac›yla d›fl müdahalenin yap›lmas› ve BM’nin temel ilkelerinden olan
içifllerine kar›flmama esas›n›n bu konuda geçerli olmamas› gerekti¤i anlay›fl› yay-
g›nlaflt›. Nitekim afla¤›da ele al›naca¤› gibi dönemin önemli krizlerinde soruna mü-
dahale eden ABD ve destekçisi ülkelerin en önemli meflruiyet dayana¤› bu nokta
oldu. Dahas›, bu çerçevede gerçeklefltirilen do¤rudan ve dolayl› müdahaleler son-
ras›nda ele geçirilen devlet görevlilerini, “insanl›¤a karfl› suçlar” olarak tan›mlanan
kategori temelinde yarg›lamak için 1998’de bir Uluslararas› Ceza Mahkemesi kurul-
du. Öte yandan, gerek demokrasi gerek insan haklar› gerekçesine dayand›r›lan
müdahaleler sadece belli ülkelere karfl› ve çifte standart suçlamalar›n› gündeme
getirecek flekilde uyguland›. 
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Bafll›ca Aktörler ve D›fl Politikalar›

ABD
ABD’nin So¤uk Savafl’tan galibiyetle ç›kmas›, Yeni Dünya Düzeni’nin tekkutuplu
bir sistem olaca¤› fleklinde yorumland›. Gerçekten de ABD, gerek askerî kapasite
gerekse ekonomik büyüklük bak›m›ndan rakiplerinin çok ilerisindeydi. Öte yan-
dan, enerjisini önemli ölçüde So¤uk Savafl’›n kazan›lmas›na harcayan ABD’de,
dünya konjonktürüne de ba¤l› olarak ekonomik bir durgunluk yaflan›yordu. Bu-
nun da etkisiyle, 1992’de yap›lan baflkanl›k seçimlerinde, So¤uk Savafl’› kazanan
ve Körfez Savafl›’nda da baflar›l› olan Cumhuriyetçi Parti aday› Bush, Demokratla-
r›n aday› Bill Clinton karfl›s›nda yenildi. 

Clinton döneminde, ABD hegemonyas›n›n sa¤lam temellere oturtularak güç-
lendirilmesi için önemli ad›mlar at›ld›. BM gibi örgütlere ve çok-tarafl› yap›lara at›f
yap›larak ABD’nin dünyada bar›fl ve istikrar için müttefiklerinin de ikna edilmesi
yoluyla etkin politikalar yürütmesi anlay›fl› benimsendi. Clinton yönetiminin eko-
nomiye verdi¤i büyük önem çerçevesinde, serbest piyasa anlay›fl›n›n gelifltirilerek
uluslararas› pazarlar›n geniflletilmesi, enerji kaynaklar›na ulafl›m›n güvenceye al›n-
mas› ve Amerikan ekonomisinin büyümesi hedefleri gözetildi. Askerî aç›dan da
ABD ordusu ve NATO’nun yeniden yap›land›r›lmas› gündeme al›nd›. 1990’l› y›llar-
da haz›rlanan ulusal strateji belgelerinde, ABD gücünün cayd›r›c›l›k niteli¤ini ko-
rumak ve orduyu ayn› anda iki bölgesel savafl› yürütüp kazanabilecek kapasiteye
getirmek hedefi benimsendi. Söz konusu belgelerde, sadece Rusya’n›n ABD’yi zor-
layabilecek bir askerî varl›¤› bulundu¤u kabul edilmekle birlikte ‹ran gibi bölgesel
güçlerden alg›lanan tehdit de dikkate al›nd›.

ABD’nin ekonomik ve askerî stratejisinin yan›nda yer alan siyasal hedefleri ise
Yeni Dünya Düzeni’nin temel özelliklerini yans›t›yordu. Buna göre, dünyada de-
mokratik rejimlerin yayg›nlaflt›r›lmas› ve insan haklar›n›n gelifltirilmesi, ABD bak›-
m›ndan daha güvenli ve istikrarl› bir dünya yarat›lmas› için gerekli say›ld›. Bu esas-
lara uymayan ya da uyma kapasitesinden yoksun devletler için “haydut devlet”
ve “baflar›s›z devlet” kavramlar› gelifltirildi. Uluslararas› ve bölgesel bar›fl ve istik-
rar›n yeniden tesisi için bu ülkelere gerekti¤inde askerî müdahalede bulunulabile-
ce¤i kabul edildi. Nitekim 1990’larda ABD, BM Güvenlik Konseyi’ni de olabildi¤in-
ce devreye sokarak dünyan›n çeflitli bölgelerinde birçok askerî müdahale gerçek-
lefltirdi. Clinton yönetiminin, çok-tarafl›l›k, demokrasi, küreselleflme vb. kavramla-
ra at›f yapmas›, baflta müttefik ülkeler olmak üzere dünya genelinde ABD üstünlü-
¤üne yönelik bir genel kabul oluflturmak ve tüm taraflar› memnun edecek bir sis-
tem yaratma amac›na yönelikti. Böylece, Amerikan hegemonyas› sa¤lam temeller
üzerine infla edilerek ABD’nin uluslararas› alandaki pozisyonu korunacakt›. Nite-
kim Clinton döneminde ABD imaj› dünya kamuoyu nezdinde çok olumlu seyretti. 

2000 y›l›ndaki sansasyonel seçimlerde baflkanl›¤› k›l pay› kazanan George W.
Bush (Clinton’dan önceki Baflkan Bush’un o¤lu) döneminde ise ABD neredeyse
tam tersi bir sürece girdi. Özellikle, ayr›nt›lar›na afla¤›da de¤inilecek olan 11 Eylül
olay›ndan sonraki süreçte ABD, tek-tarafl›, di¤er devletlerin r›zas›n› eskisi kadar
önemsemeyen daha sert bir d›fl politikaya yöneldi. ABD, Uluslararas› Ceza Mahke-
mesi’nin yarg›lama yetkisini reddetti, Kyoto Protokolü’nden ve Anti-Balistik Füze
Anlaflmas›’ndan çekildi. Bu de¤iflim, ABD’nin 1990’lar boyunca iyileflen imaj›n›
önemli ölçüde zedeledi. Yeni-muhafazakârlar olarak adland›r›lan grubun etkin ol-
du¤u Bush Yönetimi, teröre karfl› savafl, fler ekseni vb. kavramlar çerçevesinde da-
ha sald›rgan bir d›fl politikaya yöneldi.
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Haydut Devlet-Baflar›s›z
Devlet: ABD’nin kulland›¤›
bu kavramlardan ilki, terörü
desteklemek, kitle imha
silahlar›na sahip olmak,
vatandafllar›na zulmetmek
suretiyle dünya bar›fl› için
tehdit oluflturdu¤u iddia
edilen devletleri ifade
etmektedir. Küba, Kuzey
Kore, ‹ran, Irak, Libya ve
Afganistan gibi devletler için
kullan›lm›flt›r. Baflar›s›z
devlet ise devlet otoritesinin
kaybolmas› nedeniyle
topraklar›nda yaflayan
nüfusa güvenlik, beslenme
vb. temel konularda devlet
hizmeti sa¤layamayan
ülkeleri tan›mlamaktad›r.
Genellikle insani krizlerin
yafland›¤› Afrika ülkeleri için
kullan›lm›flt›r.

Kyoto Protokolü: 1990’lar›n
giderek öne ç›kan
sorunlar›ndan birisi de
küresel ›s›nma ve çevre
kirlili¤i oldu. 1992’de
imzalanan BM ‹klim
De¤iflikli¤i Çerçeve
Sözleflmesi kapsam›nda
olmak üzere 1997’de
imzalanan Kyoto Protokolü,
imzac› devletlerin atmosfere
sald›klar› ve sera etkisi
yaparak iklim de¤iflikli¤ine
yol açan karbondioksit baflta
olmak üzere bir grup gaz›n
sal›n›m oranlar›n›n 1990
de¤erlerinde sabitlenmesini
öngörüyordu. Söz konusu
k›s›tlama, ülkelerin s›nai
üretim rakamlar›nda da
çeflitli k›s›tlamalara ve
düzenlemelere yol açaca¤›
için önem tafl›maktad›r.



Avrupa Birli¤i
So¤uk Savafl’›n sonu Avrupa Birli¤i (AB) için yeni bir dönemin bafllang›c› oldu. So-
¤uk Savafl koflullar›nda, özellikle Sovyetler Birli¤i karfl›s›nda Bat› Avrupa’y› güçlen-
dirmek üzere bafllat›lan çal›flmalar›n bir sonucu olan AB, Sovyet tehdidinin kalma-
d›¤› bir durumda kendisini yenilemek durumunda kald›. Avrupa’da, eskiden Do¤u
Bloku’na ba¤l› olup art›k ba¤›ms›z hâle gelen ülkeler, yönlerini Bat›’ya yani Avru-
pa Birli¤i’ne döndüler. AB bu nedenle, bölgesinde do¤an güç bofllu¤unu doldur-
ma ve böylece Avrupa’da yaklafl›k 50 y›ld›r devam eden bölünmüfllü¤e kendisi için
avantaj sa¤layacak flekilde son verebilme f›rsat›n› yakalad›. 

Yeni üyelerin kat›l›m› AB için büyük bir geliflme sa¤layacak olmakla birlikte bu
süreci iyi yönetebilmek için haz›rl›k yap›lmas› gerekiyordu. ‹flte fiubat 1992’de im-
zalanan Maastricht Antlaflmas›, bu sürecin bir gere¤i olarak haz›rland›. Yeni üye
al›m›, yani örgütün genifllemesi, birtak›m kurumsal de¤ifliklikleri ve yenilikleri, ya-
ni derinleflmeyi, de zorunlu k›ld›. Ayr›ca, So¤uk Savafl’›n bitti¤i bir dönemde, 2.
Dünya Savafl› sonundan beri çeflitli çevrelerce ileri sürülen Avrupa’n›n federasyon
temelinde bir siyasal birlik hâline getirilmesi talepleri yeniden öne ç›kt›. Maastricht
Antlaflmas›, bu çerçevede de önemli bir aflamay› temsil etti. Örgütün ad› resmen
bu antlaflmadan sonra Avrupa Birli¤i olarak kullan›lmaya bafllad›. Hepsinden önem-
lisi, AB, uluslarüstü mekanizmalara sahip bir örgüt niteli¤i kazand›. Antlaflma, d›fl
politika, savunma, adalet ve iç iflleri gibi alanlarda AB çap›nda ve uluslarüstü nite-
likli bir karar alma sürecinin temellerini att›. 

Geniflleme öncesinde kendi kurumsal yap›s›n› gözden geçiren AB, üye olmak
isteyen ülkeler için de ön koflul olarak belirli standartlar saptad›. 1993 tarihli ve Ko-
penhag Kriterleri olarak adland›r›lan söz konusu standartlar, iflleyen bir piyasa
ekonomisi ile demokrasi ve insan haklar›na dayanan bir rejime sahip olmay› ön-
görüyordu. AB, üyeleri aras›nda oluflabilecek sistem farkl›l›¤›n› engelleyerek k›ta
boyunca geçerli tek bir de¤erler sistemi oluflturulmas›n› sa¤lamaya yöneldi. Böyle-
ce, yeni dönemde Avrupa kimli¤inin ne olaca¤› sorusu da bir ölçüde yan›tlanm›fl
oluyordu. Çünkü, salt bir ekonomik birlikten siyasal birli¤e do¤ru evrilen AB için-
de, bu soru yayg›n bir tart›flma bafllatm›flt›. Avrupa’n›n s›n›rlar›n›n nereye kadar
uzanaca¤›, kimin Avrupal› say›laca¤›, hangi de¤erlerin esas al›naca¤› önemli bir so-
rundu. ‹deolojik mücadelenin ortadan kalkt›¤› bir ortamda kültür ve medeniyet
farklar›n›n yeni bölünme kriteri olarak sunulmas› gündemdeydi. ‹ddia edilen bö-
lünme hatlar›n›n hemen yak›n›nda bulunan AB için bu konuda bir yön tayin edil-
mesi gerekiyordu. Baz› AB ülkelerindeki sa¤ ve Hristiyan Demokrat iktidarlar›n za-
man zaman kültür ve medeniyet fark› tezlerine dayanan iddialar› dile getirmeleri-
ne karfl›n, en az›ndan resmi olarak Kopenhag Kriterileri, AB üyeli¤i için temel flart
olarak varl›¤›n› sürdürdü. Bu çerçevede, kendisine yönelik talebe olumlu yan›t ve-
ren AB, sa¤lad›¤› fonlarla, eski Do¤u Bloku ülkelerinin adayl›k sürecine haz›rlan-
malar›n› kolaylaflt›rd›. Bu ülkeler, 1998’den itibaren adayl›k sürecine resmen girdi-
ler. 1990’lardaki geniflleme dalgas› ise So¤uk Savafl döneminde Sovyetler Birli¤i’nin
varl›¤› nedeniyle Bat›l› örgütler içinde yer almamay› tercih eden ‹sveç, Finlandiya
ve Avusturya’n›n 1995’te AB’ye kat›lmas›yla gerçekleflti. 

AB için geliflme ve geniflleme y›llar› olan 1991-2003 döneminde, örgütle ilgili
olarak belirtilmesi gereken en önemli olumsuz durum ise d›fl politika alan›ndaki
uyumsuzluktur. Maastricht’te öngörülmesine karfl›n Yugoslavya’n›n parçalanmas›,
Kosova müdahalesi, Irak Savafl› gibi önemli konularda, örgütün bafll›ca üyeleri ara-
s›nda belirgin bir tav›r farkl›l›¤› oldu¤u görüldü. Özellikle ‹ngiltere ile Fransa ve Al-
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manya aras›nda görülen bu farkl›l›k, AB’nin karar alma süreçlerini etkiledi. Savun-
ma alan›nda ise Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimli¤i ad› alt›nda yürütülen çal›fl-
malara karfl›n NATO’nun Avrupa savunmas› için merkezî konumu devam etti.

Rusya Federasyonu
Rusya Federasyonu için 1990’l› y›llar, büyük bir yeniden yap›lanma süreci olarak
geçti. Aral›k 1991’de devlet baflkan› seçilen Boris Yeltsin, ülkenin ekonomik siste-
mini h›zl› bir biçimde liberallefltirmeye giriflti. Bu çerçevede, IMF’nin öngördü¤ü
flok terapi ad› verilen kapsaml› reform hareketleri bafllatt›. Söz konusu reformlar›n
ekonomiyi altüst etmesi ve özellefltirilen önemli kurulufllar›n ço¤unun eski bürok-
ratlar ile mafyatik özelliklere sahip kimselerin eline geçmesi, bir yandan yeni bir
zengin kesimin ortaya ç›kmas›n› sa¤larken genifl toplum kesimlerinin gelirlerinin
ve yaflam standartlar›n›n büyük ölçüde kötüleflmesine yol açt›. Rusya iç siyasetin-
de radikal partilerin yükselmesine yol açan bu kötü gidifl, Aral›k 1999’da istifa
eden Yeltsin’in yerine devlet baflkan› olan Vladimir Putin döneminde durmufltur.

Ekonomi bak›m›ndan s›k›nt›l› günler geçiren Rusya, 1990’larda d›fl politika ba-
k›m›ndan da zorlu bir dönem geçirdi. Daha Sovyetler Birli¤i resmen sona erme-
den, Aral›k 1991’de, Ukrayna ve Belarus’la birlikte Ba¤›ms›z Devletler Toplulu-
¤u’nu kuran ve k›sa zamanda eski Sovyet cumhuriyetlerinin neredeyse tamam›n›n
bu yap›ya kat›lmas›n› sa¤layan Rusya, Sovyetler Birli¤i’nin devam› oldu¤unu dün-
yaya kabul ettirerek bu ülkenin borçlar›n› ve ayn› zamanda nükleer bafll›kl› füze-
leri ile BM Güvenlik Konseyi’ndeki daimi üyelik koltu¤unu da devrald›. Bu süreç-
te Rusya, özellikle Sovyetlere ait nükleer silahlar›n denetiminin daha kolay sa¤la-
nabilece¤i tezi çerçevesinde ABD ve Bat› taraf›ndan destek ve kabul gördü. Öte
yandan, stratejik nükleer füzelerin azalt›lmas›na iliflkin olarak 1993’te ABD ile Rus-
ya aras›nda imzalanan START II adl› antlaflma, ABD’nin özellikle NATO’nun genifl-
lemesi ve Kosova Operasyonu gibi konularda izledi¤i politikaya karfl› olan Rusya
taraf›ndan 2000’e kadar onaylanmad›. Rusya, ABD’nin Anti-Balistik Füze Antlaflma-
s›’ndan Haziran 2002’de çekilmesini protesto ederek START II’den çekildi. Dolay›-
s›yla So¤uk Savafl’›n sona ermesi, nükleer füze konusundaki rekabeti sona erdir-
medi. 

D›fl politikadaki bir di¤er önemli geliflme, ayr›nt›lar› afla¤›da incelenecek olan
Çeçenistan Savafl›’n›n 1994’te patlak vermesiydi. Rusya, eski Sovyet co¤rafyas›na
at›fla “arka bahçe” olarak adland›rd›¤› bölgede etkinli¤ini art›rmak isterken Çeçe-
nistan’da Rusya’n›n istedi¤ini alamamas› önemli bir sorun yaratt›. NATO’nun, Ba-
r›fl ‹çin Ortakl›k gibi projeler baflta olmak üzere, “arka bahçe” ülkelerinde k›sa za-
manda etkin konuma gelmesinin yan› s›ra Çeçenistan Savafl›’ndaki baflar›s›zl›k,
NATO’nun Kosova’ya müdahalesinin engellenememesi gibi konular Yeltsin’i zor
durumda b›rakt›. Ekonomik sorunlar›n yan› s›ra Rusya’n›n uluslararas› alanda içine
düfltü¤ü bu zor durum, eski KGB görevlisi Putin’in, otoriter söylemine karfl›n halk
deste¤ini kazanarak 2000’lerde iktidar›n› sa¤lamlaflt›rmas›n›n en önemli nedeni ol-
du. Nitekim Putin’in döneminde Rusya, hem ekonomik aç›dan toparlanarak ülke
içindeki toplumsal dengeyi yeniden kurdu hem de d›fl politikada daha etkin ve ba-
flar›l› bir konuma yükseldi.

Do¤u Asya Güçleri: Hindistan-Çin-Japonya
So¤uk Savafl s›ras›nda Ba¤lant›s›zlar olarak adland›r›lan grubun liderlerinden olan
Hindistan, 1990’larda kalk›nma, fazla nüfus, etnik-dinî çat›flmalar ve Pakistan’la
iliflkiler konular›nda sorunlar yaflad›. Ülkenin çok dinli ve etnili toplumsal yap›s›n-
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dan kaynaklanan sorunlara ek olarak özellikle Keflmir nedeniyle Pakistan ve Afga-
nistan merkezli ‹slamc› militanlarla yaflanan çat›flmalar da ülkedeki fliddeti t›rman-
d›rd›. Bu çerçevede, 1999’da Pakistan’la yaflanan k›sa süreli çat›flma, bölgedeki iki
nükleer gücün karfl› karfl›ya gelmesi bak›m›ndan tehlike yaratt›. Ekonomi alan›nda
ise Hindistan’›n bu dönemdeki performans› yükseldi. Özellikle bilgi teknolojileri
ve programc›l›k konusunda Hindistan dünyada öne ç›kt›. 

Çin, So¤uk Savafl s›ras›nda yollar›n› ay›rd›¤› Sovyetler Birli¤i da¤›ld›ktan sonra
da sosyalist bir ülke olmaya devam etti. 1989’da Tiananmen Meydan›’nda toplanan
ve özgürlük talep eden göstericileri sert biçimde bast›ran yönetim, siyasi yaflam› li-
berallefltirecek ad›mlar atmad›. Öte yandan, 1970’lerin sonundan itibaren bafllat›lan
reformlar çerçevesinde devlet denetiminde aflamal› biçimde özel mülkiyet ve giri-
flime izin verilmesinin de etkisiyle büyük ekonomik potansiyeli aç›¤a ç›kan Çin’in
ekonomisi geliflti. 1990’larda ABD’den sonra dünyan›n ikinci büyük ekonomisi
olan Çin, ayn› zamanda düflük maliyetler nedeniyle adeta dünyan›n üretim merke-
zi haline geldi. 2001 y›l›nda Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olan Çin, 1997’de baflta
Güney Kore ve Endonezya olmak üzere Do¤u Asya’daki birçok ülkeyi vuran mali
krizden de büyük ölçüde yara almadan ç›kt›. 1990’lar, Çin’in dünya politikas›na gi-
derek daha etkin bir flekilde girmeye bafllad›¤› y›llar oldu. Ekonomik büyümeyi
sürdürebilmek için ihtiyaç duydu¤u enerji bak›m›ndan önemli ölçüde d›fla ba¤›m-
l› olan Çin, Orta Do¤u’daki petrol kaynaklar›yla daha çok ilgilenmeye bafllad›. 

II. Dünya Savafl›’ndan sonra gerek siyasi gerek ekonomik olarak âdeta yeni
bafltan kurulan Japonya, istikrarl› bir kalk›nma sürecine girmiflti. 1990’lar ise Japon
ekonomisinde “resesyon” olarak adland›r›lan bir durgunluk dönemi oldu. Tekno-
lojik yenilikte öncü nitelikte olup küreselleflmenin etkisiyle dünya çap›nda faaliyet
gösteren dev flirketlere sahip bulunsa da Japonya’n›n uluslararas› politikadaki etki-
si s›n›rl› kalmaya devam etti. 

Eski Do¤u Bloku Ülkeleri
1945’ten beri ya do¤rudan bir Sovyet cumhuriyeti ya da bir “uydu devlet” olarak
var olan eski Do¤u Bloku üyesi ülkeler, Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› ile resmen
biten So¤uk Savafl sonras›nda yeni bir sürece girdiler. Bu süreç, söz konusu ülke-
lerin co¤rafi konumlar›na göre farkl› flekillerde ilerledi.

Eski Do¤u Bloku üyelerinden, Ukrayna, Belarus ve Moldova hariç olmak üze-
re, Avrupa co¤rafyas›nda bulunanlar, AB ve NATO gibi kurulufllara üye olarak Ba-
t›l› ülkeler aras›nda yer alma hedefine yöneldi. Söz konusu hedefe ulaflmak ise Ba-
t›’n›n flartlar›n› yerine getirmeyi, yani bir yandan ülke ekonomisinin serbest piyasa
anlay›fl›yla yeniden örgütlenmesi, di¤er yandan da Bat›l› demokrasi normlar›na uy-
gun bir siyasal sistemin kabul edilmesini gerektiriyordu. Dolay›s›yla bu ülkeler ön-
celikle, Uluslararas› Para Fonu’nun (IMF) öngördü¤ü ve “flok tedavi” olarak tan›m-
lanan yap›sal de¤iflim programlar›n› uygulayarak sanc›l› bir geçifl sürecine girdiler.
Kendi örgütsel hedef ve ihtiyaçlar› çerçevesinde sa¤lad›¤› fonlarla AB’nin de des-
tekledi¤i bu ülkeler k›sa sürede uluslararas› ekonomik sisteme entegre oldular.
Benzer flekilde, 1990’lar›n bafl›ndan itibaren uygulamaya giren çok-partili sistem
yerleflti ve liberal, Bat› yanl›s› partiler iktidara geldi. AB konusu incelenirken de¤i-
nildi¤i gibi bu ülkeler 1990’lar›n ortalar›ndan itibaren AB’ye üyelik baflvurusunda
bulundular ve AB taraf›ndan üyelik için haz›rland›lar. AB üzerinden Bat› dünyas›-
na kat›lan eski Do¤u Bloku ülkeleri, 2000’lerin ilk yar›s›nda AB gibi NATO’ya da
üye olacaklard›r.
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Asya’da bulunan eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin geliflimi ise daha farkl› oldu
çünkü bu ülkelerin flartlar›, imkânlar› ve hedefleri daha farkl›yd›. Her fleyden ön-
ce, ço¤u, petrol ve do¤al gaz baflta olmak üzere zengin yeralt› kaynaklar›na sahip-
ti. Dolay›s›yla, kaynaklar›n› uluslararas› piyasaya satabildikleri sürece, ülke içinde-
ki gelir da¤›l›m› adaletsizli¤i bir kenara b›rak›l›rsa ekonomik aç›dan büyük sorun-
lar› yoktu. ‹kincisi, önlerinde AB üyeli¤i gibi belirli siyasal dönüflüm hamlelerini
gerekli k›lan bir hedef ya da model bulunmuyordu. Son olarak, yukar›da da belir-
tildi¤i gibi Rusya’n›n, arka bahçesi olarak gördü¤ü bölge üzerindeki etkisi sürüyor-
du. Bu nedenlere ba¤l› olarak söz konusu ülkelerde, eski rejim dönemindeki siya-
sal elitler, yönetimdeki yerlerini büyük ölçüde korudular. Dolay›s›yla, Bat› tipi ya
da AB standartlar›nda demokratik yap›lar bu ülkelerde geliflmedi, tek adam yöne-
timleri sürdü. Bat› için önemli olan, bölgedeki petrol ve özellikle do¤al gaz arz›n›n
sorunsuz flekilde sürdürülmesiydi. Asya’daki di¤er eski sosyalist ülkeler de Yeni
Dünya Düzeni’nde sisteme entegre oldular. Savafl›n bitmesinden 25 y›l sonra ilk
kez bir ABD Baflkan›’n›n (Bill Clinton) 2000 y›l›nda yapt›¤› Vietnam ziyareti, bu sü-
recin nas›l iflledi¤ini göstermek bak›m›ndan tarihi bir önem tafl›maktad›r. 

Latin Amerika Ülkeleri 
ABD’nin, 19. yüzy›l bafllar›ndan beri büyük önem verdi¤i ve Latin Amerika olarak
tan›mlanan Orta ve Güney Amerika k›tas› ülkelerinin bulundu¤u bölgedeki etkin-
li¤i sürdü. ABD’nin etkinli¤inin en önemli nedeni, baflta Meksika ve Arjantin ol-
mak üzere söz konusu ülke ekonomilerinin içinde bulundu¤u ba¤›ml›l›kt›. Bu ba-
¤›ml›l›k iliflkisi sayesinde, 1980’lerden itibaren “Washington Oydaflmas›” olarak
adland›r›lan ve ekonominin liberallefltirilmesini isteyen ABD’nin flart kofltu¤u IMF
reçeteleri uyguland›. Bu çerçevede yap›lan özellefltirmeler ve yabanc› sermayeyi
çekmek amac›yla sosyal haklar alan›nda getirilen k›s›tlamalar, gelir da¤›l›m›n›n
daha da bozulmas›na yol açt›. ABD, Meksika ve Kanada aras›nda 1994’te kurulan
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) örgütü, Amerika k›tas›n›n di¤er
k›s›mlar›na yay›lan bir model olmad›. Aksine, söz konusu ekonomik koflullar ne-
deniyle bölge ülkelerindeki ulusal sol ve halkç› çizgideki muhalefet hareketleri
güçlenmeye bafllad›. Meksika’da 1990’lar›n ortalar›ndan beri etkili olmaya baflla-
yan Zapatista Hareketi (EZLN) benzeri hareketler, ülke siyasetinde öne ç›kmaya
bafllad›. Artan Amerikan karfl›tl›¤›ndan da güç alan bu trend, özellikle 1990’lar›n
sonundan itibaren Latin Amerika co¤rafyas›nda büyük bir iktidar de¤iflimini getir-
di. 1998’de Hugo Chavez’in Venezuela Devlet Baflkan› seçilmesinin ard›ndan fiili,
Brezilya ve Arjantin’de de sol adaylar iktidara geldi. Söz konusu süreç, 2000’lerde
de devam etmifltir.

Afrika Ülkeleri 
Afrika topraklar›, So¤uk Savafl boyunca do¤rudan karfl› karfl›ya gelmekten kaç›nan
iki büyük gücün dolayl› olarak mücadele etti¤i ve “vekâlet savafllar›” olarak adlan-
d›r›lan çat›flmalar›n yafland›¤› bafll›ca alanlardan biriydi. Bu dönemde, ülkelerinde-
ki karmafl›k etnik yap› nedeniyle sa¤lam bir toplumsal destekten yoksun bulunan
ve genellikle bir askerî darbeyle iktidara gelen liderler, ABD ya da Sovyetler Birli-
¤i’nin sa¤lad›¤› askerî ve ekonomik yard›mlar sayesinde yönetimlerini sürdürebil-
mifllerdi. So¤uk Savafl’›n sona ermesi, genel olarak Afrika’n›n önemini azaltt›. Da-
ha da özelde bir yandan Sovyetler Birli¤i’nden destek alan ülkeler bak›m›ndan bu
kaynak ortadan kalkarken di¤er yandan Bat›’n›n destekledi¤i rejimler bak›m›ndan,
yeni dönemde borç yerine ticareti öne ç›karan ekonomi politikalar› nedeniyle ül-
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ke ekonomileri büyük zorluklarla karfl› karfl›ya kald›. Hem bu ekonomik s›k›nt›lar
hem de sömürge döneminden kalma ve So¤uk Savafl s›ras›nda bast›r›lan s›n›r an-
laflmazl›klar› ile etnik sorunlar›n giderek öne ç›kmas› nedeniyle Afrika genelinde
büyük iç kar›fl›kl›klar ile fliddet olaylar› patlak verdi. 1990’larda, Ruanda, Sierra
Leone, Somali, Sudan baflta olmak üzere birçok Afrika ülkesinde yaflanan ve yüz
binlerce insan›n öldürüldü¤ü ya da göç etmek zorunda b›rak›ld›¤› soyk›r›m, etnik
çat›flmalar ve insani felaketler ile özellikle A‹DS nedeniyle yaflanan kitlesel kay›p-
lar yeni dönemin de k›taya bar›fl ve huzur getirmeyece¤inin göstergesi oldu. Öte
yandan, Afrika’daki belki de en önemli geliflme, Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki
apartheid rejiminin son bularak y›llarca hapis yatan Nelson Mandela’n›n devlet
baflkan› olmas›yd›.

Yeni Dünya Düzeni konusuyla ilgili olarak Noam Chomsky’nin Dünya Düzeni: Eskisi Ye-
nisi (‹stanbul, Metis, 2005) adl› kitab›n› okuyabilirsiniz.

Sizce So¤uk Savafl öncesi ve sonras›ndaki dönem aras›ndaki en temel farklar nelerdir?

YEN‹ DÖNEM‹N KR‹ZLER‹ 

Körfez Krizi

Irak’›n Kuveyt’i ‹flgali
2 A¤ustos 1990’da Irak’›n Kuveyt’i iflgal etmesi, Orta Do¤u’da meydana gelecek bir-
çok olay›n bafllang›c› oldu. 1980-88 aras›nda ‹ran’la yapt›¤› savafl nedeniyle büyük
ölçüde y›pranan Saddam Hüseyin yönetimi, bu savafl›n sona ermesinden itibaren,
hem u¤rad›¤› ekonomik zarar› karfl›lamak hem içeride y›pranan siyasal konumunu
güçlendirmek hem de Arap devletleri üzerinde etki sahibi olmak hedefleri do¤rultu-
sunda Kuveyt’e bask› yapmaya bafllam›flt›. ABD ve Bat›l› güçlerin Araplar aras›nda
ç›kacak bir ihtilafa kar›flmayacaklar› varsay›m›ndan hareket eden Irak, Kuveyt’in zen-
gin petrol yataklar›n› ele geçirmek hedefiyle, özellikle Rumaila petrol alan›ndan Ku-
veyt’in haks›z biçimde petrol edindi¤i iddias›na dayanarak bu ülkeyi iflgal etti. ‹ki
günde tamamlanan iflgalin ard›ndan Irak, Kuveyt’i ilhak etti¤ini duyurdu.
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Körfez Savafl› 
Kuveyt’i ele geçirerek dünya petrolünün % 20’sini de kontrolü alt›na alan Irak, böl-
gedeki petrolü hayati ç›karlar› aras›nda gören ABD ve Bat›l› devletler bak›m›ndan
büyük bir tehdit hâline geldi. ‹flgalin bafllamas›ndan hemen sonra BM Güvenlik
Konseyi öncelikle Irak’›n Kuveyt’ten derhâl çekilmesini talep etti ve bu talep kar-
fl›lanmay›nca al›nan ikinci kararla Irak’a ekonomik ambargo uygulamas› bafllad›.
Sovyetler Birli¤i’nin iç sorunlar nedeniyle uluslararas› alanda ABD’ye direnemedi-
¤i bu süreçte Güvenlik Konseyi, BM Antlaflmas›’nda yer alan kuvvet kullanma me-
kanizmas›n› iflletme yoluna gitti. Konsey, 29 Kas›m 1991’de ald›¤› 688 Say›l› Karar
ile 15 Ocak 1991’e kadar Kuveyt’ten çekilmedi¤i takdirde Irak’a karfl› zorlama ön-
lemlerinin uygulanmas›n› benimsedi. 

Daha bu karar›n al›nmas›ndan önce Suudi Arabistan’a askerî y›¤›nak yapmaya
bafllayan ABD’yi, ‹ngiltere ve Fransa’n›n yan› s›ra M›s›r gibi baz› Arap ülkeleri de
desteklediler. Bu süreçte Türkiye hem ambargo karar›na uydu hem de NATO üs-
lerini ABD uçaklar›na açt›. 

Haz›rl›klar sonucunda, geri ad›m atmayan Irak karfl›s›nda yaklafl›k 900 bin as-
kerden oluflan bir Koalisyon gücü oluflturuldu. 16-17 Ocak gecesi bafllayan hava
harekât› s›ras›nda Irak’›n birçok önemli tesisi imha edildi. Uluslararas› televizyon
kurulufllar›n›n neredeyse canl› yay›nlad›¤› operasyon s›ras›nda Saddam Hüseyin,
bir yandan Filistin sorunu çerçevesinde meflruiyet sa¤lamak amac›yla ‹srail’e Scud
füzeleri göndererek Arap kamuoyunu etkilemeye çal›fl›rken di¤er yandan da Bas-
ra’daki petrol kuyular›n› atefle vermek gibi ses getiren karfl› eylemler gerçeklefltir-
di. Hava harekât›n›, özellikle ABD’nin yüksek teknolojili silahlar›n›n da deste¤iyle
düzenledi¤i k›sa süreli (toplam 100 saat) bir kara harekât› izledi. Toplamda k›rk üç
gün süren “Çöl F›rt›nas›” adl› operasyondan sonra ateflkes ilan edildi¤inde Irak bir-
likleri Kuveyt’ten tamamen ç›kar›lm›flt›. 

Savafl Sonras›nda Irak 
Savafl sonras›nda sadece ateflkes yap›ld› ve Saddam Hüseyin rejimi ortadan kald›-
r›lmad›. Bu sayede ABD, hem bölgede sonraki süreçte de askerî varl›¤›n› korumak
için bir gerekçe buldu hem de Irak’tan tehdit alg›layan Körfez ülkelerine silah sa-
t›fl› yoluyla kazanç sa¤lad›. Asl›nda en temelde, So¤uk Savafl’›n sonunu temsil eden
Körfez Savafl› sayesinde ABD, sorunlara etkin flekilde müdahale edebilecek tek
güç oldu¤unu göstererek Vietnam Savafl› nedeniyle sorgulanan prestijini güçlü bir
biçimde kan›tlam›fl oldu.

Saddam Hüseyin’in görevde kalmas›, gerek Irak-‹ran gerekse Körfez Savafl› s›-
ras›nda rejime muhalefet eden çeflitli etnik ve dinî gruplar› zor durumda b›rakt›. fii-
ilerin yo¤un oldu¤u Güney Irak’ta Mart 1991’de bafllayan ayaklanma Irak güçleri
taraf›ndan sert biçimde bast›r›ld›. Kuzey Irak’ta, ayn› dönemde bafllayan Kürt ayak-
lanmas› ise kimyasal silahlar›n da kullan›ld›¤› çok daha sert bir müdahaleyle bast›-
r›ld›. Çok say›da insan›n hayat›n› kaybetmesi, kitle imha silahlar›n›n kullan›laca¤›
korkusunu ateflleyerek bu bölgede büyük bir göç dalgas› yaratt›. Binlerce Kürt
mültecinin s›n›r›na dayanmas› sonras›nda Türkiye s›n›rlar›n› açmak durumunda
kald›. 

Ülke içindeki insani durumun kötüleflmesi ve Saddam Hüseyin’in bundan son-
ra da kitle imha silah› kullanabilece¤i gibi gerekçelerle önce Kuzey Irak’taki Kürt-
leri korumak için 36. paralelin kuzeyi, sonra da Güney Irak’taki fiiileri korumak
için 32. (daha sonra 33. paralele ç›kar›lm›flt›r) paralelin güneyi uçufla yasak bölge
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ilan edildi. Bu uygulama ABD taraf›ndan denetlenmeye bafllad›. Böylece ülkenin
kuzey ve güneyinde Saddam Hüseyin rejiminden fiilen kopmufl yerel otoriteler
olufltu ve Irak üç parçal› bir görünüm kazand›. Öte yandan, yine benzer gerekçe-
lerle hem Irak’a yönelik ambargo devam etti hem de ABD gerek gördü¤ü çeflitli ta-
rihlerde baz› hava operasyonlar› yapt›. Bunlardan belki de en önemlisi, silah de-
netimi yapmakla görevlendirilmifl BM Özel Komisyon’la (UNSCOM) gereken ölçü-
de iflbirli¤i yapmad›¤› gerekçesiyle Aral›k 1998’de yap›lan Çöl Tilkisi Operasyo-
nu’dur. Operasyon nedeniyle silah denetçileri Irak’tan ayr›ld›. Bu durum, 2003 y›-
l›nda iflgalle sonuçlanacak krizin temelini oluflturdu. 

Yugoslavya’n›n Parçalanmas› 

Parçalanman›n Nedenleri ve Ba¤›ms›zl›k ‹lanlar› 
Balkanlar’da yaflayan etnik/dinî gruplar›n neredeyse tamam›n› temsil eden Yugos-
lavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti (YSFC), II. Dünya Savafl› ertesindeki kurulu-
flundan itibaren hassas bir denge sayesinde varl›¤›n› sürdürebilmiflti. Josip Tito ön-
derli¤indeki YSFC, hiçbir etnik grubun di¤eri üzerinde hâkimiyet kurmamas› ve
Yugoslav bilincinin benimsenmesi temellerine dayan›yordu. YSCF’nin bir di¤er
özelli¤i ise kuruldu¤undan itibaren çeflitli tarihlerde yap›lan anayasa de¤ifliklikleri
sayesinde ülkedeki merkezî yap›n›n giderek afl›nmas› ve federe cumhuriyetler ile
bunlar içinde yer alan özerk bölgelere giderek daha fazla yetki tan›nmas›yd›. Özel-
likle 1974 Anayasas›’yla söz konusu merkeziyetsizlefltirme biraz daha ilerledi ve
YSFC içindeki birimler aras›nda gerek siyasi gerek ekonomik ba¤lant›lar son dere-
ce gevflek bir noktaya geldi. 1980’de Tito’nun ölümü, konjonktürün olumsuz etki-
leriyle de birleflince YSFC’nin da¤›lma sürecini bafllatt›. Bir yanda YSFC ekonomi-
sinin giderek bozulmas› ve borç yükünün artmas›, di¤er yandan da “zaman›n ru-
hu” çerçevesinde ortaya ç›kan etnik uyan›fl temelinde milliyetçili¤in yükselifli ülke-
deki dengeleri bozdu. Ekonomik aç›dan daha geliflmifl durumda bulunan H›rvatis-
tan ve Slovenya, gelirlerini YSFC’nin daha az geliflmifl cumhuriyetleriyle paylaflmak
zorunda kalmaktan, S›rbistan ise topraklar›nda oluflturulan iki özerk bölgeyle (Ko-
sova ve Voyvodina) zay›f tutulmaya çal›fl›ld›¤›ndan yak›n›yordu.

1981’de Kosova’da Arnavutlar›n bafllatt›¤› ayaklanma YSFC’nin parçalanma sü-
recine giriflinin ilk iflaretlerinden biri oldu. Slovenya ve H›rvatistan’›n Arnavutlara
destek vermesine karfl›n bu ayaklanmay› bast›ran S›rbistan’da afl›r› milliyetçi Slobo-
dan Miloseviç 1986’da iktidara geldi. Miloseviç yönetiminin 1989’da Kosova ve
Voyvodina’daki özerkli¤i kald›rmas› sonras›nda, S›rbistan’dan rahats›zl›k duyan fe-
dere devletler ba¤›ms›zl›k sürecine girdiler. Özellikle, 1990’da yap›lan çok partili
seçimleri S›rbistan ve Karada¤ d›fl›ndaki federe devletlerde ba¤›ms›zl›k yanl›s› par-
tiler kazand›. Anayasa gere¤i rotasyonla yürütülen devlet baflkanl›¤› görevi s›ras›
H›rvat Stjepan Mesiç’e geldi¤inde S›rbistan’›n buna itiraz etmesi üzerine tavan ya-
pan siyasi gerilim sonucunda, 25 Haziran 1991’de H›rvatistan ve Slovenya ba¤›m-
s›zl›klar›n› ilan ettiler. S›rbistan denetimindeki federal ordu birliklerinin, H›rvatistan
içindeki Krayina bölgesindeki S›rp az›nl›¤›n da deste¤inde bu iki ülkeye yönelik
sald›r›lar› k›sa sürdü ve baflar›s›zl›kla sonuçland›. K›sa süre sonra, Eylül ve Kas›m
1991’de s›ras›yla Makedonya ve Bosna-Hersek ba¤›ms›zl›klar›n› ilan ettiler. Sloven-
ya ve H›rvatistan’›n 15 Ocak’ta, Bosna-Hersek’in ise 7 Nisan 1992’de ba¤›ms›zl›kla-
r› baflta ABD ve AB olmak üzere di¤er devletlerce tan›nd›. Bu iki devlet ve Bosna-
Hersek May›s 1992’de, Makedonya ise Nisan 1993’te BM üyesi oldu. Bu arada S›r-
bistan ile Karada¤, YSFC’nin halefi oldu¤unu ilan ettikleri Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti ad› alt›nda bir arada kald›.
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Bosna Savafl› ve Uluslararas› Müdahale
YSFC’nin da¤›lmas› sonras›nda ortaya büyük bir etnik sorun ç›kt›. Ba¤›ms›zl›klar›-
n› ilan eden eski cumhuriyetler aras›nda etnik aç›dan en az homojen durumda bu-
lunan Bosna-Hersek’te ise ço¤unluktaki Boflnaklar›n yan› s›ra büyük bir S›rp (%
31) ve H›rvat (% 17) nüfus bulunmaktayd›. Ocak-fiubat 1992’de Bosnal› S›rplar, Ra-
dovan Karadzic liderli¤inde, Bosna-Hersek Parlamentosu’ndan çekilerek Bosna
S›rp Cumhuriyeti’ni ve anayasas›n› ilan etti ve anavatanla, yani S›rbistan’la birlefl-
me karar› ald›. Karar, S›rplar›n ço¤unlukta oldu¤u ve 2. Dünya Savafl› s›ras›ndaki
uygulamalar nedeniyle az›nl›k durumuna düflürüldükleri tüm bölgelerin S›rp Cum-
huriyeti’ne ait oldu¤unu öngörmekteydi. Ba¤›ms›zl›k ilan› öncesinde Bosna-Her-
sek genelinde yap›lan referandum da Bosnal› S›rplar taraf›ndan boykot edildi. Ay-
n› süreçte Bosna’daki H›rvatlar H›rvatistan’›n deste¤iyle S›rplar gibi kendilerini ay-
r› bir siyasal yap› olarak ilan ettiler. Böylece, anavatan olarak gördükleri devletle-
rinden destek alan Bosnal› S›rp ve H›rvatlar karfl›s›ndaki Boflnaklar için tehlikeli bir
süreç bafllad›. 

Referandumu izleyen birkaç gün içinde, Bosnal› S›rplara ba¤l› güçler, S›rbistan
ordusunun da deste¤iyle Bosna-Hersek içinde kendilerine ait oldu¤unu iddia et-
tikleri bölgeleri ele geçirmek üzere giderek fliddetlenen sald›r›lara bafllad›. fiidde-
tin h›zla t›rmand›¤› bu dönemde Bosna Hersek’in bölünmesi konusunda anlaflan
Bosnal› S›rplar ile H›rvatlar, denetim alt›nda tuttuklar› bölgelerdeki Boflnaklara kar-
fl› soyk›r›m, etnik temizlik ve sistematik tecavüz gibi eylemler yürüttüler. Özellikle
S›rp güçlerce yaklafl›k dört y›l sürdürülen Saraybosna kuflatmas› s›ras›nda sivil he-
deflerin topçu ve keskin niflanc› at›fllar›yla vurulmas› ve Temmuz 1995’te, sözde
BM korumas› alt›nda bulunan Srebrenica kentine giren Radko Mladic komutas›n-
daki S›rp birliklerinin yaklafl›k 8000 Boflnak’› öldürmesi, uluslararas› toplumda bü-
yük rahats›zl›k yaratt›. Bu arada, yürütülen diplomatik çabalar sonucunda Boflnak-
lar ile H›rvatlar aras›nda anlaflma sa¤land› ve bu iki taraf Bosna-Hersek Federasyo-
nu ad› alt›nda birleflmeyi kabul etti. 

Savafl›n bafl›ndan itibaren gerek BM gerek AB, sorunun çözümü ve çat›flmala-
r›n durdurulmas› konusunda etkin müdahalelerde bulunamad›. BM, savafl›n tüm
taraflar›na silah ambargosu uygulanmas›, Bosna-Hersek’te BM birliklerinin (UN-
PROFOR) koruyaca¤› güvenli bölgeler oluflturulmas›, insani yard›m ulaflt›r›lmas›
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gibi kuvvet kullan›m›n› içermeyen çeflitli kararlar alm›flt› fakat bunlar›n hiçbirisi
Boflnaklar›n maruz kald›¤› fliddeti engellemeye yetmedi. Avrupa ülkeleri (özellikle
Almanya ile ‹ngiltere-Fransa) aras›ndaki fikir ayr›l›klar› da AB’nin etkin bir bar›fl ça-
bas› sergilemesini engelledi. Ayr›ca Bosnal› S›rplar, savafl boyunca Bat› taraf›ndan
önerilen birçok bar›fl anlaflmas›n› reddederek fliddeti t›rmand›rd›. 

Bu süreçte ABD, NATO vas›tas›yla giderek daha etkin bir flekilde soruna müda-
hil olmaya bafllad›. S›rplar›n bar›fl önerilerini reddederek BM askerlerini çeflitli böl-
gelerde rehin almalar›, sivillere yönelik bombalamalar›n› sürdürmeleri, ABD F-16
uça¤›n›n düflürülmesi ve ABD’li baz› görevlilerin öldürülmeleri üzerine ABD’nin
tavr› sertleflti. ABD, NATO kanal›yla S›rp mevzilerine yönelik büyük bir hava hare-
kat› yapt›(30 A¤ustos-20 Eylül 1995). S›rplar›n ateflkesi kabul etmesinden sonra, yi-
ne ABD’nin oluflturdu¤u bar›fl plan› Boflnak-H›rvat ile S›rp otoriteler taraf›ndan be-
nimsendi. 14 Aral›k’ta imzalanan Dayton Bar›fl Anlaflmas› ile Bosna-Hersek’in, Bos-
na-Hersek Federasyonu ve S›rp Cumhuriyeti’nden oluflan tek bir devlet olmas›;
Bosna-Hersek Federasyonu’nun, taraflar›n nüfus yap›lar›na göre “kanton” denen
ve özerkli¤e sahip 10 idari yap›dan oluflmas›; Bosna-Hersek devletinin %49’unun
S›rp, %30’unun Boflnak ve %21’inin de H›rvat denetiminde kalmas› benimsendi.
Ayr›ca, NATO’ya ba¤l› birliklerin önce Uygulama Gücü (IFOR) ve sonra da ‹stikrar
Gücü (SFOR) olarak görev yapmak üzere bölgede konuflland›r›lmas› kabul edildi.
Böylece, 20. yüzy›l›n sonunda Avrupa’n›n göbe¤inde yaflanan ve say›s› kesin ola-
rak bilinmemekle birlikte on binlerce kiflinin öldürüldü¤ü bu vahflet son buldu. 

Yugoslavya’n›n parçalanma süreciyle ilgili olarak, ‹rfan Kaya Ülger’in Yugoslavya Neden
Parçaland›? (‹stanbul, Seçkin Yay›nc›l›k, 2003) adl› kitab›n› okuyabilirsiniz.

Somali’ye Yönelik BM Müdahalesi 
Somali, So¤uk Savafl sonras›nda öne ç›kan baflar›s›z devlet ve insani müdahale
kavramlar›n›n somutlaflt›r›ld›¤› ilk örnek oldu. 1969’da bir darbeyle iktidara gelen
Ziyad Barre yönetimindeki Somali, özellikle 1980’lerden itibaren ekonomisi bozu-
lan ve iç sorunlar› fliddetlenen bir ülke görünümündeydi. Özellikle 1991’deki k›t-
l›k nedeniyle ortaya ç›kan insani felaket, ülkenin bafll›ca alt› afliret aras›nda bölün-
müfl olan toplumsal yap›s› nedeniyle bir iç savafla yol açt›. Barre’nin ülkeyi terk et-
mesi ve devlet otoritesinin büyük ölçüde ortadan kalkmas› da istikrars›zl›¤› art›ra-
rak Somali’yi uluslararas› toplumun gündemine tafl›d›.
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Bu çerçevede BM Güvenlik Konseyi Ocak 1992 tarihli karar›nda, Somali’deki
durumun uluslararas› bar›fl ve güvenli¤i tehdit etti¤ini belirterek silah ambargosu
uygulanmas› ve bölgeye insani yard›m ulaflt›r›lmas› karar› ald›. Konsey, ülkedeki
fliddetin t›rmanmas› üzerine, insani yard›m›n ulaflt›r›lmas›n› sa¤lamak amac›yla
Mart ay›nda UNOSOM ad›yla bir Bar›fl Gücü misyonu kurulmas›na karar verdi.
askerî operasyonla desteklenmedi¤i sürece Somali’deki BM misyonunun insani
yard›m ulaflt›rma amac›n› gerçeklefltiremeyece¤i görüflünden hareketle Güvenlik
Konseyi Aral›k 1992’de, UNITAF ad›yla yeni bir Bar›fl Gücü operasyonu karar› al-
d›. Bu kararda, üyelere operasyona destek verme ça¤r›s› da yap›l›yordu. ABD’nin
öncülü¤ünde, aralar›nda Türkiye’nin de bulundu¤u 26 devlet, UNITAF kapsam›n-
da yürütülen Umut Harekât›’na kat›ld›. May›s 1993’ten itibaren UNOSOM II ad›yla
sürdürülen harekât s›ras›nda baflar›s›z bir devlete karfl› insani gerekçelerle kuvvet
kullanma konusu s›kça tart›fl›ld›. Somali’ye yönelik harekât, So¤uk Savafl sonras›n-
da ABD’nin “sorun çözen” tek süpergüç devlet imaj›n› dünyaya göstermesi bak›-
m›ndan önemlidir. 1990’lar›n ikinci yar›s›nda görece istikrar›n sa¤land›¤› Somali
gündemdeki yerini yitirdi. 

Karaba¤ Sorunu 
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lma sürecine girmesi, uzun süredir bast›r›lm›fl hâlde bulu-
nan etnik sorunlar›n patlamas›na yol açt›. Birçok etnik grubun yan yana yaflad›¤›
Kafkasya, bu süreçte önemli çat›flmalara sahne oldu. Bunlardan biri, Azerbaycan
içinde özerk bir bölge olan Da¤l›k Karaba¤’d›. Sorun, nüfusunun büyük k›sm› Er-
meni olan Karaba¤’daki Yerel Meclisin 1988’de Ermenistan’a kat›lma karar› alma-
s›yla alevlendi. Ermenistan’›n kabul etti¤i bu karar› Azerbaycan ve Gorbaçov yöne-
timindeki Sovyetler Birli¤i Sovyet Anayasas›’na ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle reddet-
ti. Bu arada, Karaba¤ baflta olmak üzere, Azerbaycan ve Ermenistan içinde toplum-
lar aras›nda fliddet olaylar› artt›. Ermenistan içinde yer alan ve Azeri topra¤› olan
Nahcivan da yükselen gerilimden etkilenmeye bafllad›. Sovyetler Birli¤i’nin etkin
bir flekilde müdahale edecek güçten yoksun oluflu ve Ermenistan’›n Azerbaycan’a
göre uluslararas› alanda daha fazla destek görmesi sonucunda, Karaba¤’da durum
Ermeniler lehine geliflti. Taraflar aras›nda 1991’den itibaren bafllayan çat›flmalar s›-
ras›nda çok say›da sivil yaflam›n› yitirmekle birlikte savaflta daha büyük kay›plar
veren taraf Azeriler oldu. Hocal› Katliam› olarak bilinen kitlesel öldürme eylemle-
rinin yan› s›ra on binlerce Azeri’nin göç etmek zorunda kalmas›yla Karaba¤’›n nü-
fus dengesi Ermeniler lehine biraz daha de¤iflti. 

Çat›flmalar, Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat› (AG‹T) bünyesinde ara bulu-
culuk yapmak üzere ABD, Rusya ve Fransa’n›n efl baflkanl›¤›nda kurulan ve Türki-
ye’nin de üyesi oldu¤u Minsk Grubu’nun çal›flmalar› sonras›nda durduruldu. Ma-
y›s 1994’te Ermenistan, Azerbaycan ve Karaba¤’daki Ermeni yönetimi aras›nda im-
zalanan ateflkesle çat›flmalar sona erdi. Savafl›n sonundaki durumda, Azerbaycan
topraklar›n›n yaklafl›k % 20’si iflgal alt›ndayd›. Ateflkes sonras›nda AG‹T, soruna ka-
l›c› çözüm getirecek bir bar›fl anlaflmas› yap›lmas› için çeflitli tarihlerde taraflar› bi-
raraya getiren diplomatik giriflimlerde bulunduysa da bu konuda bir sonuca ulafl›-
lamad›.
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Çeçenistan Savafllar› 
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› sürecinde Kafkasya’da ortaya ç›kan bir di¤er önem-
li sorun Çeçenistan’da yaflanan çat›flmalard›r. Cahar Dudayev liderli¤indeki Çeçe-
nistan, Rusya içindeki özerk cumhuriyetlerden biriyken Kas›m 1991’de ba¤›ms›zl›-
¤›n› ilan etti. Rusya, 1994’e kadar, Çeçenistan içinde kendisine ba¤l› bir grubu des-
tekleyerek ba¤›ms›zl›k yanl›s› yönetimi düflürmeye çal›flt›ysa da baflar›l› olamad›.
Bunun üzerine, Aral›k 1994’te Rusya’n›n baflkent Grozni’ye yönelik hava sald›r›la-
r›yla birlikte savafl bafllad›. Çeçenistan’›n fliddetli direnifli karfl›s›nda Rusya geri
ad›m atmak zorunda kald›. A¤ustos 1996’da var›lan anlaflmayla “Birinci Çeçenistan
Savafl›” olarak adland›r›lan çat›flmalara son verildi ve Çeçenistan’›n nihai statüsü-
nün befl y›l içinde belirlenmesi kararlaflt›r›ld›. 

Öte yandan bu anlaflma taraflar aras›ndaki soruna kal›c› bir çözüm getirmedi.
Rusya’n›n Çeçenistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›mak gibi bir niyeti yoktu. Çeçenistan
yönetimi ise savafl s›ras›nda büyük ölçüde tahrip olan ülkenin yeniden onar›m› için
Rusya’dan taahhüt etti¤i yard›m› alam›yordu. Tüm bu sorunlar›n üzerine, Çeçenis-
tan’a komflu bir di¤er özerk cumhuriyet olan Da¤›stan’da 1999’da bafllayan iç kar›-
fl›kl›klar, bölgede yeni bir savafl›n ç›kmas›na neden oldu. Da¤›stan’daki olaylara
Çeçenlerin de kar›flt›¤› iddias›yla Rusya bu kez çok daha kapsaml› ve sistematik bir
askerî operasyon bafllatt›. Binlerce sivilin öldü¤ü ya da göç etmek zorunda kald›¤›
‹kinci Çeçenistan Savafl› s›ras›nda Rusya, Çeçenistan’daki ba¤›ms›zl›k yanl›s› kad-
rolar› tasfiye ederek ülkede kendisine yak›n bir yönetim kurmay› baflard›. 

Kosova Sorunu ve NATO Müdahalesi 
YSFC’nin da¤›l›fl sürecinde de¤inildi¤i gibi Kosova, S›rbistan içinde yer alan ve Ar-
navutlar›n ço¤unlu¤u oluflturdu¤u özerk bir bölgeydi. Hem S›rp hem de Arnavut
milliyetçili¤i bak›m›ndan çok önemli bir yer olan Kosova’da, S›rp yönetime karfl›
Arnavutlar›n direnifli 1980’ler boyunca sürdü ve YSFC’nin parçalanaca¤›n›n kesin-
leflmesi üzerine 1990’lar›n bafl›ndan itibaren Arnavutlar aras›nda ba¤›ms›zl›k talebi
yükseldi. Bu süreçte, S›rbistan’›n Kosova’n›n özerkli¤ini önemli ölçüde ortadan
kald›ran yasal düzenlemeler getirmesi sonucunda ‹brahim Rugova liderli¤indeki
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Arnavutlar pasif direnifl stratejisi benimsemiflti. Fakat Bosna Savafl› sonunda var›lan
uzlafl›da Kosova’ya hiç de¤inilmemesi, uluslararas› kamuoyunun dikkatini çekecek
ölçüde sorunun derinlefltirilmesi gerekti¤i fikrini do¤urdu. Bu çerçevede, ba¤›m-
s›zl›k için silahl› mücadele yürütmek üzere 1993’te kurulmufl olan Kosova Kurtu-
lufl Ordusu (UÇK), 1997’den itibaren fliddet eylemlerini art›rd›. UÇK’n›n silah gücü,
ayn› y›l büyük bir iflas ve peflinden de kaos yaflayan Arnavutluk’ta, ya¤malanan
cephaneliklerden ç›kan silahlar sayesinde artt›. S›rbistan’›n UÇK’ya karfl› bafllatt›¤›
kapsaml› operasyonlar sonucunda 1997’den itibaren Kosova topraklar› S›rplarla
Arnavutlar aras›nda fliddetli bir çat›flmaya sahne oldu. Çat›flman›n t›rmanmas›
UÇK’n›n hedefleri bak›m›ndan olumlu sonuçlar verdi. Bir yandan, S›rp güvenlik
güçlerinin iflledi¤i cinayetler Arnavutlar aras›nda UÇK’ya verilen deste¤i art›r›yor-
du. Di¤er yandan, hem sorunun gündemde kalmas› sa¤lan›yor hem de S›rbistan’›n
bafl›ndaki Miloseviç, uluslararas› alanda giderek daha zor duruma düflüyordu ve
bölgede bar›fl ve istikrar sa¤lanmas› için tasfiye edilmesi gereken bafll›ca aktör ola-
rak alg›lan›r hâle geliyordu.

BM gündemine getirilen konuyla ilgili olarak Güvenlik Konseyi ilk kez Mart
1998’de bir karar alarak her iki taraf› da fliddet eylemlerini durdurmaya ça¤›rd›, ay-
r›ca bir silah ambargosu uygulanmas›n› benimsedi. Özellikle ABD ve ‹ngiltere’nin
daha sertlik yanl›s› tavr› karfl›s›nda Rusya ve Çin’in, konunun S›rbistan’›n iç iflleri-
ne girdi¤i yönündeki tavr› aras›ndaki çat›flma, Güvenlik Konseyi’nin sonraki karar-
lar› üzerinde belirleyici oldu. Güvenlik Konseyi’nin Eylül 1998’de ald›¤› kararda,
Kosova’daki durumun uluslararas› bar›fl ve güvenli¤e tehdit oluflturdu¤u belirtil-
mekle birlikte kuvvet kullanmaya iliflkin bir ifadeye yer verilmedi. BM’nin eyleme
geçmek için uygun bir zemin olmad›¤›n› gören ABD, konuyu NATO gündemine
tafl›d›. Öte yandan, konuya iliflkin olarak NATO içinde tam bir görüfl birli¤i ilk bafl-
ta yoktu. ABD ve ‹ngiltere’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin yetkilendirmesi olmaks›-
z›n insani gerekçelere dayand›rarak operasyon yap›labilece¤i ve bunun meflru sa-
y›laca¤› tezine özellikle Fransa, ‹talya ve Yunanistan karfl› ç›k›yordu. Fakat ABD’nin
a¤›rl›¤›n› koymas›yla NATO içindeki görüfl ayr›l›klar› k›sa sürede çözüldü.

1999 bafllar›nda fliddetin yeniden t›rmanmas› üzerine soruna siyasi bir çözüm
bulmak amac›yla Paris yak›nlar›nda, 6-20 fiubat aras›nda bir konferans düzenlen-
di. Miloseviç’in kat›lmad›¤› Konferans’ta, kabul etmeleri için taraflara sunulan flart-
lar aras›nda S›rp güçlerinin Kosova’dan ç›kmas›, üç y›ll›k bir geçifl sürecinden son-
ra Kosova’n›n gelece¤i için bir referandum yap›lmas›, bir NATO gücünün bölgede
konuflland›r›lmas›, ayr›ca tüm YFC içinde NATO birliklerine geçifl ve üs kurma
hakk› tan›nmas› gibi esaslar vard›. S›rbistan bu flartlar› egemenlik ve toprak bütün-
lü¤üne ayk›r› bularak reddetti. Bunun üzerine 24 Mart 1999’da NATO, BM Güven-
lik Konseyi karar› olmaks›z›n, Kosova’daki etnik temizlik ve insani felakete son
verme iddias›yla YFC’ye yönelik olarak 77 gün sürecek büyük bir hava sald›r›s›
bafllatt›. Operasyon, 3 Haziran’da YFC, Rusya ve AB aras›nda imzalanan Kosova
Bar›fl Anlaflmas› temelinde 9 Haziran’da YFC ile NATO aras›nda var›lan uzlafl› so-
nucu 10 Haziran’da sona erdi. Kosova üzerinde YFC’nin egemenli¤ini teyit eden
Bar›fl Anlaflmas›’nda ayr›ca, 3 y›ll›k geçifl sürecinden sonra yap›lacak referandum-
dan bahsedilmeksizin YFC güçlerinin Kosova’dan derhal geri çekilmesi, a¤›rl›kl›
olarak NATO güçlerinden oluflmakla birlikte BM himayesinde görev yapacak ve
içinde Rus birliklerinin de yer alaca¤› uluslararas› bir gücün Kosova’da konufllan-
d›r›lmas› (KFOR), bu gücün sadece Kosova’da geçifl hakk›na sahip olmas›, BM Gü-
venlik Konseyi’ne ba¤l› geçici bir Kosova yönetiminin kurulmas›, mültecilerin ser-
bestçe geri dönmeleri ve UÇK güçlerinin silahs›zland›r›lmas› gibi esaslar yer ald›. 

2458.  Ünite  -  So¤uk Savafl Sonras›nda Dünya (1991-2003)



ABD önderli¤indeki NATO operasyonu öncelikle örgütün yeni dönemde yeni
amaçlar do¤rultusunda varl›¤›n› sürdürebilmesi bak›m›ndan önemliydi. Ayn› döne-
me denk gelen NATO’nun 50. y›l› kutlamalar› ve bu çerçevede benimsenen Yeni
Stratejik Konsept ile NATO’nun görev alan› kapsam›na insani sorunlar, etnik çat›fl-
malar, terör vb. konular da dahil edildi. Clinton yönetiminin, Çin ve Rusya’n›n mu-
halefetine karfl›n böyle bir operasyonu yürütebilmifl olmas› da ABD hegemonyas›-
n›n devam› bak›m›ndan önemli bir göstergeydi. Operasyon sonras›nda Kosova’da
fliddet büyük ölçüde sona ererken etnik sorun varl›¤›n› korudu. Kosova, 2000’lerin
ortalar›ndan itibaren ba¤›ms›zl›k sürecine girecektir.

So¤uk Savafl sonras›nda kurulan “Yeni Dünya Düzeni”, bölgesel çapl› krizlerin ortaya ç›k›-
fl› ve gelifliminde hangi bak›mlardan etkili olmufltur?

ORTA DO⁄U SORUNLARI 

Filistin Sorunu ve Bar›fl Süreci
20. yüzy›l›n en önemli uluslararas› sorunlar›ndan biri olan Filistin Sorunu, So¤uk
Savafl’›n bitmesiyle birlikte yeni bir aflamaya girdi. Sovyetler Birli¤i’nin aksine, Or-
ta Do¤u’daki etkinli¤ini giderek art›ran ABD, özellikle Körfez Savafl›’n›n hemen ar-
d›ndan sorunun çözümüne yönelik çal›flmalar›n› h›zland›rd›. Bölgede istikrar›n ku-
rulmas› ve ‹srail’in güvenli¤inin de garanti alt›na al›nmas› amac›yla yürütülen dip-
lomatik çal›flmalar›n ilki, Ekim 1991’de Madrid’de toplanan Bar›fl Konferans›’d›r.
ABD ve Sovyetler Birli¤i’nin baflkanl›¤›nda ‹srail, Suriye, Lübnan, Ürdün ile Ürdün
heyeti içinde Filistin temsilcilerinin kat›ld›¤› Konferans, soruna çözüm getirecek
net bir sonuç veremediyse de hem taraflar›n ilk kez masaya oturmas›n› sa¤lamas›
hem de 2000 y›l›na dek sürecek Bar›fl Süreci’ni bafllatmas› bak›m›ndan önemliydi. 

Bir sonraki aflama, ‹srail ve Filistin taraflar› aras›nda, yine ABD’nin deste¤iyle
Norveç’in baflkenti Oslo’da 1992 sonlar›nda bafllayan gizli görüflmelerdi. Bu görüfl-
meler, Eylül 1993’te bir uzlafl›yla sonuçland› ve bu çerçevede hem taraflar birbirle-
rini resmen tan›d›klar›n› ilan ettiler hem de Washington’da “Oslo Anlaflmas›” ola-
rak bilinen ve özerk bir Filistin yönetimi kurulmas›na iliflkin bir ilkeler bildirisini
imzalad›lar. 1995 bafl›ndan itibaren, Oslo Anlaflmas›’nda kabul edilen ilkeler teme-
linde çeflitli uygulama anlaflmalar› yap›ld›. Filistin özerk yönetiminin temelleri at›-
l›rken çözümü zor konular (Filistinli mülteciler, ‹srail iflgali alt›ndaki topraklar, ‹s-
railli yerleflimciler, vb.) sonraya b›rak›ld›. Arafat’›n Filistin’e dönerek özerk yöneti-
min baflkanl›¤›n› devralmas›, Filistin Meclisi’nin kurulmas› ve Geçifl Süreci’nin bafl-
lat›lmas›, hem Filistin hem de ‹srail içindeki çeflitli çevrelerde rahats›zl›k uyand›rd›.
Filistin’de, HAMAS baflta olmak üzere çeflitli radikal gruplar ‹srail’in tan›nmas› ve
tam ba¤›ms›zl›k sa¤lamamas› nedeniyle sürece karfl› ç›k›yor ve ‹srail’e yönelik flid-
det eylemlerinde bulunuyordu. ‹srail taraf›nda da afl›r› sa¤c› ve kökten dinci çev-
reler bu uzlafl›ya fliddetle karfl› ç›k›yordu. Nitekim Oslo’ya imza atan ‹srail Baflba-
kan› ‹zak Rabin, Kas›m 1995’te afl›r› sa¤c› bir ‹srailli taraf›ndan öldürüldü. 

ABD’nin giriflimleriyle sürdürülen Bar›fl Süreci’nde bir di¤er önemli geliflme
olan Wye River Bildirisi 1998’de imzaland›. Bildiri, ‹srail’in, Bat› fieria ve Gazze’nin
belirli k›s›mlar›ndan çekilmesi ve nihai statü için görüflmelere bafllanmas› gibi esas-
lar› içeriyordu. Ayn› sürecin devam› olarak yine ABD’deki Camp David’de 2000 y›-
l›nda yap›lan görüflmelerde bir uzlafl›ya var›lamad›. Özellikle, ‹srail’deki sa¤c› Li-
kud partisi baflkan› Ariel fiaron’un Eylül 2000’de Kudüs’teki Harem Ül-fierif’e yap-
t›¤› provakatif ziyareti takiben Bat› fieria’da bafllayan ve “‹kinci ‹ntifada” olarak ad-
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land›r›lan olaylar sonras›nda fliddet ve gerginlik t›rman›fla geçerken Bar›fl Süreci de
büyük ölçüde t›kand›. Artan fliddet, iki tarafta da radikal gruplar›n güçlenmesine
yol açt›. 2001’deki seçimleri kazanarak baflbakan olan fiaron yönetimindeki ‹srail,
Filistin Yönetimi’nin HAMAS baflta olmak üzere radikal gruplara karfl› gerekli ön-
lemleri almad›¤› iddias›yla çok sert bir politikaya yöneldi. ‹srail, Nisan 2002’de bafl-
latt›¤› Savunma Kalkan› Operasyonu s›ras›nda, hem Bat› fieria’ya yeniden girdi
hem de Arafat’›n karargâh› da dahil olmak üzere Filistin Yönetimi’ni ablukaya al-
d›. Böylece Bar›fl Süreci de büyük bir yara ald›. 2002 sonlar›nda ABD, Rusya, AB
ve BM’den oluflan Orta Do¤u Bar›fl Dörtlüsü, “Yol Haritas›” ad›yla aflamal› bir ba-
r›fl plan› haz›rlad›. Taraflar 2003’te bu Yol Haritas›’n› kabul ettiklerini aç›klamalar›-
na karfl›n ‹srail, kendisine yönelik fliddet eylemlerinin sürdü¤ü gerekçesiyle plan
çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmedi. 

Filistin Sorunu hakk›nda daha genifl bilgi almak için Ayfle Ömür Atmaca ve Berna Süer’in
Arap-‹srail Uyuflmazl›¤› (Ankara, ODTÜ Gelifltirme Vakf› Yay›nlar›, 2006) adl› kitab›n›
okuyabilirsiniz.

‹ran ve Nükleer Enerji Sorunu 
So¤uk Savafl döneminde görece denetim alt›nda bulunan nükleer enerji üretimi,
1990’larla birlikte giderek artan bir kayg› unsuru hâline geldi. Yeni dönemin bafll›-
ca tehdit kaynaklar›ndan birisi olarak kitle imha silahlar›n›n yayg›nlaflmas› gösteri-
liyordu. Bu konudaki en büyük endifle, daha çok say›da ülkenin nükleer silahlara
sahip olmas›yd›. Asl›nda buradaki temel sorun, ‹ran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin
bu teknolojiye sahip olmas›n›n baflta ABD olmak üzere Bat› taraf›ndan istenmeme-
siydi. 1979’daki devrimden beri ABD’nin bafl düflmanlar›ndan biri hâline gelen
‹ran’›n böyle bir teknolojiyi edinmesinin, hem kendisi de nükleer enerjiye ve atom
bombas›na sahip bulunan ‹srail’in güvenli¤i için hem de ‹ran destekli köktendinci
örgütlerin kullan›m›na sunulursa denetlenemez bir hâle gelerek tüm dünya için
büyük bir tehdit yarataca¤› iddia ediliyordu. 

Irak’la sürdürdü¤ü savafl›n 1988’de bitmesinden sonra ‹ran, nükleer enerji üre-
tebilmek için çal›flmalar›na h›z verdi. Bu süreçte ihtiyaç duydu¤u teknoloji ve uran-
yum maddesi için Çin, Rusya ve Pakistan gibi ülkelerle iflbirli¤i yapmaya bafllad›.

2478.  Ünite  -  So¤uk Savafl Sonras›nda Dünya (1991-2003)
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Foto¤rafta, 13 Eylül
1993’te Oslo
Anlaflmas›’n›n
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sonras›nda ‹srail
Baflbakan› Izak
Rabin ile Filistin
Kurtulufl Örgütü
lideri Yaser Arafat,
ABD Baflkan› Bill
Clinton’un önünde
el s›k›fl›rken
görülüyor. Rabin ve
Arafat’a, 1994’te
Nobel Bar›fl Ödülü
verildi.

Kaynak: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3064378,00.html

Hamas: 1987 tarihli Birinci
‹ntifada s›ras›nda kurulan
ve ‹slami Direnifl Hareketi
anlam›na gelen k›sa ad›yla
HAMAS, Filistin’i ‹srail
iflgalinden kurtarma
amac›yla ‹srail’e yönelik
fliddet eylemleri
gerçeklefltirmifl ve
1990’lardan itibaren Filistin
siyasetinde giderek öne
ç›km›flt›r.
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Nitekim Çin’den edindi¤i uranyum üzerinde 1991’den itibaren çal›flmaya bafllama-
s›, Bat› taraf›ndan ‹ran’›n nükleer silah yapmaya çal›flt›¤› fleklinde yorumlanarak
tepkiye yol açt›. Tahran yönetiminin, söz konusu çal›flmalar›n sivil amaçl› olarak
yürütüldü¤ünü aç›klamas›na karfl›n ‹ran üzerindeki flüpheler da¤›lmad›. Artan bas-
k›lar karfl›s›nda ‹ran, ülkedeki nükleer tesislerini incelemeleri için Uluslararas›
Atom Enerjisi Ajans› (UAEA) gözlemcilerini 1992’de ülkeye davet etti. UAEA, ‹ran’›n
tezlerini destekleyen bir rapor sunduysa da özellikle ABD’nin rahats›zl›¤› sürdü.
1995’ten itibaren tavr›n› sertlefltiren ABD bir yandan ‹ran’a yönelik ekonomik yap-
t›r›mlar› devreye sokarken genel olarak da Irak ve ‹ran’a yönelik olarak “Çifte Çev-
releme” ad› verilen politikay› devreye soktu. ABD, ‹ran’›n nükleer silah üretmek is-
tedi¤ini, bu flekilde devam etmekte olan Orta Do¤u Bar›fl Süreci’ni de baltalad›¤›-
n› iddia etti. 2002’de göreve gelen George W. Bush yönetimi de bu sert tutumu
sürdürerek ‹ran’›, Irak ve Kuzey Kore ile birlikte “fier Ekseni” olarak tan›mlad›.
Özellikle 2003 Irak Savafl› öncesinde üzerindeki bask›n›n artmas›yla ‹ran, UAE-
A’n›n yeniden denetim yapmas›na izin verdi. 2003 yaz›nda yap›lan denetimlerde
flüpheli bulgulara rastlanmas› üzerine ‹ran, yürütülen diplomatik çabalar sonucun-
da Aral›k 2003’te, önceden taraf oldu¤u Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›n›n Önlenme-
si Sözleflmesi’ne eklenen ve UAEA’ya daha ayr›nt›l› denetim yetkisi tan›yan Ek Pro-
tokolü imzalad›. 

Lübnan ‹ç Savafl›’n›n Bitmesi 
Hem Suriye hem de ‹srail’in komflusu olan Lübnan, etnik ve dinsel çeflitlilik bak›-
m›ndan Orta Do¤u’nun bafll›ca ülkelerinden biridir. Bu nedenle, Filistin sorunu te-
melinde bölgede devam eden istikrars›zl›k ve çat›flmalardan sürekli ve do¤rudan
etkilenmifltir. Çeflitli Hristiyan ve Müslüman unsurlar aras›ndaki iktidar mücadele-
sinden kaynaklanan gerilim, 1967 Arap-‹srail Savafl› sonras›nda FKÖ militanlar›n›n
ülkeye kitlesel olarak gelmesi sonras›nda daha da t›rmand›. 1975’te bafllayan ve
Lübnan’›n adeta harabeye dönmesine yol açan iç savafl 1991’de sona erdi. Savafl
sonras›nda, Lübnan üzerindeki Suriye etkinli¤i sürdü. Ayr›ca, 1982’de ülkeden ç›-
kar›lan FKÖ üyelerinin 1980’lerin sonralar›ndan itibaren yeniden dönmeye baflla-
mas›, Suriye-‹srail iliflkilerinin durumu ve ‹ran’›n destekledi¤i Hizbullah’›n ülkede-
ki siyasal etkinli¤i ve ‹srail’le giriflti¤i mücadele gibi etkenlere ba¤l› olarak Lüb-
nan’da 1990’lar boyunca yer yer çat›flmalar yafland›. ‹srail ise devam eden Bar›fl Sü-
reci çerçevesinde 1982’den beri iflgal alt›nda tuttu¤u Güney Lübnan’dan 2000 y›l›n-
da çekildi. 

Orta Do¤u’daki sorunlar ve çat›flmalar konusunda daha genifl bilgi almak isterseniz Hamit
Bozarslan’›n Orta Do¤u: Bir fiiddet Tarihi (‹stanbul, ‹letiflim Yay›nevi, 2010) adl› kitaba
baflvurabilirsiniz. 

So¤uk Savafl’›n sona ermesi Orta Do¤u’yu nas›l etkilemifl olabilir?

11 EYLÜL VE SONRASI 

11 Eylül Sald›r›lar› 
11 Eylül 2001 tarihi, gerek ABD gerek dünya için bir kilometre tafl› niteli¤indedir. O
gün, Afganistan’da Sovyet iflgaline karfl› 1980’lerin sonunda kurulan ve o dönem
ABD taraf›ndan da desteklenmifl olan köktendinci El Kaide adl› örgüte mensup 19
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kifli taraf›ndan kaç›r›lan dört yolcu uça-
¤›, ABD’deki belli hedeflere yönelik in-
tihar sald›r›lar› için kullan›ld›. New
York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin
ikiz kuleleri ile Washington’da bulu-
nan ABD Savunma Bakanl›¤› (Penta-
gon) binas›na toplam üç uçak isabet
ederken Beyaz Saray’› hedef ald›¤› sa-
n›lan dördüncü uçak herhangi bir he-
defi vuramadan düfltü. ‹kiz Kuleler ta-
mamen y›k›l›rken Pentagon’da önemli
hasar olufltu. Toplamda yaklafl›k 3000
kiflinin hayat›n› kaybetti¤i bu eylem,
ABD’nin kendi topraklar›nda yaflad›¤›
en büyük sald›r› olarak tarihe geçti.

1993’te de ayn› örgüte yak›n kim-
seler taraf›ndan Dünya Ticaret Merke-
zi’ne bombal› sald›r› düzenlenmiflti.
Her iki sald›r›n›n nedeni de Usame Bin
Ladin liderli¤indeki El Kaide’nin So-
¤uk Savafl’tan sonra daha radikal bir
hareket hâline gelerek gerek ‹srail’e
verdi¤i destek gerek Arap ülkelerinde
askerî güç bulundurmas› nedeniyle
ABD’ye karfl› mücadeleye giriflmesiy-
di. ABD ve müttefiklerine karfl›
1996’da cihat ilan eden El Kaide, dün-
yan›n çeflitli yerlerinde ve çeflitli za-
manlarda ses getiren birçok terör eylemi gerçeklefltirdi. Bu eylemler aras›nda 11
Eylül sald›r›lar›, gerek organizasyonu gerekse yaratt›¤› sonuçlar bak›m›ndan çok
daha önemlidir.

Eylül ve sonras›ndaki geliflmelerle ilgili daha ayr›nt›l› bilgi almak isterseniz 11 Eylül: Ön-
cesi ve Sonras› (Derleme, ‹stanbul, Etkileflim Yay›nlar›, 2007) adl› kitab› okuyabilirsiniz.

Afganistan Müdahalesi
11 Eylül sald›r›lar›ndan sonra ABD d›fl politikas›nda önemli bir dönüflüm yafland›.
“Terörle savafl” söylemi öne ç›kar›larak terörist örgütler ve bunlara destek olan ül-
keler karfl›s›nda ABD’nin harekete geçece¤i aç›kland›. Bu çerçevede, Clinton dö-
neminden farkl› olarak Bush yönetimi, tek tarafl› ve çok daha sert askerî yapt›r›m-
lar uygulamay› kararlaflt›rd›. Söz konusu anlay›fl›n bir parças› olarak, El-Kaide’yi
topraklar›nda bar›nd›ran Afganistan’daki Taliban rejimine yönelik bask›lar art›r›ld›.
El-Kaide kamplar›n›n kapat›lmas› ve bin Ladin de dahil olmak üzere örgüt üyele-
rinin ABD’ye teslim edilmesi yönünde Taliban rejimine verdi¤i ültimatoma olum-
suz yan›t alan Bush yönetimi, Afganistan’a karfl› harekete geçti. Di¤er ülkelerden
de teröre karfl› mücadelede destek mesajlar› alan ABD konuyu BM Güvenlik Kon-
seyi ve NATO’ya tafl›d›. BM Güvenlik Konseyi’nden, BM fiart› çerçevesinde Afga-
nistan’a yönelik olarak askerî bir müdahale yap›labilmesini sa¤layacak herhangi

2498.  Ünite  -  So¤uk Savafl Sonras›nda Dünya (1991-2003)
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Usame Bin Ladin
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fingerprinting-osama-bin-laden/
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bir karar ç›kmad›. ABD, meflru müdafaa kavram›na dayanarak müdahale için
BM’nin yetkilendirmesine gerek olmad›¤›n› iddia etti. Oysa BM fiart›’nda öngörül-
dü¤ü biçimiyle bir meflru müdafaa durumu söz konusu de¤ildi. NATO ise tarihin-
de ilk kez ortak savunmay› öngören beflinci maddenin iflletilmesine karar vererek
ABD’yi destekledi. 

7 Ekim’de, ABD ve ‹ngiltere taraf›ndan baflkent Kabil’e yap›lan hava sald›r›la-
r›yla bafllayan ve Sürekli Özgürlük ad› verilen operasyonda Taliban yönetiminin
düflürülmesi ve El-Kaide kamplar›n›n yok edilmesi amaçlan›yordu. Bu çerçevede,
Afganistan’da uzun süredir devam eden iç savaflta Taliban rejimine karfl› olan be-
lirli gruplar›n biraraya getirilmesiyle oluflan Kuzey ‹ttifak› güçleri de devreye sokul-
du. Görece az say›daki ABD-‹ngiliz kara birlikleri de operasyona dahil edildi. 2001
y›l› sonunda, Afganistan’›n önemli bir bölümü Taliban güçlerinden temizlendi ve
Kabil de dahil olmak üzere önemli kentler ele geçirildi. 

Bu dönemde BM Güvenlik Konseyi’nin Aral›k 2001’de ald›¤› kararla Afganis-
tan’daki devlet yap›lanmas›n› ve güvenlik güçlerinin e¤itim ve örgütlenmesini sa¤-
lamak amac›yla NATO’ya ba¤l› bir Uluslararas› Güvenlik Yard›m Gücü (ISAF) adl›
askerî bir misyon kuruldu. ISAF, ço¤unlu¤u NATO üyesi olmak üzere birçok ülke-
nin katk›s›yla oluflturuldu. ISAF’›n ilk önemli faaliyeti, bafl›nda Hamid Karzai’nin
bulundu¤u geçici bir Afgan yönetiminin kurulmas› oldu. Taliban ve El-Kaide’nin
devam eden direnifli nedeniyle 2003’ten itibaren yetki ve görev alan› geniflletilen
ISAF’a Türkiye de etkin flekilde destek verdi. 

Irak’›n ‹flgali
11 Eylül’den sonra ABD d›fl politikas›n›n sertleflerek kuvvet kullanma e¤iliminin
öne ç›kt›¤› konusuna yukar›da de¤inilmiflti. Bu politika, Afganistan odakl› “terörle
savafl” anlay›fl›n›n ötesinde, ABD ç›karlar›na zarar verme potansiyeli tafl›yan ve
1990’larda “haydut devlet” olarak tan›mlanan di¤er ülkelere de uyarland›. Ocak
2002’deki konuflmas›nda yeni ABD Baflkan› Bush; ‹ran, Irak ve Kuzey Kore’yi “fler
ekseni” olarak tan›mlad› ve ABD’nin bu ülkelerden gelen tehdide seyirci, kalma-
yaca¤›n› söyledi. “Bush Doktrini” olarak da adland›r›lan yeni ABD ulusal güvenlik
stratejisinde, olas› bir tehdidi bertaraf etmek üzere gerekirse “önal›c›” (pre-empti-
ve) müdahale yap›lmas› öngörüldü. Böylece Irak meselesi, hem ABD d›fl politika-
s›nda hem de uluslararas› politikan›n gündeminde yeniden öne ç›kt›. 

Irak’a yönelik bask›n›n art›r›lmas›nda Ba¤dat yönetiminin, 1998’de Irak’tan ay-
r›lm›fl bulunan BM silah denetçilerinin ülkeye yeniden kabul edilerek çal›flma yap-
mas›na direnmesi de rol oynad›. Irak, 2002 sonunda bu denetimi kabul etmiflse de
sonuçlar ABD taraf›ndan tatmin edici bulunmad›. Irak’›n kitle imha silahlar›na sa-
hip oldu¤u ve bu kapasitesini gelifltirmek için çal›flmalar yapt›¤› iddialar›na ek ola-
rak önal›c› bir müdahaleyi gerek ulusal gerek uluslararas› kamuoyu nezdinde mefl-
ru gösterebilmek için, Ba¤dat yönetiminin El-Kaide ve Filistinli gruplara destek
verdi¤i iddia edildi. Böylece Irak’›n sadece bölgesinde de¤il, dünya bar›fl› için bir
tehdit oluflturdu¤u ve teröre destek vermesi bak›m›ndan da terörle savafl çerçeve-
sinde Irak’›n bir hedef oldu¤u ileri sürüldü. 

Öte yandan ABD’nin bu iddialar›, birçok ülke taraf›ndan kuflkuyla karfl›land›.
Rusya, Çin ve Fransa gibi BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri yan› s›ra Almanya
ile Türkiye ve Irak gibi baflta Irak’›n komflular› olmak üzere Orta Do¤u ülkeleri,
askerî müdahaleye karfl› ç›kt›lar. ABD ve ‹ngiltere’nin bafl›n› çekti¤i müdahale yan-
l›s› grupta ‹spanya, ‹talya, ‹srail’in yan› s›ra o dönemde NATO’ya üye olmak iste-

250 Siyasi  Tar ih  



dikleri için ABD’yle iliflkilerini iyi tutmak isteyen eski Do¤u Bloku ülkeleri bulunu-
yordu. Irak’a yönelik bir askerî müdahaleyi meflru k›lacak herhangi bir BM Güven-
lik Konseyi karar› al›nmam›fl olmas›na karfl›n ABD, ‹ngiltere, Avustralya ve Polon-
ya’n›n oluflturdu¤u koalisyon güçleri 20 Mart 2003’te “Irak’a Özgürlük Operasyo-
nu” çerçevesinde Irak’› iflgal etmeye bafllad›. Yaklafl›k 20 gün içinde baflkent Ba¤-
dat’› ele geçiren Koalisyon Güçleri, 1 May›s’ta savafl›n bitti¤ini ilan etti. Saddam
Hüseyin ve üst düzey yöneticilerin ele geçirilemedi¤i bu aflamadan sonra Irak, y›l-
larca sürecek y›k›c› bir fliddet dönemine girdi. Özellikle savafltan sonra Irak’›n id-
dia edildi¤i gibi kitle imha silahlar›na sahip bulunmad›¤› aç›kça ortaya ç›ksa da
ABD’nin politikas› de¤iflmedi. 

Irak’›n iflgali, Afganistan müdahalesiyle yan yana düflünüldü¤ünde ABD’nin
tüm Orta Do¤u co¤rafyas›n› kendi politikalar› do¤rultusunda yeniden flekillendir-
di¤i önemli bir hamledir. ‹flgalin belki de en önemli sonucu, ABD’nin Orta Do-
¤u’daki petrol rezervleri üzerindeki hâkimiyetinin büyük bir art›fl göstermesi ol-
mufltur. Bölgesel aç›dan bak›ld›¤›nda ise Körfez Savafl› sonras›ndan itibaren geli-
flen parçalanma sürecinin, Saddam yönetiminin tamamen ortadan kalkt›¤› bir du-
rumda daha da h›zland›¤› söylenebilir. 

Irak’›n iflgaliyle ilgili daha fazla bilgi almak için Bernard Trainor ve Michael Gordon’un
Kobra II: Irak ‹flgalinin Perde Arkas› (‹stanbul, Do¤an Kitap, 2006) adl› kitab›n› okuyabi-
lirsiniz. 

11 Eylül sald›r›lar›n›n uluslararas› politika bak›m›ndan en önemli sonuçlar› ne olmufltur?
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Küreselleflme ve demokrasi kavramlar› temelinde

tan›mlanan Yeni Dünya Düzeni’ni ve bu süreç-

te bafll›ca devletlerin genel durumlar›n› s›ralaya-

bilmek.

“Yeni Dünya Düzeni” Aral›k 1991’de Sovyetler
Birli¤i’nin da¤›lmas› sonras›ndaki dönemi ifade
etmek için kullan›ld›. Bu düzenin, serbest piyasa
ekonomisi ile insan haklar› ve demokrasiye da-
yand›¤› iddia edildi. Do¤u Bloku’nun da¤›lma-
s›yla birlikte Bat›’n›n temsil etti¤i liberalizmin ka-
zand›¤›, böylece ideolojik mücadelelerin ve do-
lay›s›yla tarihin sonunu geldi¤i söylendi. Öte yan-
dan, Yeni Dünya Düzeni mutlak ve iflleyen bir
düzen ve istikrar getirmedi. Bu yeni dönemde,
devlet d›fl› aktörlerin siyaset ve ekonomide et-
kinlik kazanmalar›, devletler taraf›ndan öngörül-
mesi ve denetlenmesi güç geliflmelerin ortaya
ç›kmas›na yol açt›. Terör, çevre kirlili¤i, kitle im-
ha silahlar›n›n yay›lmas›, gelir adaletsizlikleri vb.
sorunlar gündemde öne ç›kt›. Belki de hepsin-
den önemlisi, So¤uk Savafl’›n ideolojik ayr›mlar›-
n›n yerine medeniyetler aras›ndaki farkl›l›klar-
dan kaynaklanan mücadelenin geldi¤i iddia edil-
meye bafllad›. Demokrasi ve insan haklar›n›n
önem kazanmas›na karfl›l›k iç ifllerine kar›flmama
ve egemenlik gibi kavramlar de¤er kaybetti. 
ABD’nin So¤uk Savafl’tan galibiyetle ç›kmas›, Ye-
ni Dünya Düzeni’nin tekkutuplu bir sistem ola-
ca¤› fleklinde yorumland›. 1992 seçimlerini kaza-
n›p iki dönem görev yapan Demokratlar›n aday›
Bill Clinton yönetiminde ABD hegemonyas›n›n
sa¤lam temellere oturtularak güçlendirilmesi için
önemli ad›mlar at›ld›. Clinton yönetiminin, çok-
tarafl›l›k, demokrasi, küreselleflme vb kavramla-
ra at›f yapmas›, baflta müttefik ülkeler olmak üze-
re dünya genelinde ABD üstünlü¤üne yönelik
bir genel kabul oluflturmak ve tüm taraflar› mem-
nun edecek bir sistem yaratma amac›na yönelik-
ti. ABD’nin bu çizgisi, özellikle 11 Eylül 2001’den
sonra de¤iflti. Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n
ard›ndan bir toparlanma sürecine giren Rusya
1990’lar›n sonlar›na dek önemli sorunlarla karfl›-
laflt›. Putin’in devlet baflkanl›¤›na gelmesi, Rus-
ya’n›n tekrar güç kazanarak uluslararas› politika-
da etkin olmas›n› sa¤lad›. Yeni döneme önemli
kurumsal de¤iflikliklerle giren AB, yeni üyelere

kap›s›n› açarak örgütün Avrupa co¤rafyas›na ha-
kim olmas›n› sa¤lad›. Böylece, eski Do¤u Bloku
ülkelerinin uluslararas› sistemle bütünleflme ze-
mini oldu. Asya’da ekonomisi h›zla büyüyen Çin
uluslararas› alanda da daha etkin hâle geldi. Ye-
ni Dünya Düzeni’nden en çok olumsuz etkile-
nen ülkeler Afrika’dayd›. K›tadaki insani felaket-
ler artarak devam etti. 

Orta Do¤u, Balkanlar ve Kafkaslarda meydana

gelen bafll›ca krizlerin nedenlerini ve sonuçlar›-

n› irdeleyebilmek.

Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›, So¤uk Savafl bo-
yunca bir flekilde korunabilen dengeleri bozdu.
Körfez Savafl›, Yugoslavya’n›n da¤›lmas› ve Kaf-
kaslar’daki çat›flmalar, yeni dönemin yaratt›¤› güç
bofllu¤unun bir sonucu olarak gerçekleflti. Irak’›n
Kuveyt’i iflgaline ABD taraf›ndan verilen yan›t,
Sovyetler Birli¤i gibi dengeleyici bir karfl› a¤›rl›-
¤›n olmad›¤› bir durumda sert oldu. Irak, iflgal
etti¤i Kuveyt’ten ç›kar›ld›¤› gibi kendi s›n›rlar›
üzerindeki egemenli¤i de giderek azald›. Yugos-
lavya ise So¤uk Savafl boyunca bast›r›lan ve mil-
liyetçilik e¤ilimlerinde dönemin konjonktürünün
etkisiyle de meydana gelen patlaman›n bir sonu-
cu olarak kanl› bir flekilde parçaland›. Bu süreç-
te en büyük çat›flmalar 1992-1995 aras›nda Bos-
na-Hersek’te yafland› ve en büyük s›k›nt›y› da
S›rp ve H›rvatlar›n aksine, bir anavatan deste¤in-
den yoksun bulunan Boflnaklar çekti. Bosna’da-
ki çat›flmalar Dayton Anlaflmas›’yla sona erdirilse
de eski Yugoslavya’ya ait önemli bir sorun olan
Kosova’n›n gelece¤i konusu kald›. Miloseviç yö-
netiminin buradaki Arnavutlara yönelik bask›s›n›
ortadan kald›rma iddias›yla BM’den yetki almak-
s›z›n 1999’da NATO taraf›ndan yap›lan operas-
yon, Kosova’y› ba¤›ms›zl›¤a yaklaflt›rd›. Kafkas-
ya’da ise ba¤›ms›zl›k ilan eden Çeçenistan ile
Rusya aras›nda 1990’lar boyunca devam eden ça-
t›flmalar, Rusya’n›n ald›¤› çok sert önlemlerle son-
land›r›labildi. Öte yandan Ermenistan’›n Azer-
baycan’a ait olan Karaba¤’› iflgali nedeniyle orta-
ya ç›kan sorun hâla çözülemedi. 

Özet
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Filistin sorunu baflta olmak üzere Orta Do¤u’daki

durumu etkileyen bafll›ca sorunlar› özetleyebilmek.

So¤uk Savafl’›n bitmesiyle birlikte Orta Do¤u’da-
ki etkinli¤ini giderek art›ran ABD, özellikle Kör-
fez Savafl›’n›n hemen ard›ndan Filistin sorunun
çözümüne yönelik çal›flmalar›n› h›zland›rd›. So-
mut sonuçlar› olmasa da Ekim 1991’de Madrid’de
toplanan Bar›fl Konferans›, bir Bar›fl süreci bafl-
latmas› bak›m›ndan önemliydi. ‹srail ve Filistin
taraflar› aras›nda, Oslo’da 1992 sonlar›nda baflla-
yan gizli görüflmeler sonunda var›lan anlaflmayla
özerk bir Filistin yönetimi kurulmas› kabul edil-
di. Öte yandan, bu yönde at›lan çabalardan her
iki taraftaki radikal çevreler rahats›z oldular. Ar-
tan fliddet ortam›nda süreç yavafllad›. Clinton’un
devreye girmesiyle 1998 ve 2000 y›llar›nda baz›
görüflmeler yap›lmas›na karfl›n ‹srail iflgalinin afla-
mal› olarak sonland›r›lmas› ve Arafat baflkanl›-
¤›ndaki Filistin yönetiminin kurulmas› yönünde
nihai bir uzlafl›ya var›lamad›. ‹srailli siyasetçi fia-
ron’un Kudüs’e yapt›¤› ziyaret nedeniyle baflla-
yan ‹kinci ‹ntifada s›ras›nda Bar›fl Süreci büyük
yara ald›. Bu dönemde, Bar›fl Süreci’nin belki de
tek somut sonucu, Filistinli gerillalar›n varl›¤›n›
bahane ederek 1982’de Lübnan’da iflgal etti¤i yer-
lerden 2000’de çekildi. 
Orta Do¤u’nun bir di¤er önemli konusu ‹ran’›n
durumuydu. Gerek ‹srail gerek ABD taraf›ndan
önemli bir tehdit olarak görülen ‹ran’›n 1990’lar-
dan itibaren nükleer teknoloji gelifltirmeye yöne-
lik çal›flmalar yapmas›, söz konusu tehdit alg›s›n›
güçlendirdi. Artan bask›lar karfl›s›nda ‹ran, ülke-
deki nükleer tesislerini incelemeleri için Ulusla-
raras› Atom Enerjisi Ajans› denetçilerini 1992’den
itibaren çeflitli zamanlarda ülkeye davet etti. UA-
EK, ‹ran’›n tezlerini destekleyen bir rapor sun-
duysa da özellikle ABD’nin rahats›zl›¤› sürdü.
1995’ten itibaren tavr›n› sertlefltiren ABD bir yan-
dan ‹ran’a yönelik ekonomik yapt›r›mlar› devre-
ye sokarken genel olarak da Irak ve ‹ran’a yöne-
lik olarak Çifte Çevreleme ad› verilen politikay›
devreye soktu. Özellikle 2003 Irak Savafl› önce-
sinde üzerindeki bask›n›n artmas›yla ‹ran, UAE-
A’n›n yeniden denetim yapmas›na izin verdi. Yü-
rütülen diplomatik çabalar sonucunda, Aral›k
2003’te ‹ran, önceden taraf oldu¤u Nükleer Si-
lahlar›n Yay›lmas›n›n Önlenmesi Sözleflmesi’ne
eklenen ve UAEA’ya daha ayr›nt›l› denetim yet-
kisi tan›yan Ek Protokolü imzalad›. 

11 Eylül sald›r›lar›ndan sonra uluslararas› poli-

tikada yaflanan de¤iflimi tan›mlayabilmek.

11 Eylül 2001’de ABD’ye yönelik olarak gerçek-
lefltirilen ve kaç›r›lan sivil uçaklar›n kullan›ld›¤›
intihar sald›r›lar›, Bush yönetiminin çok sert ve
tek-tarafl›l›¤a dayanan bir d›fl politikaya geçme-
sine zemin haz›rlad›. Terörle savafl söylemi çer-
çevesinde ABD liderli¤inde bir araya gelen koa-
lisyon güçlerince sald›r›lar›n sorumlusu oldu¤u
iddias›na dayanarak Taliban rejiminin deste¤iyle
Afganistan’da bulunan El-Kaide’ye karfl› Sürekli
Özgürlük Operasyonu bafllat›ld›. BM’den aç›kça
yetki al›nmaks›z›n gerçeklefltirilen ve meflru mü-
dafaa çerçevesi içinde yap›ld›¤› ileri sürülen bu
operasyon sonras›nda Afganistan’da Bat› destek-
li bir geçici yönetim kuruldu. 
11 Eylül’ün ABD d›fl politikas›ndaki ilk sonucu
terörle savafl ise ikinci ve daha genel sonucu da
önal›c› müdahale doktrininin benimsenmesidir.
2002’de benimsenen doktrinde fler ekseni olarak
tan›mlanan ‹ran, Irak ve Kuzey Kore’den gelen
tehdide ABD’nin kay›ts›z kalmayaca¤›, bu tehdit-
lerin bertaraf edilmesi için gerekirse önal›c› mü-
dahalede bulunulaca¤› öngörüldü. Irak’ta
1998’de sona eren silah denetiminin yeniden bafl-
lat›lmas›na yönelik talepler ve ABD’nin bu ülke-
nin kitle imha silahlar›na sahip oldu¤u yönünde-
ki iddialar›, Saddam Hüseyin’e karfl› önleyici bir
müdahalenin gerekçesi oldu. Müdahaleye karfl›
ç›kan çok say›da devlet olmas›na ve BM’den yet-
ki al›namamas›na ra¤men 20 Mart 2003’te ABD,
‹ngiltere, Avustralya ve Polonya’ya ba¤l› koalis-
yon güçleri Irak’› iflgal etmeye bafllad›. Yaklafl›k
bir ay sonra Ba¤dat ele geçirilerek Saddam Hü-
seyin yönetimi sona erdirildi. Savafltan sonra flid-
det olaylar›n›n artt›¤› ve bölünme sürecine giren
Irak’ta, ABD iddialar›n›n aksine kitle imha silah-
lar›n›n varl›¤›na iliflkin bir kan›t bulunamad›. Öte
yandan ABD hem Orta Do¤u petrolleri üzerinde-
ki hâkimiyetini pekifltirdi hem de Yeni Dünya
Düzeni’nde tek-tarafl› eylem yapabilme kapasi-
tesini tüm dünyaya göstermifl oldu.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi So¤uk Savafl sonras›nda
önem kazanan kavramlardan birisidir? 

a. Egemenlik 
b. ‹çiflleri
c. ‹nsan Haklar›
d. Sosyalizm
e. Ulusal ekonomi

2. Baflkan Clinton döneminde ABD ile ilgili olarak afla-
¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

a. Askerî müdahalelerden kaç›nm›flt›r.
b. Meflruiyet yaratma kayg›s› tafl›maks›z›n askerî

müdahalelerde bulunmufltur.
c. Sadece kendi yar› küresinde etkinlik göstermifltir.
d. Çok-tarafl› bir yaklafl›m sergilemifltir.
e. Küreselleflmeye karfl› önlemler alm›flt›r. 

3. 1990’larda AB’nin durumuyla ilgili afla¤›daki cümle-
lerden hangisi yanl›flt›r?

a. Avusturya, Finlandiya ve ‹sveç AB üyesi olmufltur.
b. Eski Do¤u Bloku ülkeleri AB’ye üye olmufltur.
c. Kurumsal yap›s›nda önemli geliflmeler kaydedil-

mifltir.
d. Uluslarüstü niteli¤i gelifltirilmifltir.
e. Ortak d›fl politika oluflturulmas› yönünde çal›fl-

malar h›zland›r›lm›flt›r.

4. Afla¤›daki krizlerden hangisi, do¤rudan etnik çat›fl-
ma nedenine ba¤lanamaz?

a. Ruanda
b. Körfez Savafl›
c. Bosna Savafl›
d. Çeçenistan
e. Karaba¤

5. Körfez Krizi’ni bafllatan geliflme afla¤›dakilerden han-
gisidir?

a. Irak’›n ‹srail’e füze sald›r›s› düzenlemesi.
b. ‹ran’›n nükleer enerji üretmek istemesi.
c. Irak’›n Suudi Arabistan’a ültimatom vermesi.
d. BM taraf›ndan Irak’a yönelik ambargo karar›

al›nmas›.
e. Irak’›n Kuveyt’i iflgal etmesi.

6. Afla¤›dakilerden hangisi Bosna’daki çat›flman›n ta-
raflar›ndan birisi de¤ildir?

a. H›rvatistan
b. Bosnal› S›rplar
c. Boflnaklar
d. Slovenya
e. S›rbistan

7. NATO’nun Kosova Müdahalesi ile ilgili olarak afla¤›-
dakilerden hangisi yanl›flt›r?

a. Rusya ve Çin askerî müdahaleye karfl› ç›km›flt›r.
b. NATO, BM Güvenlik Konseyi’nden yetki alarak

müdahale etmifltir.
c. Kosova’da Arnavutlar ço¤unluktad›r.
d. Kosova, S›rbistan’a ba¤l› bir özerk bölgedir. 
e. Operasyon sonras› Kosova’da NATO gücü ko-

nuflland›r›lm›flt›r.

8. Afla¤›dakilerden hangisi Bar›fl Süreci kapsam›nda ya-
p›lan diplomatik giriflimlerden biri de¤ildir?

a. Oslo Anlaflmas›
b. Yol Haritas›
c. Wye River Bildirisi
d. Camp David Görüflmeleri 
e. ‹kinci ‹ntifada 

9. Afganistan’da BM karar›yla oluflturulan askerî birlik
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. UNOSOM
b. KFOR
c. UNITAF
d. ISAF
e. UNOSOM II

10. Irak’›n iflgalini meflrulaflt›rmak için kullan›lan temel
iddia afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Irak’›n kitle imha silahlar›na sahip bulunmas›.
b. Irak petrollerinin ele geçirilmesi.
c. Irak’›n ‹ran’› tehdit etmesi.
d. Irak’›n BM ambargosuna itiraz etmesi.
e. Irak’›n Amerikan hedeflerini vurmas›.

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yeni Dünya Düzeni” konu-
sunu gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bafll›ca Aktörler ve D›fl Po-
litikalar›: ABD” konusunu gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bafll›ca Aktörler ve D›fl Po-
litikalar›: AB” konusunu gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Körfez Krizi” konusunu göz-
den geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Körfez Krizi” konusunu göz-
den geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bosna Savafl› ve Uluslarara-
s› Müdahale” konusunu gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kosova Sorunu ve NATO
Müdahalesi” konusunu gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Filistin Sorunu ve Bar›fl Sü-
reci” konusunu gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Afganistan Müdahalesi” ko-
nusunu gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Irak’›n ‹flgali” konusunu
gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

So¤uk Savafl’›n en belirgin niteli¤i, özünde ideolojik bir
temele dayanan ve devletler aras›nda yaflanan rekabet-
ti. Taraflar›n kesin biçimde birbirinden ayr›ld›¤› ve do-
lay›s›yla hareket alanlar›n›n da belirlenmifl oldu¤u böy-
le bir sistem, öngörülebilir olmas› nedeniyle bir istikrar
da sa¤lam›flt›. So¤uk Savafl sonras›nda oluflan Yeni Dün-
ya Düzeni ise bafll›ca flu yenilikleri getirdi: Birincisi, es-
kiden oldu¤u gibi taraflar› belirli bir kamplaflma orta-
dan kalkt›¤› için sistem çok daha esnek hâle geldi. Dev-
letler aras›ndaki iliflkiler, ulusal ç›kar alg›lamalar› çerçe-
vesinde ve somut durumun gerekleri uyar›nca belirlenir
hâle geldi. So¤uk Savafl döneminde ayn› blok içindeki
ülkeler aras›nda görülen mutlak anlay›fl birli¤ini, ortak
bir düflman›n kalmad›¤› 1990’larda sa¤lamak zorlaflt›.
Dolay›s›yla sistem, aktörlerin öngörülebilir davran›fllar›-
n›n azald›¤› oranda istikrars›z bir görünüm sergilemeye
bafllad›. ‹kincisi, Yeni Dünya Düzeni’nde devlet d›fl› ak-
törler So¤uk Savafl dönemine göre çok daha öne ç›kt›-
lar. Bu aktörler, bir uluslararas› banker, bir uluslararas›
mahkemeye baflvuran s›radan bir birey, bir terör örgü-
tü ya da dev bir flirket olarak düflünülebilir. Bu aktör
tipleri sisteme çeflitli düzeylerde etkide bulunma imkâ-
n›na sahip olarak devletlerin So¤uk Savafl döneminde-

ki merkezî konumunu azaltt›lar. Üçüncüsü, aktörlerin
davran›fllar›na temel olan de¤erlerde köklü de¤ifliklik-
ler oldu. So¤uk Savafl dönemi, ideolojik bölünmüfllük
nedeniyle birbirine rakip demokrasi ve ekonomik sis-
tem anlay›fllar›n› yans›t›yordu. Sovyet sisteminin çökü-
flü, Bat›l› liberal demokrasi ve ekonomi modelinin tek
do¤ru olarak sunulmas›na imkân verdi. Bu ba¤lamda,
bir devletin temel meflruiyet çerçevesi demokrasi ve in-
san haklar› olarak kabul edilir oldu. Bunu ihlal eden ül-
kelerin egemenlik haklar› sorgulan›r ve hatta gerekirse
ihlal edilir hâle geldi. Son olarak ülkeler, siyasal aç›dan
oldu¤u kadar, küreselleflmenin getirdi¤i yap› nedeniyle
ekonomik olarak da daha geçirgen ve nüfuz edilebilir
hâle geldiler ve karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n güçlenmesi, dün-
yan›n bir bölgesinde ortaya ç›kan ekonomik krizin tüm
dünyaya h›zla yay›labilmesini kolaylaflt›rd›.

S›ra Sizde 2

Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›, bölgesel krizlerin ortaya
ç›kmas› konusunda bafll›ca flu bak›mlardan etki yaratt›:
Birincisi, Sovyetler Birli¤i’nin içinde, devlet zoruyla des-
teklenen bir denge söz konusuydu. Bu amaçla, 1930’lar-
dan beri belli bir iskan politikas› çerçevesinde Kafkas-
lar baflta olmak üzere etnik gruplar›n nüfus kompozis-
yonlar› devlet lehine dengelenmek istenmiflti. ‹deoloji-
nin ve buna ba¤l› olarak da Sovyet sisteminin çöküflü
hem etnik ve dinsel aidiyetleri yeniden gündeme getir-
di hem de bu anlay›fl› bast›racak bir devlet otoritesinin
son derece zay›flamas› nedeniyle çat›flma ortam› do¤-
du. Çeçenistan ve Karaba¤’daki durum buna örnek ola-
rak gösterilebilir. Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n ya-
ratt›¤› ikinci etki ise bu modeli temel alm›fl baz› devlet-
lerin de etnik/dini temelde çözülme sürecine girmesi
oldu. Yugoslavya’da olanlar buna iyi bir örnektir. Üçün-
cüsü, karfl› a¤›rl›k olarak nitelenebilecek bir süpergü-
cün bulunmad›¤› bir durumda, di¤er aktörlerin hareket
alan›n›n genifllemesidir. Örne¤in, güçlü bir Sovyetler
Birli¤i varken Körfez Savafl› gibi bir geliflmenin müm-
kün olabilece¤ini ve ABD’nin Orta Do¤u’ya bu kadar
do¤rudan girebilece¤ini düflünmek mümkün görünme-
mektedir. 

S›ra Sizde 3

Orta Do¤u’nun en önemli sorunu Filistin Sorunu’dur.
Sadece 1990’larda de¤il, ‹srail’in kuruluflundan beri böl-
gede büyük bir çat›flma ortam› söz konusu olmufltur.
Taraflar› sadece Filistin ve ‹srail’le s›n›rl› de¤ildir. M›s›r,
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Suriye, Ürdün ve Lübnan komflu olduklar› için do¤ru-
dan sorunun taraf› olmakla birlikte, örne¤in Lübnan’da-
ki fiii Hizbullah, ‹srail’le çat›flt›¤› oranda, ‹ran da bu so-
runun taraf›d›r ya da HAMAS ve di¤er Sünni örgütler
nedeniyle Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri de soru-
nun dolayl› taraflar›d›r. Filistin’in Müslümanlar için de
dinî aç›dan çok önemli bir yer olmas› ve bu bölgenin
ABD ve Bat› destekli ‹srail taraf›ndan iflgal edildi¤i id-
dias› ise El-Kaide gibi tüm dünyada eylem yapan bir ör-
güt söz konusu oldu¤unda, sorunun taraflar›n› çok da-
ha genifl bir co¤rafyaya yaymaktad›r. Dolay›s›yla Filistin
Sorunu, bölgedeki tüm dengeleri ve iliflkileri etkileyen
kapsaml› ve çok tarafl› bir sorun oldu¤u kadar asl›nda
günümüz dünyas›nda bar›fl›n kurulmas› için de mutlaka
çözülmesi gereken bir sorundur. 

S›ra Sizde 4

11 Eylül sald›r›lar›, ABD d›fl politika söyleminde büyük
bir de¤ifliklik yaratt›. Clinton döneminin çok-tarafl›l›¤›
vurgulayan, küreselleflme sürecini destekleyen yaklafl›-
m›n›n yerini, Amerikan devletinin önceli¤i çerçevesin-
de tek-tarafl› ve sertlik yanl›s› bir politika ald›. Önal›c›
vurufl kavram› çerçevesinde ABD, uluslararas› meflrui-
yet koflullar›n› sa¤lamay› dikkate almaks›z›n tehdit ola-
rak tan›mlad›¤› aktörlere müdahale etmeye bafllad›.
Özellikle, olmayan kan›tlara dayanarak Irak’› iflgal et-
mesi, birçok çevrede küreselleflmenin rafa kald›r›ld›¤›
ve klasik emperyalist ça¤›n geri geldi¤i fikrini uyand›r-
d›. Bunun yan›nda, Kyoto Protokolü’nden ve Anti-Ba-
listik Füze Antlaflmas›’ndan çekilerek ve Uluslararas›
Ceza Mahkemesi’nin yarg› yetkisini reddederek ulusla-
raras› sistemdeki iflbirli¤i mekanizmalar›ndan uzaklaflt›.
ABD’nin bu tepkisi, özellikle Rusya’n›n da karfl› hamle-
ler yapmas› sonucunu do¤urarak 2000’lerde baflta füze
kalkan› olmak üzere baflkaca ciddi sorunlar yaratt›.
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