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GİRİŞ

İki

Dünya Savaşı arası dönem, çağımızda milletlerarası
politikaya egemen olan akımların ve gelişmel erin anlaşılabil
mesi için derinlemesine araştırılması gereken bir dönem.
Biz böyle «exhaustifı>, derinlemesine bir araştırma yaptığımız
iddiasında değiliz. Elimizdeki sınırlı olanakları kullanarak
bu dönemin bir bölümüne, ilk evresine ışık tutmaya çalıştık.
Bu çalışmayı gerçekleştirirken de olanaklarımızın elverdiği
oranda konuyla ilgili son yayınlardan yararlanmaya özen
gösterdik.
İkinci

Dünya Savaşı'na giden yolu aydınlatmaya çalı
sonra Avrupa'da barışı kurma ve sürdü:::me
çabalarının egemen olduğu 1919'la 1929 ·yılları arasındaki
zaman kesitini ele almakla yetindik. İncelememizde Türkiyeye ayrıca yer vermememizin iki nedeni var. Birincisi, Türkiye Tarihi'nin bu döneminin ayrıntılı olarak ele alınmış
olması ve bundan böyle ancak, dar monografik çalışmaların
katkı sayılabilecegi «Devrim Tarihi»mizin konusuna girişi.
İkincisiyse, Birinci Dünya
Savaşı'na giden yolda Osmanlı
Devleti'nin önemli bir kilometre taşı oluşuna . karşılık, İkin
ci Dünya Savaşı'na giden yolda Türkiye Cumhuriyeti'nin
herhangi doğrudan bir etkisinin bulunmayışı. Bunun nedeni, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Birinci Dünya Savaşı'ndan
sonra yenilenlere dayatılan barış andlaşmalarından Milli
Kurtuluş Savaşı'yla ilk kurtulan devlet oluşu ve Atatürk'ün
«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesine uyarak, re\'.izyonist
devletlerin yanında yer almamasıdır. Yeni kurulan Cumhuriyet 'n ükümeti, geri kalan sorunlarını ya uzlaşma yoluyla

şırken, savaştan
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ya d~ Milletlerarası Hukukun «rebus sic stantibusn
uyarak çözmeyi yeğlemiştir.

kuralına

Konumuzu üç bölüm içinde incelemeyi uygun bulduk.
Barışın ~azırlanması başlığı altında, önce Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış andlaşmalarını. ele alacağız.
Bunların içinde de, bu dönemde Avrupa'daki büyük devletler arasında çıkacak uyuşmazlık tohumlarını taşıyan Versailles Andlaşması üzerinde daha fazla duracağız. Barışın
Uygulanmasında
Karşılaşılan Güçlükler
başlığıhı taşıyan
ikinci bölümdeyse B!rinci Dünya Savaşı sonunda Avrupa
Barışı'nın dayandırıldığı temel ilkelerin
uygulamada yarattığı sorunları ~e barış andlaşmaları dışında kalan A.B.D.'yle Sovyet Rusya'nın Avrupa Barışı karşısındaki tutumları
nı aydınlatmaya
çalışacağız. Ayrıca Bağlaşık ve Ortaklar
arasında başgösteren uyuşmazlıkların üzerinde de kısaca duracağız. Üçüncü
Bölümdeyse Avrupa'da Barışı Sürdürme
Çabaları ele
alınacaktır . Bu barışı
sürdürme çabalarını
olumlu ve olumsuz yönde etkileyen gelişmelere de ayrı baŞ
lıklar altında yer verilecektir.
Çalışmamıza iki dünya savaşı arası dönemi ortadan bölen 1929 Dünya Ekonomik Bunalımına da, değinerek son vereceğiz. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Avrupa'daki yeni
gelişmelere kaynaklık edecek, açılan bu yeni dönemde gelişen olaylar Avrupa'yı savaşa daha da yaklaştıracaktır .-

1919 - 1929 dönemini ele alırken sadece Avrupa'daki geyer verdik, öbür kıtalardaki duruma, çalışmamı
zın başında dolaylı olarak ve Avrupa
devletleriyle ilgileri
oranında değinmekle yetindik. Görüleceği gibi, sorunları sadece diplomatik ilişkiler açısından ele almadık . İleride, İkin
ci Dünya Savaşı 'na neden olacak Avrupa pevletleri arasın
daki ilişkileri incelemeye çalışırken, bu ilişkilerin siyasal rejimler ve iç politikayla olan yakın bağlantısını aydınlığa kavuşturabilmek için de çaba gösterdik. Amacımız, gelecekte,
İkinci Dünya Savaşı'na giden yola bütünüyle ışık tutma~.
lişmelere
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BİRİNCİ

BARIŞIN

BÖLÜM

,HAZIRLANMASI

I. SAVAŞ ERTESİNDE AVRUPA'NIN SORUNLARI

A. SAVAŞ ERTESİ AVRUP~ ' SINA GENEL BAKIŞ

Birinci Dünya
silahlar

Savaşı'nın özelliği, kazandığı

boyutlar ve
tarihte kendisinden önceki
savaşlardan farklı bir nitelik göstermesi. Birinci Dünxa Savaşı'nda 65 milyon insan karşı karşıya gelmiş, savaşan ordularda 8,5 milyon asker ölmüş , iki milyondan fazlası sakat
kalmış. Dolaylı ya da dolaysız 10 milyon kişi savaş yüzünden
yaşamını yitirmiş : Bu yüzdendir ki ilk kez savaş içinde ((savaşa karşı savaş ıı açma düşüncesi uç veriyor. Savaşa karşı
nasıl savaşılaçak? Bu savaşa karşı savaşta başarıya ulaşabil
mek için Milletlerarası ilişkilere egemen olan bazı ilkeleri
değiştirmek, yeni ilkeler ve kurumlar getirmek gerek. Herşeyden önce devletin egemenliğini, sınırlamaya çalışmak zorunlu oluyor.
kullanılan

bakımından

Klasik görüşe göre egemenlik, kesin ve her çeşit denetim dışında kalan bir iktidar. Egemenlik üstün iktidardır;
kesin ve en tam iktidardır . Başka bir deyişle egemenlik hiçbir koşulla bağlı olmadan emirler verebilmek, hiçbir başka
iradeden emir almamaktır. (1) Kısaca, kesin ve denetim kabul etmeyen bir iktidar egemenlik. Bunun anlamı Devletle(1)

Edip F . Çelik :

Mllletlerarası Hukuk Cilt ·I , İst. 1980. s. 325.

-

3 -

rin üzerinde hukuk tarafından düzenlenmiş bir süper devletin, bir üstün devletin bulunmaması. Milletlerarası alanda
hukuk açısından birbirine eşit ve birbirinin rakibi devletlerin bulunması.
Ne var ki devletin

egemenliği

maddi bir kavram, öze

değgin bir kavram değil, organiktir. Bunun kanıtı egemen

devletin de

Milletlera~ası

Hukuk'la

bağlı oluşu.

(1)

öte yandan, Milletıerarası alanda savaş, devletıerarası
olanaklarla başka bir biçimde sürdürülmesi olarak, devletin egemenliği geregi kendi takdir yetkisine
girerse de; savaşın yürütülmesi Milletıerarası Hukuk tarafından sınırlandırılmıştır.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşın da sınırlandırılması hatta yasaklanması düşünü
lüyor. Barış. andlaşmalarının başındaki Milletler Cemiyeti
Misakına göre haklı ve haksız savaş ayırımı getirilrpiş, Savaş sınırlandırılmıştır. Ayrıca 27 Ağustos 1928 tarihli (Briand - Kellog) Faris Andlaşması'yla da «Milletlerarası anlaş
mazlıkları çözmek için savaşa başvurmak » devletlerin karşı
lıklı ilişkilerinde «Milli politikalarının bir aracı olarak savailişkilerin, farklı

şa başvurmak»

yasa~lanmaya çalışılmıştır . Savaşı sınırlan

dırma, . devletler

üstü değil devletler arası bir örgüte, yani
karar almak için oybiriiğini gerektiren bir örgüte dayandı
rılmak istenmiştir. Bütün bunlar yapılırken de ileride göreceğimiz gibi A.B.D.'nin görüşü ağır basmıştır . cı Savaşa karşı
savaş » açma fikri özellikle savaştan galip ayrılan. devletlerin ortak görüşüyken bunu gerçekleştirme yolları arandığı
sırada neden başta A.B.D.'nin önerileri ağır basmış? Eğer
siyasal ağırlık savaştaki özveriye dayandırılacaksa, A.B .D.'nin görüşlerine verilen değerin nedeni açıklanamaz. Aksine
bu ağırlığı A.B.D.'nin 1917'de savaşa girmekle, son anda
Fransa, İngiltere. ve onların bağlaşıklarının yengisine sağla
dığı katkıya dayandırmaksa gerçekçi bir değerlendirme olur.

(l}

Georges Berlia: Le Maintien de la Paix
Problemes 1919-1976 Paris 1976 (Teksir) s. 5.
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Doctrines et

A.B.D.'nin ağırlığı, A.B.D. Başkanı'nın barış koşulları
konusunda Almanya'ya verdiği garantilerde kendini belli
ediyor. (1) Barış, A.B.D. Başkanı Woodrow Wilson'un 8 Ocak
1918 de Kongre'ye mesajında belirttiği 14 nokta ve 4 Temmuz 27 Eylül, 21 Ekim'de bunlara eklediği ilkeler ışığında
gerçekleşti. Söz
konusu 14 nokta ve 14 noktaya eklenen
önemli il.keler şunlardır:
Bütün

1.

barış andlaşmalarının

laşmalardan başka mil.letlerarası

Bundan böyle diplomasinin
nin kaldırılması.

sı.

gizli

açık olması,

bu and-

andlaşma yapılmama

açık olması,

gizli diplomasi-

2. Denizlerde gidiş gelişin tamamen serbestliği ilkesi
benimsenecektir. Yalnız karasularıyla, Milletlerarası andlaş
malarla statüsü düzenlenmiş denizler kuralın istisnasıdır.
=~.
Barışa katılacak ve barışı korumak için birleşecek
olan milletier arasl:Ilda ekonomik bütün engellerin kaldırıl
ması ve ticari" ilişkilerinde eşitliğin kabul edilmesi.

4. Her ülkenin silahlarını, iç güvenliğin gerektirdiği
dereceye indirmek için karşılıklı garantilerin verilmesi.
. 5. Sömürgeler üzerindeki isteklerin serbestçe ve tam
bir yansızlıkla incelenerek ve bu bölgeler halkının çıkarları
da göz önünde tutularak bir sonuca bağlanması.
İşgal edilmiş

6.
ması

ve

önlem
7.

Rusya'nın

olan bütün Rus topraklarının boşaltıl
kendini istediği gibi yönetmesi yolunda ,

alınması.

Belçika'nın

egemenlik haklarına hiçbir şekilde dove yeniden kurulması.

kunmaksızın boşaltılması

(1)

Pierre Renouvin, Le Traite de Versailles Paris 1969 s. 10-11.
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- 8.

Bütün

kurtarılması. 1871 y ı
Alsace-Lorraine'i almak için yapmış o ! duğu
·haksızlığın tamir edilmesi ve bu toprakların yeniden Fran•
sa'ya verilmesi.
Fransız topraklarının

lında Prusya'nın

9.

İtaly~n sınırlarının

milliyetler ilkesine göre düzeltil-

mesi.
10. Avusturya-Macaristan İmparatorluğundaki milletlere en serbest bir biçimde özerklik elde etmeleri için ger~k
li olanakların tanınması.

1l.

Romanya, Sırbistan ve Karadağ.'ın boşaltılması,
Sırbistan'ın denizde serbest ve güvenli bir kapı elde etmesi,
Balkan Devletıeri'nin biribirleriyle olan ilişkilerinin Milliyetler ilkesi temeline göre dostça düzenlenmesi. Balkan Devlet"'..
leri'nin siyasal ve ekonomik bağımsızlıkları ve sınırl arının
dokunulmazlığı konusunda milletlerarası garantilerin verilmesi.
Türkler'in oturdukları
bölgelerin bağımsı~lığının sağlanması. Türk egemenliği altında bulunan öbür milletlere de özerk bir gelişme için tam
ve engelsiz bir fırsatın sağlanması. Boğazların milletler arası garanti altında bütün devletlerin ticaret gemilerine açıl
12.

Osmanlı İmparatorluğunda

· ması.

13. Oturanları kuşkUSl,lZ biçimde Lehli olan bölgeleri
içine alan bir Lehistan'ın kurulması. Bu Lehistan'a (Polonya) denizde bir kapı sağlanması. Lehistan'ın Siyasal ve Elrnnomik bağımsızlığının ve sınırlarının dokunulmazlığının
milletlerarası bir a:pdlaşmayla garanti edilmesi.
14: Büyük ve küçük milletlerin 'siyasal bağımsızlıklari
ve toprak bütünlüklerini, karşılıklı güvenliği sağlamak
amacıyla andlaşmalar yapacak bir milletlerarası örgütün kunı

rulması.

-6- ·

Milletlerin kendi geleceklerini kendilerinin
bilmesi (Self Determinasyo~)
-

Devletlerin yeni topraklar ve

sap~n.ya

savaş tazminatı

alma-

maları.

,.

Denizlerin. serbestliği .ilkesinin yorumlanması ve savaş tazminatı konusunda ~oydukları
çekinceler dışında, başta
Fransız, İngiliz, İtalya ve Belçika Hükümetleri Wilson ilkelerine katıl.ı.yorlardı. (1) Ne var ki zamanla Wilson ilkelerini
aşan· !stekler belirmeye başladı.
Savaş sonrasında özellikle
Fransa, İtalya ve Belçika'da güçlenen milliy~tçi akımlar
Wilson ilkelerini aşan istekler dile getirdiler. On'.ara göre
kendi ülkelerinin güvenliğini sağlamak için Wilson ilkelerinin ışığında yeniden kurulacak olan milletlı:rrarası düzenin
sağlayacağı garantiler yeterli değildi. Doğrudan ve somut
garantiler istiyorlardı. Wilsort ilkelerine aykırı bi1e olsa, sağ
lam, güven verici sınırların saptanmasından yanaydılar. Bu
tür sınırların çizilmesi, milliyetler ilkesine ve halkların ken-.
di kaderlerini saptama hakkına aykırı düşse bile güvence
sağlamak amacıyla savunulmaya değerdi. Fransız kairıu
oyunda ve parlamentosunda savaştan önce Almanya'ya ait
olan Rhein'ın batı yakasındaki toprakların ve Saar bölgesinin yeni statüsü konusunda görüş birliğine bir türlü varıla
mamış olmasına

karşın

«Almanya'nın

Cl)

tartışma

ödemesiıı

gerektiği

yoktu. Almanya savaşta Fransa'ya verdiği zararları tazmin etmeliydi. Wilson ilkelerine uygun olarak yeni kurulmakta olan devletlerde de milliyetçi duygular
güçlüydü. Çekler, Slovaklar, Polonyalılar, Romenler ve Güney Slavları Wilson ilkelerinin kendi güvenliklerini sarsacak
biçimde uygulanmasına karşıydılar. Milliyetler ilkesine uyularak sınırların düzenlenmesi sırasında güvenlik açısından
şüpheli ve belirsiz durumlar yaratılmasını
istemiyorlardı.
Çeşitli milletlerin, farklı diller konuşanların, içiçe yaşadıkla
rı bölgelerde Wilson ilkeleri, yerini kendi işlerine gelen baş. ka ilkelere bırakıyordu. Söz konusu bölgeyle ilgili tarihsel
konusunda

P. Renouvin, a.g.e., s. 11.
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haklardan, ekonomik ve stratejik zorunluklardan söz ediliBaşkanı Woodrow Wilson'un adil
bir barışın sağlanması için ileri sürdüğü ilkelerin kısa zamanda çeşitli. yönlerden gelen baskılarla çiğnenme eğilimi
nin belirdiği söylenebilir.
yordu. (1) Böylece A.B.D.

İngiltere'ninse, Avrupa'dan çok Avrupa dışında istekleri vardı; doğrudan veya dolaylı yoldan eski Alman sömürgelerini ele geçirmek, Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını .kontrol altına almak, Uzak Doğu'da egemen olmak istiyordu. Avrupa'dan bir toprak isteği yoktu; savaş sonunda
imzalanan bırakışmayla Avrupa'da amacına ulaşmıştı. İn
giltere'nin ezeli politikası <cA vrupa'yı bir devletin hegemonyası altında bırakmama, fazla güçlenen de:vletin karşısına
çıkma» olar~k özetlenebilir. İngiltere bu kez de amacına ulaşıyor. Almanya yenilmiş, Alman don.anması İngiliz adaları
için bir tehdit olmaktan çıkmıştff. Öte yandan Almanya'nın
kendisi için ekonomik bakımdan önemini unutmuyor İngil
tere. Almanya 1913'ten önce İngiltere için önemli bir pazardı. 1918'den sonra Liberal bir rejimle yönetilme.ye başlayan ·
Almanya'nın ekonomik dengeye kavuşması, Avrupa ekonomisinin yeniden sağlığını kazanması için kaçınılmaz bir zo' runluktu İngiltere açısından. Almanya'ya savaştan sonra
. sert yükümlülükler getirmek, savaşta yolaçtığı zararları belli bir ölçüde ödetmek dışında ekonomik hayatını zorlaştıra
cak önlemler alınması İngiltere'nin işine gelmiyor.

Ingiltere'de yönetici çevreler için, savaş sonrası asıl üzerinde durulm~sı gereken konu, Avrupa'nın yakın gelecekte
karşılaşabileceği Komünizm tehlikesidir. 1918 yılının Aralık
ayında İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın
(Foreign Office) bir
memorandumunda Avrupa politikasında temel sorunun bolşe vizm ile sav aşım olduğuna önemle işaret ediliyor (2).
A.B.D.'ndeyse Wilson'un
(1)

(2)

barış şartları dışta olduğu

P. Renouvin, a.g.e., s: 19.
P . Renouvin, a.g.e., s: 20.
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dar içte de muhalefetle karşılaşıyor. Kongre' de Cumhuri:> etçi muhalefetin sözcüsü Senatör Cabot Lodge'tur. Kongre'deki muhalefet. silahların sınırlandırılmasına, Milliyetler ve
denizlerin serbestliği, ilkesine karşı değildir ama Milletler
Cemiyeti konusunda kuşkuludur, bu örgüte güven duymuyor.
Ingiltere gibi Almanya'ya karşı yumuşak davranmaktan da
yana değildir, ne varki zamanla bu konuda yumuşayacak
tır. Asıl önemli olan, muhalefet, henüz A.B.D.'nin dünya sorunlarında sorumluluk almasına hazır değildir. Bu tutum
Theodore Roosevelt'in «Biz enternasyonalist değiliz, Amerikan milliyetçisiyiz» sözüyle açıklanmış oluyor. Oysa II. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan Milliyetçileri bütün dünya
işlerinde söz sahibi olmayı doğal hakları sayacaklar.
Yakın Çağ

tarihinde 1918-1924 yıllarının ihtilalci niteliteknik, ekonomik, sosyal ve demografik alanda getirdiği yeniliklere, Versailles'in diplomatlarının ayak uyduramadığını savunan Michel Launay'e göre, bu yıllarda yeni bir
dünya düzeni kurulmakta olduğunun farkında olan tek kişi
Başkan Woodrow Wilson'dur. (1) Oysa Wilson, Versailles'ın
diplomatik çevrelerince ve bu dönemi ele alan taİ"ihçilerce,
genel olarak romantik bir ülkücü olarak değerlendirilmek
tedir. Aslında Wilson Avrupa'yı açık kapı politikasıyla
A.B.D. iş çevrelerine bağlamak istiyordu. Avrupa'nın, A.B.D.'ye kapalı bir ekonomik birim meydana getirmesine karşıydı.
Milletler Cemiyeti de bu politikanın ajanı, uygulayıcısı olacaktı. Açık kapı politikası da gümrük engellerinin kaldırılma
sıyla sağlanacaktı. (2)
ğine,

Valette'e göre, Wilson iki neden yüzünden amaçladığı
önce amacını gerçekleştire
cek zamanı olmadı. öte .yandan, uzun süreden beri gelenek'
çi değer yargılarının etkisinde kalmış olan Amerikan kamu
oyu onu izlemedi. Cumhuriyetçi muhalefet basit bir değerbaşarıya ulaşamadı. Herşeyden

Cl)
(2)

Michel Launay, Versallles., Une Paix Bacıee, Bruxelles 1981.
s: 26-27.
1
J. Valette, Problemes des Refations Internationales 19181949, Faris 1980, s: 22.
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lendirmeyi çoğunluğa kabul ettirmekle başarılı oldu. «Bu
ülke, barbarları durdurmak için yeteri kadar özveride bulun- •
muştur, düşmanın yenilgisinden sonra, Avrupa devletleri artık Amerika'nın iyilikseverliğine dayanarak yaşamlarını sürdürmeye son vermelidirler». Ayrıca muhalefet, Başkan Wilson'un, Avrupa dışında Japonya'ya da fazla ödün verdiği ~
nısını taşıyordu. Sonuç olarak Amerikan Senatosu Versailles Andlaşması'nı yürürlüğe girmesi için gerekli o1an 2/ 3 çoğunlukla onaylamadı.
Savaş ertesi Avru pa'nın
sorunlarını gözden geçirirken
üzerinde durulması gereken önemli konulardan birisi de, Almanya'da ordunun savaşı kaybetmediği inancının yaygın ·
oluşu ve bunun nedenleridir. İkinci Dünya· Savaşına giden
yolda bu inanç önemli bir psikolojik silah olarak kullanıla
cak. Alman ordusunun arkadan · bıçaklandıgı, eğer içeride
güçlü monist bir rejim kurulursa Alman ordusunu kimsenin yenemiyeceği inancı Nasyonal Sosyalizmin ekmeğine yağ
sürecek. Almanya'yı arkadan bıçaklayan iç düşmanlar olarak, önce kızıllar sonra da yahudiler gösterilecek.

26 Eylül 1918 de General Foch komutasındaki bağlaşık
lar ordusu saldırıya geçince Batı cephesinde Almanlar gerilemeye başlamıştı. Alman Ordusu'nun tuttuğu cephenin
çökmesi olasılığının artması karşısında Alman Kaiser'i II.
Wilhelm 14 Nokta'nın savunucusu Wilson'a başvurmayı uygun gördü. Ondan Fransız Başbakanı Clemenceau ve İngiliz
Başbakanı Lloyd George'dan daha fazla anlayı ş bekliyordu.
Hemen şunu da belirtelim ki Almanya'nın A.B:D.'y.e başvu
rusunun bir de hukuki nedeni vardı. A.B.D. öbür Anla ş ma
devletlerinin 1914 Eylül'ünde imzaladıkları ve ayrı barış
· yapmayacaklarını · üslendikleri andlaşmaya taraf değildi. (1)
II. Wilhelm A.B.D .• gibi demokratik bir ülkeye ve onun
(1)

J .-P. Brunet et M. Launay, D'une guerre
Paris 1974, s: 30.
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a l'autre,
·

1914-1945,

demokrasi havarisi başkanına başvurmadan önce, militarist
Hertling hükümetinden daha az askeri görünüşlü bir hükümet kurmayı uygun buldu. Liberal olarak bilinen, savaş boyunca savaş tutsaklarının durumuyla ilgilendiği için yabancılar tarafından da tanınan Prens Max de Bade'ye yeni hükümeti kurdurdu. 4 Ekim ' 1918 de Şansöliye Max de Bade,
İsviçre hükümeti aracılığıyla, Wilson'dan barışın kurulması
işini ele almasını istedi. Wilson 8 Ekim'de Alman Hükümetine üç soru soruyordu.

i.

Alman Hükümeti 14 Noktayı itirazsız onaylıyor muy-

2.

Savaşta

du?
ele

geçirdiği

razı mıydı?

bütün
..

toprakları

boşaltmaya

3. Yeni hükümet şimdiye kadar savaşı sürdüren İmpa
rator ve Genel Kurmay adına konuşmaya yetkili miydi?
Almanlar'ın

üç soruya _da yanıtları olumluydu. Wilson
tarihli ikinci bir notada bırakışma koşullarının,
Anlaşma ordularının sorumlusu (Foch) tarafından vize edil- .
mesi gerektiğini · belirtiyor. Üçüncü bir' notada da (23 Kasım) Alman . ordularının teslimi dışında, ülkenin siyasal re-,
jiminin de değişmesini istiyordu. İşte bu sırQ.larda Wilson'a
kendi ülkesinde ve dışta, yukarıda .değindiğimiz farklı nedenlerden ötürü karşı çıkılmaya başlanıyor. Öte yandan
Wilson'da, bağlaşıklarına, özellikle savaşta en fazla kan kaybeden ülkenin, Fransa'nın başında bulunan ve inatçılığıyla
ün yapmış Clemenceau'ya barış ·konusundaki görüşlerini kabul ettiremiyeceğini anlıyor. (1)
14

Kasım

Ekim 1918'de, içerideki muhalefetin de etkisiyle, ABD.
Almanya'yla ikili bir barış yapamayacak ve Wilson barış konusundaki görüşlerini, başta Fransa, İngiltere ve öbür dev(1)

M. Launay, a.g.e,, s: 30-31.

-

11

Jetlere bütünüyle kabul ettiremeyecektir. Almanya'da savaşı
kazanan demokrasilere yaklaşmak için ba şbakanlı ğa get irilen Şansöliye Max .de Bade'ye bırakışmayı imzalamak nasip
olmayacak. 1918 yılının Ekim sonuyla Kasım ba.şlarmda Almanya'da ihtilal- başlayacak. Yine bu tarihlerde Avusturya,
Macaristan çökmüş, Güney Almanya yolu, İtalyan Birliklerine açılmıştır. Bavyera'da ayrılıkçı ~kımlar güçlenmiştir,
donanma ayaklanmıştır. Kiel deniz üssündeki işçiler grev
yaparak ayaklanan donanmanın tayfalarını desteklemeye
başlamışlar~ır. Sovyetler doğrultusunda işçi konseyleri ülkenin çeşitli bfügelerinde hızla kurulmaktadır. Bu olaylar baş
ladığı sırada ordu birlikleri düzenli bir biçimde geri çekiliyor ve kışlasına giriyor. 8 Kasım'da Munich'de yeni bir ihtilal ateşi parlıyor; hapisten kurtulan bağımsız sosyalist Kurt
Eisner sosyal demokrat partinin de des~eğini sağla.yarak II.
Wilhelm'in tahttan inmesini istiyor. Hapishane kapıları zor_lanıyor, kamuya ait binalara Kızıl Bayrak çekiliyor, Rus
Bolşeviklerine yakın kuruluş olan Rosa Luxemburg ve Karı
Liebknecht'in yönettiği Spartakistler ayaklanma çağrısında
bulunuyorlar. Hükümet, önemli siyasal partiler ve Reichstag,
İmparatora çekilmesini öneriyorlar.
İmparator çekilmtyor.
İhtilalci eylem 8-9 Kasım gecesi hızını arttırıyor. 14 Kentte
İşçi Konseyleri egemendir artık. 9 Kasım sabahı ayaklanma
Berlin Kentini sarmıştır. Spartaktistıerin gazetesi Die Rote
Fahne (Kızıl Bayrak) Reichstag'ın dağıtılmasını istiyor. Almanlar'ın elinde bulunan Belçika'daki Spa kentinde, generalleri toplantıya çağıran İmparatora, generaller orduyu
Berlin'e yollama tılanağının bulunmadığını, taşıt araçlarının
grev yüzünden kullanılamıyacağını, barışa susamış askeri
birliklerin ayaklananların üzerine yollanmasının kötü sonuç
vereceğini belirtiyorlar. II. Wilhelm Hollanda'ya sığınıyor. 9
Kasım 1918'de sosyal demokratların lideri Scheidemann Alman Cumhuriyeti'ni ilan ediyor. Böyle,ce kendi sollarındaki
lerden daha hızlı hareket eden sosyal demokratlar Ebert'in
başkanlığında geçici hükümeti kuruyorlar. (1) Almanya'da
<1)

İ. Bariety - J. Droz, L'Allemagne, Republique de Weimar et
Regime Hitlerien 19.18-1945, s: 6-14, Faris 1977.
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iç etkenler kadar dış etkenlerin de rol
kabul .etmek gerekir. Wilson ancak demokratik
bir rejimle barış masasına oturacağını bildirmişti. (1) Ne
var ki bu rejim deği§ikliğine yol açan süreci üç evreye ayırır
sak, ilk iki evrede belirleyicinin Wilson'un istekleri olmasına
karşın, üçüncü ve son evrede radikal değişikliğin içten gelen
baskıyla oluştuğunu kabul etmek gerekir. Birinci evrede
Hertling'in istifası, yerine Liberal Max de Bade'nin geçişine
ve hükümetini parlamento'da çoğunluğa dayandırması~a tanık oluyoruz. Sosyalistler'in hükümete girişine Genel Kurmay artık karşı koymuyor. İkinci evrede askeri iktidar yavaş yavaş siliniyor. Savaş boyunca egemen olan LudendorfHindenburg ikilisi, yerini Gröner'e bırakıyor. Wilson 23
Ekimde hala barış koşullarını II. Wilhelm'le görüşmemekte,
II. Wilhelın'de çekilmemekte diretiyorlar. II. Wilhelm'in çekilmesinde son darbeyi vuran, 3 Kasım'da Kiel'de başlayan
başkaldırı oluyor. Başkaldıranlara
sosyal demokratlar egemen oluyorlar; bağıJ:?.1sızları yanlarına alarak Spartakistler'i
yalnız bırakıyorlar. İlk aldıkları önlemler, sosyalist olmaktan çok liberal yönde önlemlerdir. Askeri diktatörlükten Almanya'yı kurtarma önlemleridir. Anlaşma devletlerinin de
işine gelmektedir bu hükümetle
barış
masasına oturm.ak.
Anlaşma ordµları komutanı Foch'a göre, bolşevik tehlikesi
savaştan da beter bir tehlikedir. (2) Spartakistler kurulan
işçi konseylerinde de azınlıktadırlar. Berlin'de 16 Aralık'ta
toplanan işçi konseyleri genel kongresinde Al manya'nın geleceğinin genel oyla seçilen bir kurucu
meclis tarafından
saptanacağına karar veriliyor; «işçi sınıfı diktatoryası» ve
«bütün yetkiler işçi konseylerine» tezi azınl~kta kalıyor.
rejim

değişikliğinde

oynadığını

Spartakistler, Alman Komünist partisini kuruyorlar ve
bir Konseyler Cumhuriyeti olmasını istiyorlar.
Fakat kanlı bir b.içimde bastırılıyorlar. Liderleri Rosa Luxembourg ve Karı Libknecht öldürülüyor. Bastıranların ba-

Almanya'nın

(1)
(2)

Serge Berstein - Pierre Milza, L'Allemagne 1870-1970, Faris
1971, s: 68.
Serge Berstein - Pierre Milza, a.g.e., s: 71 .
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şında Sosyal bemokrat ordu bakanı Noske ile ordu içinden
güvenilir kişilerin meydana getir.diği birliklerin komutanı General Maercker bulunuyor. Nisan 1919'da da Münihte kurulan «Konseyler Cumhuriyeti» ezilerek dağıtılıyor.
Sosyal demokratlar tutucuların desteğiyle, Sovyet tipi ihtilali Almanya'nın her bölge~inde kanla bastırıyorlar.
seçilmiş

Böylece savaşı çıkaran ve yönetenler, (II. Wilhelm, Hindenburg, Ludendorf) Rethondes Bırakışması'nı ve Versailles
Andlaşması'nı
inizalamayacaklar. Yeni kurulan Weimar
Cumhuriyetine imzalatılan andlaşmalar ise ileride dikta sayılacak. Almanya yenilmedi arkadan bıçaklandı tezi hem intikam duygularının körüklenmesine, hem de Versailles dik- ,
tasından kurtulmak için Almanya'da bir diktatörlük kurulmasına ve çoğunluk tarafından meşru sayılmasına yol açacak. Versailles Andlaşması'nın Alman Hükümeti'nce kabul
edilmesini sağlayan Matthias Erzberger, bu davranışını, 29
Nisan 1921'de kendisine yapılan ikinci suikaste kurban giderek, yaşamıyla ödeyecek. 1918 yılında, yenenler arasında da
bırakışmanın erken yapıldığı kanısında olanlar var. Onlara
göre, bırakışma Almanlar yenildiklerini iyice anladıktan sonra, yani Anlaşma orduları Elbe nehrine kadar Almanya'yı iş
gal altına al?ıktan sonra yapılmalıydı. Bırakışma'nın arifesinde, Fransız Millet Meclisi Başkanı, geleceğin Cumhurbaş
kanı Paul Deschanel, o günkü Cumhurbaşkanı
Raymond
Poincare'ye, Almanların bırakışmaya karşı çıkacakları umudunda olduğunu, böylece onları daha kesin bir yenilgiye uğ
ratma fırsatı çıkacağını belirtiyor. Poip.care'de bu görüşü
paylaşmaktadır. Bırakışma
koşullarının ağırlığı yüzünden
Almanlar'ın silahları bırakmıyacaklarını ve böylece amaca
kolayca ulaşılacağını hesaplamaktadır; fakat bu konuda yanılmıştır. Almanlar
koşulları kabul etmişlerdir. Amerikan
Generali Pershing'e göre de, Almanya'nın tam ezilmes.ini
sağlamadan savaşa son vermek zor bir barışı göze almak demektir. (1) Ne var ki, yüksek savaş konseyi ve Mareşal Foch
savaşa son vermekten yanadır. Öte yandan Almanya'nın ih(1)

M. Launay, a.g.e., s: 45-.46.
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ve ufukta beliren bolşevik tehve yönetici çevrelerin bir an önce barış
yapılması
gerektiği
görüşünü
savunmalarına yol açıyor.
özellikle bu son işaret ettiğimiz konuda, Amerikan ve İngiliz·
basını son derece duyarlı davranıyor. Bu konuda Fra:psız basınının daha az duyarlı davrandığını, Almanya'nın gücünü
kırmak için alınacak önlemler üzerinde durduğunu söylemek
mümkün. (1)

tilalin
likesi,

eşiğine gelmiş olması

batıda basının

Almanya'daysa, bırakışma koşullarının ağırlığının sorumlusu olarak Fransız Milliyetçiliği gösteriliyor. Alman basınına göre, Alman Birliği iki tehlikeyle karşı karşıyadır. Biri bolşevizm, öbürü A.lman topraklarını kendine katmak ve
ayrılıkçılığı kışkırtmak isteyen Fransa. Onun için Almanya'da sözü edilen tehlikeleri önleyecek bir rejim kurulmı;ı.lıdır.
11 Kasım - 1918 Almanya'nın Rethondes'da im:ialadığı bıra
kışmanın ana hatları şöyle sıralanabilir.
a. 15 gün içinde Alman ordularının iŞgali altındaki Belçika, Fransa toprakları ve Alsace Lorraine bölgesi boşaltılacak.

b.

devletlerinin Mainz, Koblenz ve Köln'de
köprü başlarını tutacakları Rhein nehrinin sol kıyısı bir ay içinde boşaltılacak.
Anlaşma

sağ kıyıda

c. 5.000 top, 25.000 makineli tüfek, 1.700 uçak, 150.000
vagon, 5.000 lokomotif, bütün denizaltılar ve savaş
gemilerinin çoğu teslim edilecek.
d. Almanya ayrıca, Avusturya-Macaristan, Romanya ve
Rusya'daki birliklerini geri çekecek.
Görüldüğü

gibi Almanya kendi

(1)

yenilgiye
giden yolda bu du-

topraklarında

u.ğratılmamıştır. İkinci · Dünya Savaşı'na

Chirstian Ambrosi-Arlette Ambro.si, La F'rance (1870-1975)
Paris, 1976, s: 137-140.
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rum ilk kilometre taşlarından birini, belkf de ilkini oluştura
caktır.

tt:~.;~-.-

'.

özetlemek gerekirse savaş sonunda Avrupa'da üç önemli
olayla karşılaşıldığı söylenebilir:
Milliyetçilik akımının güçlenmesi,
2. Sosyal alandaki yeni gelişmeler,
3. Siyasal rejimlerde meydana gelen
ı.

.,-_-· -.
!:'•~ ·.

:

1.

değişiklikler .

\,ı

Milliyetçilik

Akımının

Güçlenmesi

Rusya'da meydana gelen ihtilal, Almanya'daki ihtilftl
denemesi ve Macaristan'da Bela Kun'un kısa süren Bolşevik
iktidarı dışında, Avrupa'da Milliyetçilik akımının güçlendiği
görülüyor. Savaş sonunda iki büyük heterojen imparatorluk
yıkılıyor: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı
İmparatorluğu. Milliyetçi akımların güçlendiğini, sadece bu
imparatorluklardan kopup kendi devletlerini kurmak isteyen
milletlerde görmüyoruz. Güçlenen milliyetçilik akımı, eski
milli devletlerde de bir takım toprak istekleri yaratıyor.
Hepsinde aynı ırktan olanların, aynı dili konuşanların oturdukları topraklar talep edilmekle yetinilmiyor, «Doğal Sınır
ları>, «Tarihi Haklar)) da ileri sürülüyor ve buna bağlı olarak
yeni isteklerde de bulunuluyor.
Savaştan

yenik çıkanlar arasında Milliyetçilik güçlenBunun en belirgin örneği başl ayan Kurtuluş Savaşı
mızdır . Ama bizi burada ilgilendiren, İkinci Dünya Savaşı'na
giden yolu açan olaylardır .
miştir.

galip ayrılan devletler arasında da Milliyetçilik güçlenmiştir. Fransa'da Alsace-Lorraine'in geri alınması
normal karşılanmakta ve daha başka istekler de ileri sürülmektedir. Fransız milliyetçileri Rhein Nehri'nin batı yakası
na ve zengin madenlere ,sahip Saar Bölgesine göz dikmişlerSavaştan
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dir. Bu istekler sadece sağdan gelmemekte, Radikal parlamenterler ve yöneticiler arasında da yankılanmaktadır. Ama
Başbakan Clemenceau bu konuda olumsuz bir tutum içindedir. Ona göre, Saar ve Rhein bölgesi Alman'dır; orada Anti-Cermen hiçbir milliyetçilik tutunamaz. Clemenceau'ya göre, kimse yeni bir kimlik kazanması için zorlanamaz. Aynı
zamanda Clemenceau, barış andlaşmaları imzalanırken bağ
laşıklarının Milliyetçi'lerin isteklerini hoş karşılamıyacakla
rım da hesaba katıyor. Bu konuda İngiltere ve A.B.D.'nin genel tutumlarını yukarıda belirtmeye çalıştık. 'italya'daysa
Parlamento ve kamu oyu bölünmüş durumdadır. Sosyalist
Parti'nin reformcu kol~, ancak, sadece İtalyanlar'ın yaşa
dığı bölgelerle ilgili milliyetçi istekleri desteklemekle yetiniyor. Halkı Almanca konuştuğu için yukarı Ad~ge vadisinde,
Slavlar çoğunlukta olduğu için de Kuzey Dalmaçya da bir
istekleri yoktur. Oysa, klasik sağ ve Benito Mussolini'nin sözünü geçirmeye başladığı sağ, Fiume ve Trieste'yi de istiyor.
En zorlu milliyetçilik rüzgarının Tun~ Bölgesi'nden ve
Avrupa'dan estiğini görüyoruz. Çünkü daha önce de
belirttiğimiz gibi her yeni kurulan devlet sınırlarını ccTarihi
Haklarıı ileri sürerek genişletmek istiyor. Bu ileride, sınırla
rın çizilmesinde büyük güçlükler çıkaracak ve Paris'te alı
nan kararlardan bazı devletler hoşnut kalırken bazıları da
revizyonist olacaklar, yani statükonun tekrar ·1ehlerine olarak değiştirilmesini isteyecekler.
Doğu

Wilson ilkelerinin kendilerini desteklediği
Ne var ki, Wilson'un görüşleri enternasyonalist çevrelerde de destek görmektedir. Uzlaşmaya dayanan
bir barış fikrini ve Milletler Cemiyeti'nin kurulmasını, merkezi Hollanda'da bulunan <<Halkların Kl.lrtuluşu Komitesiıı
savunmaktadır. Bu komiteyi destekleyenler arasında Romain Rolland, Albert Einstein, <cAteşıı adlı romanı 1917'de Goncourt ödülü kazanan Henri Barbusse de bulunmaktadır. De- ·
mokratik bir sosyalizmden yana olanlar ve Anatole France,
Jules Romains, Stepha!l Zweig, Henry G. Wells gibi aydınlar
Milliyetçiler,

görüşündedirler.
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Wilson'un görüşlerine katılmaktadırlar. Wilson;un görüşle
rine farklı nedenlerle karşı olanlar sağ milliyetçilerle bolşe
viklerdir. Bolşevikler'e göre, Milletler Cemiyeti kapitalist
devletlerin dünyayı yönetmek için kurdukları yeni bir tuzaktan başka birşey değildir. Ayrıca Wilson'un görüş~erinin
bir yandan orta ve Güney Avrupa'lı Milliyetçiler'ce, öte yandan da barışçı Enternasyonalistler'ce savunulmaları, bu görüşlerin taşıdığı çelişkileri göstermesi
bakımından önemli.
Wilson ilkeleri karşıt görüşleri savunabilmek için kullanıl
maktadır. Bu durum, barış andlaşmaları hazırlanırken aşıl
ması güç bir takım yeni sorunların çıkması:ı:ıa yol açacak.

2.

Sosyal Alandaki Yeni

Gelişmeler

Savaş

sonunda, milli sınırların gerçekleştirilmesi isteği
sosyal değişiklikler de gündeme gelmiştir. Savaş boyunca kadınların eskiye oranla daha ç.ok dışarda çalışma zorunda kalmaları, kadınların erkekler karşısında daha bağımsız olma ve özgürleşme savaşımını güçlendiriyor.
Savaş endüstrisinde çalışan işçilerin karşılaştıkları kötü koşullar, sendikaların üye sayısını arttırıyor. Fiyatların hızla
artışı ve enflasyon, rantlarıyla geçinenlerin fakirleşmesine,
buna karşılık, bazan skandal boyutuna varan bir hızla tüccar ve sanayicilerin zenginleşmesine yol açıyor. Bu duruma
karşı beliren tepkinin yanı sıra savaş boyunca siperlerde birlikte yaşanan hayat, sosyal farklılaşmanın yarattığı duvarların yıkılmasında etken oluyor. Savaş bütün sosyal hayatı
altüst etmiştir. Artık bütünüyle eskiye dönüş olanaksız. Savaştlln çıkanlar sosyal düzende değişiklikler istiyor. Bu bir
moda, bir ccnew lookıı, ya da daha köklü bir değişiklik isteği
olabilir. Ekim ihtilalinin gölgesi yeni bir model oluşturulma
sına olanak sağlıyor.
nin

yanında

Almanya'da iktidara gelen sosyal demokrat hükümet
kuruyor. Kasım 1918 de
başlayan grevler, bütün Yukarı
Silezya ve Ruhr bölgesini
kaplıyor, Berlin'e kadar ulaşıyor. 1918 sonlarına dek Fransa,
«İşletmeleri millileştirme komitesiıı
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İngiltere
rağmen,

ve Belçika'da durum, yer yer patlak veren grevlere
göreli olarak durgundur.

italya'da Sosyalistler barışın kutlanmasına katılmıyor
lar, ufukta ihtilal bulutları belirmiştir. Sosy~list Partisi Sovyetlere olan sempatisini gizlemek gereğini duymuyor.
Ispanya, Portekiz, Hollanda, Norveç, Danimarka gibi genellikle savaş dışında kalmış ülkelerde, Romanya'da, Avusturya'da- sosyal kıpırdanmalar savaş sonunda artmıştır. Emeğin değerlendirilmesinde,
çalışma sürelerinin düzenlenmesinde ve dinlenme süresinin saptanmasında yeni ölçütlerin
getirilmesi isteniyor.
Bu konudaki istekler arasındaki farklılıkları da görmezlikten gelmemeli. Bir bölümü bu alanda yapılacak bazı reformlarla yetinirken, daha köklü değişikliklerden yana olanlar da var.
Sosyalist partilerin içinde, yani sosyal demokratlarla
1920 de III. Enternasyonal'in ikinci. kongresinde ilan edilecek 21 noktaya katılarak komünist partilerini kuracaklar
arasındaki çelişiler, savaş ertesinde açıklık kazanmaya baş
lıyor. Sosyal demokratlarla geleceğin komünist
partilerini
kuracaklar, Şubat 1919 Berne Konferansı'nda bölünüyorlar.
Bu arada Macaristan ve Bavyera'da Sovyet düzeni kurulmuş
fakat kısa sürede yıkılmıştır. Bu düzen Macaristan'da 4 ay
(21 Mart-3 Ağustos 1919), Bavyera'da 1 ay (7 Nisan-3 Mayıs
1919) kadar sürebilmiştir.
Lenin ihtilalin nesnel koşulları bulunduğuna göre, bu
da ders alınarak öznel koşulları ve ihtilali hazırlama görevini Komintern'e verecektir. Komintern'in
görevi, tek merkeze bağlı kuvvetli disiplinli partileri kendi
etrafında toplamak, onların izleyecekleri politikaları genel
çizgileriyle saptamaktı. Nitekim 1917 ihtilalin'den sonra Lenin, ihtilalin yağ lekesi gibi yayılacağı kanısındadır. Burada
Lenin ve Troçki'nin Avrupa'da bir işçi sınıfı ihtilalini beklebaşarısızlıklardan
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melerinin nedenleri üzerinde biraz durmakta yarar götüyoruz. Lenin açıkça olmasa bile, Marx'ın güçlü kapitalist ülkeler arasında dev bir tekelleşme sonucu emekle sermaye arasındaki antagonizmanın
sonuçta bir dünya ihtilalinin çık
masına yol açacağı tahmininin doğrulanmadığıni, dolaylı
olarak kabul etmektedir. Çünkü, ona göre, kapitalizmin eşit
siz gelişme yasası 1910'larda Devletıerarası kartelleşmeyi önlemektedir. Emperyalist ülkeler, aralarındaki gelişme farklarını kapatmak ya da avantajları sürdürmek için savaşım
vermekteler. I. Dünya Savaşı buna açık bir örnek. Öte yandan, Lenin'e göre, Rusya'da İhtilalin kazanımlarını elde tutabilmek için, kısa sürede ileri sanayi ülkelerinde ihtilalin'
gerçekleşmesi gerekiyor.
Unutmamak gerekir ki Lenin'in
Marksizme önemli katkılarından biri de, köylü sorununun
sosyalist bir ihtilali başlatmada önemli bir faktör olabileceğini kavramış · olması ~ Bolşeviklerin siyas~l iktidarı ele geçirmede en etkili propagandaları «Savaşa · sonıı ve <cKöylüye
toprakn verme konularındaki görüşlerini açıkça belirtmeleri
olmuştur. Bu durumda Rusya'nın, sosyalist evreye geçebilmesi için, Avrupa'daki ihtilale gereksinimi var. Nedeni, Lenin ve Troçki'nin tarımın kollektivizasyonunun zorla sağla
namıyacağına inanmaları. Bu durumda,
azınlıkta kalacak
olan sosyalist sektörün boğulması tehlikesi var. Ancak bir
Avrupa ihtilali sonunda kurulacak işçi sınıfının çoğunlukta
ve sosyalist endüstrinin egemen olduğu bir birliğin içinde bu
tehlike önlenebilirdi. (1). Ayrıca Avrupa ihtilali, ilk kurulan
sosyalist ülkenin dışa karşı savunmasını kolaylaştıracak ve
Rusya'nın sanayileşmesini hızlandıracaktı.
Almanya'yla yeni kurulan Sovyet hükümeti arasında, Avrupada daha savaş
sona ermeden, 6 Mart 1918'de, Brest-Litovsk Andlaşması imzalanırken çıkan
tartışmalar ve kararsızlıklar, tek ülkede
sosyalizmi kurtarmakla, savaşın, Almanya'da da kitleleri
ayağa kaldırncağı, onun için savaşa devam etmek gerektiği
tezleri arasındaki ilk çarpışmadan doğuyordu. (2)
(1)
(2)

Jacques Levesque, L'U.R.R.S. et sa politique internationale
de 1917 a nos Jours, Paris 1980, s : 29.
M . Sarıca , Siyasal Tarih , Istanbul 1980, s: 306-308.
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Lenin, önce ihtilalin Almanya'da çıkmasını bekliyor.
Savaş yenilgisi ve güçlü bir işçi sınıfının varlığı bu beklentinin temel nedenini oluşturuyor. Sosyal demokrasinin, tutucular ve generallerle işbirliği, bu ihtilalin bastırılmasında
büyük etken. İspanya'nın sosyal yapısı da, ona göre, ihtilale
elverişli. Bu ülkede sanayileşme .yaygın değil, ama yerleştiği
yerde güçlü bir proletaryanın çekirdeğini oluşturuyor. Topraksız köylü sayısı nüfusa göre çok yüksek. Güçlü bir bolşe
vik partisi ihtilali başlatabilir. Ne var ki, işçi sınıfı iki büyük sendikaya bölünmüş U.G.T. (Genel İş) sosyalistlere yakın. C.N.T. (Milli Çalışma Konfederasyonu), bu sendikaysa
anarşistler egemen. Ancak, yıllar sonra, İspanya'da emekten
yana olanlar demokratik yoldan elde ettikleri kazanımları
korumak için silaha sarılacaklar.
Lenin'io. beklentilerinin gerçekleşmemesi, ondan sonra,
gelecek olanların yeni bir politika saptamalatı zorunluğunu
doğuracak. C<Tek ülkede sosyalizm»
olarak adlandırılan bu
politikanın uygulanması sırasında ıcİşçi Sınıfı Enternasyonalizmi)) ilkesi asıl amacından çok şey yitirecek, artık Kominterne bağlı partilerin esas amacı, Sosyalizm'in ilk vatanını
her ne pahasına olursa olsun korumak olacak; daha da
önemlisi orada oluşturulan modele karşı her tür 1eleştiri uzun
bir süre önlenecektir.
3.

Siyasal Rejimlerde Meydana Gelen

Değişiklikler

Siyasal rejimlerde meydana gelen değişikliklerde, sagalip çıkan devletlerin rejimlerinin büyük etkisi var.
Fransa, İngiltere ve A.B.D. demokrasiyle yönetilen devletle~·.
Birinci Dünya Savaşı, Rusya'nın demokrasiler cephesinde
yer_ alması bir yana, aynı zamanda demokrasilerle, otokrasiler arasında bir savaş. Bir tarafta demokrasinin uzun bir
geçmişi buluna:ı;ı
devletler, öbür yanda parlamantarizmin
daha tam yerleşemediği, yönetimin ağırlığının Monarkların
üzerinde kaldığı, ya da karar odaklarının tekelleşmiş bir azın
lığın elinde bulunduğu ülkeler: Alman, Avusturya~Macarisvaştan
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tan

İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu. Savaş

İmparatorluklar yıkılıyor,

sonunda

Avusturya-Macaristan İmparator

luğundan ayrılan Milletler, yenenlerin Paris'te aldikları ka-

rarlarla yeni devletler kuruyorlar. Yenenlerin rejimleri örnek alınıyor bu kuruluş sırasında. Aslında Wilson ilkeleri
arasında yer alan ve onun tarafından açıklığa kavuşturulan
ıcSelf Determination» ilkesine
göre, iç düzen bakımından
l:alkın istediği hükümet biçimini kendisinin saptaması gerekiyor. (1) Yenen devletlere göre halkın istediği hükümet
biçiminin demokrasi olduğu şüphe götürmez. Buna sarsıl
maz bir inançları var. Ne var ki sosyo-ekonomik yapısı demokrasiye elverişli sanayileşmiş bir ülke olan Çekoslavakya
dışında bu ülkelerde, demokrasi er veya geç rayından çıka
cak, hele revizyonist devletler arasında diktatörlük rejimleri yaygınlaşacak. İşçi sınıfının yükselen istekleri karşısında,
burjuvaziler ancak diktatörlük rejimlerinde aradıkları gü,-enceyi bulabilecekler.
1914 Savaş arifesinde en fazla tehdit altında bulunan
devletler demokrasilerdi. Savaş içinde yeni koşullar karşı
SJnda hem esnekliklerini, hem de sağlamlıklarını ispatlamış
oldular. Acaba bu deneyim boyunca kendilerinden birşeyler
kaybetmediler . mi? Savaş boyunca kamu özgürlükleri kısıt
landı sansür ve propaganda insanları tek düze düşünmeye
zorladı. Barışa dönüş bir kalemde bu izleri silemezdi. (2) Liberal demokrasi, ayrıca kendi içinde de bazı gözden geçirmelerde bulunmak zorunda kalıyor. Yukarıda değindiğimiz
sosyal alandaki gelişme bir takım yeni sosyal hakların tanınMilletlerarası

alandaysa «Self Determinatiom iki biçimde
beliriyor :
1. Bir halk topluluğunun kendi rızası olmaksızın, bir devletin egemenliğinden başka devletin egemenliği altın 1
geçirilmemesi (Plebisit zorunluğu)
· 2. Bir halk topluluğunun yeni bir devlet kurmak veya baş
ka bir devlete katılmak üzere , o zamana kadar egemP.nliği altında bulun'duğu devletten ayrılmak istemesi. isteyebilmesi.
(2) P. Renouvin, a.g.e., s: 27.

(1)

-

•
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masına

neden oluyor. Savaştan sonra yavaş yavaş bu sosyal
haklar yeni yapılan anayasalar, ya da yasalarla uygulama
alanına konmaya başlanıyor.
Bunlara örnek, 1919 Alman
Weimar Anayasası, Fransa'da 1936 Matign::m kararları doğ
rultusunda çıkarılan yasalar.
Ama, asıl tehlike, dışarıdan geliyor. Parlamanter demokrasiye soldan ve sağdan tehditler yöneliyor. Taril?- sıra
sıyla ilk tehdit soldan geliyor. Sovyetler Birliği'nden. Rusya'da yeni kurulan rejim Parlamanter demokrasiyi biçimsel
demokrasi olarak nitelendirmektedir. 1917'de Lenin'in yazdığı «Devlet ve İhtilal» adlı küçük broşür bu eleştirilerin en
yeni ve özgün kaynağını oluşturuyor. Devlet bir baskı aracı
dır, üretim araçlarına sahip olan sınıfın, burjuvazinin baskı
aracı. Bu sınıf, idare mekanizmasını, ordu ve polisi elinde
tutmaktadır. Gerçek demokrasiye, silahlı bir sınıfa dayanan
geçici bir diktatörlükten, proletarya diktatörlüğünden sınıf
sız bir topluma geçilerek varılacaktır. Proletaryanın önderliği demek, onun en bilinçli öncülerinin önderliği demektir.
Proletaryanın önderliğinde sosyalist bir ekonomi kurulacaktır. Siyasal demokrasi ise, bir üst yapı demokrasisidir. Asıl
iktidarın kaynağının üst yapı kurumlarıyla örtüldüğü bir rejimdir. Siyasal demokrasiyle, ekonomik sömürünün, birlikte yürüyebilmesi bunu ispatlamaktadır. (1)
yeni kurulan devletler bu iki model araseçim yaparken kuşkuya kapılmıyorlar aslında. Genel
olarak milli burjuvazilerin ağır basması karşısında, işçi sı
nıfı, Sovyet Modeli'ni
gerçekleştirecek
güçte değil, köylü
toprak reformundan yanadır ama, kendine düşecek parçanın mülkiyetini de istemektedir. Ne var ki yeni kurulan devletlerde Anayasaların yürürlüğe girişi güçlüklerle karşılaşıSavaş sonrası

sında

(1)

V. İ. Lenin, L'Etat et la Revolution. Edition Sociales, Paris
1947.
Jean Touchard, Histoire des İdees Politiques, T. 2, 8.
Murat Sarıca, Siyasi Düşünce Tarihi. 3. Baskı, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1980, s: 161-164.

yor.

Polonya ve Yugoslavya'da, siyasal partiler arakavgalar kalıcı hükümetlerin kurulmasını zorl aştırı

Ayrıca

sındaki

yor.
yenil{ çıkan ülkelerde, ((Eski Muhariplernin
halk arasında intikam duygularının uç
vermeye başlaması; Revizyonist devletlerde parlamanteı: demokrasiyi küçümseyen Milliyetçilik akımları; savaşta demokrasilerin yanında yer almalarına karşın beklediğini bulamayanların düş kırıklıkları, yenenlerin rejimi, çoğulcu parlamanter demokrasinin saygınlığını sarsıyor, Orta ve Doğu
Avrupn.'da. Öte yandan 1919 sonlarında, Parlamanter demokrasinin önüne çıkacak bir başka engeli haber veren bir yazar çıkıyor Almanya'da. Oswald Spengler'in «Batı'nın Çöküşün ve ((Prusyalılık ve Sosyalizm» adlı eserlerinde sağcı fikirlerin Almanya'<la güçlü temellere oturtulmasına çalışılıyor.
Spengler'e göre, kültür ve uygarlık farklı şeylerdir. Tarihsel
yazgının bilimsel nedensellikten farklı oluşu gibi, kültür yaşayan bir organizmaya oen.zer; aydın güç ve ~ilinç doğrul
tusunda gelişir. J;3u yükselme döneminden sonra kristalleş
me, donma ve çöküş dönemi başlar ve uygarlığa dönüşür.
Her kültürün uygarlığa dönüşmesi kaçınılmaz bir alın yazı
sıdır. Birbirinden farklı üç kültür var.
Savaştan

bayraktarlığında

a. Apollinien Kültür (Antik Çağ)
b. Faustien Kültür (Cermen)
c. Büyüsel Kültür (Arap)
Bizi ilgilendiren yanı, Oswald Spengler'in demokrasinin
eski Yunan'dan geldiğini \-e bir ithal malı olduğunu iddia etmesi. Eskiden Atina ve Roma'nın olduğu gibi, Latin dünyası
da çöküş halindedir. Kültür karışması sonucu, Fransız kültürü 1789 Fransız İhtilalinden sonra uygarlığa dönüşmüş
tür. Oysa Almanya Faustien kültürün ortasında, olgunluk
çağındadır (Reform, rönesans). Almanya kültürel bir izolasyonizme (ayrılıkçılığa) girerek kendi kültürünü kurtarabilir. Prusya geleneklerine bağlı kalınmalıdır. Öte yandan,
-
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şefler

dönemi başlıyor, diyor Spengler; halk politika al anına
onu ele geçirmiştir ama, ona bir yol gösterici bir
kılavuz gereklidir. Böylece Sezarizmi
savunuyor Speng.er.
Avrupa'da 1919-1939 döneminde revaç bulacak bir rejimin
ilk kuramsal temellerini atıyor. Almanya, Batı'yı, Asya'ya ve
renkli ırklara karşı korumakla görevlidir. Sanayileşme ve
aşırı aydın spekülasyonları sonucu yozlaşan siyasal demokrasilerden kur.tulmak, sosyalizmi Marx'ın etkisinden, sınıf
savaşımından ve enternasyonalcilikten
arındırmak
gerekiyor. (1)
yayılmıştır,

Böylece üç odak belirecek
a. Parlamanter

çoğulcu

savaş sonrası Avrupa'sında:

demokrasiler

b. Marksist Leninist rejim
c.

Faşist

ve Nasyonal Sosyalist rejimler

Bu üç rejim arasındaki çelişiler, iki dünya savaşı arası
·dönemin özelliğini meydana getirecek. Demokrasilerle, Faşist rejimler arasındaki çelişi temel çelişiyi oluşturacak ama
Sovyetıer'in varlığı çözüm biçimini
etkileyecek. Batılı demokrasilerle Marksist Leninist rejimler arasındaki çelişiyse,
Ikinci Dünya Savaşı sonrasının temel sorunu olacak.
GERİLEME NEDENLERİ

B.

AVRUPA'NIN

1.

Ekonomik Gerileme:

Avrupa, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 19. yüzyılda
yeryüzünde sağladığı üstünlüğü artık kaybetme sürecine
girmiştir. O zamana kadar Dünya politikasında birinci plan. da söz sahibi olan Avrupa, yavaş yavaş bu öncülüğünü kaybedecektir. İkinci Dünya Savaşı sonunda daha da hızlanan
0)

O. Spengler, Le Declin de L'Occident, Pariı:: 1931.
.J ean Touchard, a.g.e .. s: 804 , 817-818.
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bu gerileme Birinci Dünya Savaşı ' yla başlamıştır. Savaşın
açtığı yaralar Avrup'nın ekonomik gücünü kırmıştır.
sonra ekonomik durumu özetleyecek olursak:
sun'i gübre yokluğu nedeniyle randıman azalmış
tır. Savaş alanı olan bölgelerde tekrar tarıma geçiş yıllar alacaktır. Sanayide, makinelerin eskimesi, hammadde stoklannın t.ükenmesi, madenlerin, özellikle
kömürün çıkarılması
nın savaş öncesine oranla %30 azalması,
demir yollarının
onanma muhtaç hale gelmesi ve zamanında onarılmaması,
Dünya Deniz Ticaret Filosu'nun tonaj olarak %85'ini elinde
bulundururken, bu ol·anın %70'e düşmesi, savaştan çıkan
Avrupa'nın ekonomik alanda gerilemeye başladığını gösteren
birkaç örnek. (1)
Savaştan

Tarımda

gerekir ki Fransız, Be~ çika, Polonya,
birinci derecede zarar gören bölgeler,
Rusya'ysa geçirdiği ihtilal ve iç savaşla ekonomik açıdan
büyük bir çöküntü içindedir.
Ayrıca

belirtmek

Sırbistan toprakları

Buna karşılık Almanya endüstri _gücünün % 90'ını koruGeri kalan % 10 ise barış andlaşmasıyla oııdan koparılması öngörülen bölgelerde kalmaktadır. Buna karşılık deniz ticaret filosunu ve dış ülke:ere yatırdığı kapitalin büyük
bir bölümünü kaybetmiştir.
muştur.

Ingiltere'nin madenleri ve fabrikaları savaştan zarar
görmedi, ne var ki dış pazarlarını, ve ithalatını kolaylaştı
ran dış ülkelerdeki mal varlığının bir bölümünü savaş sonunda yitirdi. Deniz Ticaret Filosu savaş içinde ağır kayıp
lara uğradı. öte yandan A.B.D.'nin mali yardımı kesmesi
üzerine savaştan sonra dış borçları artmaya başladı. 1 Sterlin Aralık 1918'de 4 dolar 76 sent iken aydan aya düşüyor ve
Londra'nın mali piyasada
Milletlerarası ticari işlemlerin
merkezi durumunu tehlikeye düşürüyor .
0)

P. Renouvin: Les Crises du 20. Siecle Cde 1919
Paris 1969, s: 130-131.
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a 1929)

T .VII

Her yerde· kamu borçları artmıştır. 1913'teki sayılar sasonunda İtalya'da altıyla, Fransa'da yediyle, İngiltere'de
onla çarpılacak bir düzeye geliyor. Altın rezervleri azalmış
tır. Fransa, İngiltere, İtalya ve Belçika'da dış borçlar artmış
tır (1). Savaş sırasında olağanüstü
masrafları karşılamak
için başlatılan enflasyon savaş sonunda ithalatı güçleştirir
duruma gelmiştir. Önemli olan öbür kıtaların ekonomik alanda Avrupa'ya duydukları güvenin sarsılmasıdır.
vaş

Soluğu kesilen, yavaş yavaş gerileyen Avrupa'ya karşı
Avrupa dışı ülkelerde gelişmeler görülüyor, savaş bunların sanayi üretimlerini arttırmalarına olanak sağlıyor. Bunların başında Japonya'yla A.B.D. geliyor. Japonya; artık sağ
layamadığı, sanayi ürünlerini satma fırsatını buluyor. Ayrı
ca başta Rusya olmak üzere savaşan devletlere savaş araç ve
gereçleri, her çeşit mermi satıyor. Yeni pazarlar bulduğu .
için sanayi yatırımları hızlanıyor. Ağır sanayide karlar artı
yor, 1918'de büyük şirketlerin dağıttığı kar payları %20, bazılarındaysa %50'yi geçiyor. (2)

lık,

A.B.D. ise ekonomik ve mali olanaklarını daha hızlı bir
tempoyla arttırma gücüne erişmiştir. 1913'de 513 milyon ton
kömür tüketilirken 1918'de 685 milyon ton tüketiliyor. Çelik
üretimi iki misline çıkıyor. Deniz Ticaret filosu dört misli
artıyor; tonaj olarak İngiliz Ticaret Filosu'nun %85 ine ulaş
mıştır artık. Oysa 1913'de ancak %23'ne erişebiliyordu. 1914
ile 1918 arasında ithalata göre ihracat fazlası dokuzbuçuk
milyarı aşıyordu. Böylece dört yılda o güne dek yüzyirmi yıl
da gerçekleşttrilene eşit bir durum ortaya çıkıyordu. (3) Ayrıca A.B.D. dÜnya altın stokunun yarısına sahiptir. Aynı zamanda yabancı kapitalistlerin elindeki A.B.D. şirketlerinin
bisseleri el değiştirmiş, bu hisseler Amerikalılar'ın eline geçmiştir. Savaş boyunca A.B.D., savaş bağlaşıklarına on mil(1)

(2)
.(3)

A. Demangeon: Le Declin de L'Europe, Paris, 1920, s: 144-146.
P. Renouvin; a.g.e., s: 132.
J. Braemen, R. H. Bremner, D. Brody: Change and Contuinity in 20. Century America :- 1968, s: 13-31.
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yar dolar ödünç vermiş, öte yandan da özellikle Güney Amerika'ya büyük çapta kapital ihraç etmiştir. 1914 öncesinde
Güney Amerika ülkelerinde A.B.D.'yl~ bir rekabet baş'amış
olmakla birlikte Avrupa devletlerinin de etkisi sürüyordu.
Onlardan sanayi malları alıyor, onlara hammadde ve yiyecek maddeleri satıyorlardı. Oysa savaş içinde bu devlet'er
daha çok A.B.D.'den gelen yatırımlara açık hale geldiler. Ayrıca savaş içinde, özellikle Avrupa'ya yaptıkları, büyük k8,rlar sağlayan buğday, et ve şeker ihracatı kendi içlerinde de
kapital birikimine yol açtı.
Görüldüğü

gibi Birinci Dünya Savaşı'yla yeni bir süreç
başlamıştır. Bu Avrupa'nın ekonomik alanda gerileme sürecidir. Böylece aynı zamanda Avrupa'daki Liberal Demokrasilerin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısına yabancı öğeler ortaya çıkmıştır. Bu değişiklikler bir inanç bunalımını da birlikte getirecektir.
2.

Avrupa

Sömürgeciliğinin Savaş Sonrası Sorunları

Sömürgelerle ilgili olarak iki tür gelişmeden söz etmek
Birincisi Avrupa'da savaşan devletlerin dünya ekonomisindeki ağırlıklarını kaybetmeleri olayının sömürgelerine
yansıması, ikincisi savaşın getirdiği politik uygulamalar ve
oluşturduğu
zihniyetin sömürgelerde bağımsızlık yolunda
bilinçlenmeyi başlatması. Birinciye örnek İngiltere'nin sömprgelerine 1913'de 630 milyon sterlin'e ulaşan ihracatının
1918 yılında 532 milyona düşmesidir . Aradaki fiyat artışları
da l:esaba katılırsa ihracatın %40 oranında düştüğü görülür.
Fransa'nınsa 1918 ihracatı savaş öncesine oranla l / 3'e düş
müştür. Yukarıda belirttiğimiz oranlara koşut olarak dış pazarlar Avrupa'nın elinden A.B.D. ve Japonya lehine çıkmış
tır. Aslında bu. savaş yüzünden geçici bir gerileme s~yılma
lıdır. Ne var ki, ara hiçbir zaman tam olarak kapatılamıya
cak, Avrupa dünyada savaş öncesinde bulunduğu yeri alamıyacaktır. Bu durum doğrudan ve dolaylı olarak Avrupa'nın sömürgeleriyle olan ilişkilerini etkileyecektir.
olası.
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Ote yandan savaş, Avrupa'lılarca el konmuş bölgelerde
bu boyunduruktan kurtulma umudunu yaratmış. Savaşın
zorlaması karşısında Avrupa'lılar da davranışlarıyla dolaylı
veya doğrudan, bu umudu zaman zaman destekler tavırlar
takınmışlar. Asker sayısını arttırmak için İngiltere ve Fransa kendi deniz aşırı sömürgelerinde de asker toplamışlardır.
Hindistan, 683.000'i cephede savaşmış olan toplam 943.000
kişiyi metropole yollamıştır. Fransa sömürgelerinden ve himaye altında bulunan ülkelerden 928.000 kişi toplamış
690.000 kişiyi cephelere sürmüştür. Avrupa'ya getirilen sömürge askerlerinin bir bölümü savaşta birlikte çarpıştıkları
siper arkadaşlarıyla, bir bölümü de çalıştıkları fabrikalardaki sendika militanlarıyla ilişki kurmuşlar, dönüşte yeni fi. kirlerini \e alışkanlıklarını kendi ülkelerine götürmüşlerdir.
Bii· Fransız parlamenterinin deyimiyle (<düşünür» hale gelmişlerdir. (1)
Ote yandan savaş sırasında İngiltere Orta Doğu'da kendi sömürgecilik anlayışını tehlikeye düşürecek bir girişimde
bulundu. Amacı Osmanlı Devleti'ni Orta Doğu'da zayıflat
.rr.ak. Padişahın savaş başlayınca «Halife» sıfatıyla «Cihat»
ilan ederek bütün Müslümanları etrafına toplamasını önlemek ve Süveyş kanalına yapılacak bir Osmanlı saldırısını
karşılamak için, İngiltere önce Mekke Şerifi Hüseyin'le anlaştı. 1915 Kasım'ında yapılan anlaşmaya göre G>smanlı Devleti savaştan yenik çıkarsa, Lübnan dışında, Arap Yarıma
dası, Suriye ve Irak'ı içine alan bağımsız pir devletin başına
Hüseyin gelecekti. 1915 Aralık'ındaysa Necd Emiri İbni Suud'la anlaşarak Kuveyt hariç Necd ve Basra Körfezi kıyıla
rında da daha önce Şerif Hüseyin'in
egemenliğine verdiği
bölgelerde bu kez İbni Suud'un egemenliğini tanıdı. İngilte
re Osmanlılar'a karşı Araplar'ı yanına almak için yaptığı
andlaşmalarla onların bağımsızlığını tanırken 1916 Mayıs'
ında Fransızlar'la yaptığı Sykes-Picot
Andlaşması'na göre
Türkler'in yaşadığı Adana-Mersin dahil Kuzey Arabistan'ı
Fransa'yla İngiltere kendi aralarında bölüşüyor. Geri kalan
(1)

P. Renouvin, a.g.e., T.. 7, s: 139,
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bölgede kurulacak Arap Devleti'nin de kuzey kesimi F'ransız,
güney kesimi İngiliz etki alanlan olarak kabul ediliyordu .. (1)
Böylece İngiltere kendisine savaş içinde destek olan fakat
savaş sona erince başına iş açan, uzun vadede onun sömürgeciliğini
tehdid edecek bir gücün, Arap Milliyetçiliği'nin
uyanmasına yardımcı oldu.
İngiltere ve Fransa 1842'den beri Çin'le olan ilişki l erin
de onunla yaptıkları «eşitsiz andlaşmalar » a dayanıyorlardı.
Böylece Çin Avrupa'nın yarı sömürgesi durumuna girmişti.
Kendi ülkelerinde Çin el emeğinden yararlanmak ve 1914'ten beri Çin Limanları'na sığınan Alman gemilerine el koymak gibi bazı avantajlar ele geçirmek için Çin'in 1917'de
bağlaşıkların yanında savaşa girmesi sağlandı. Aynı zamanda Japonya'ya karşı Çin'in barış konferansında denge sağla
ması ve Japon baskısına karşı
çıkması için desteklenmesi
düşünülüyordu. Çin ise bu fırsattan yararlanarak «eşitsiz
andlaşmalarıı dan kurtulmayı hesaplıyordu.
Oysa Versailles
da Japonlar'a ödün verildi, Çin umduğunu bulamadı ve Versallles B.arışı'nı imzalamadı. Ülkede Avrupa'ya ve Japon emperyalizmine karşı milliyetçi akım guçlendi. Pekin'de 4 Mayıs 1919'da düzenlenen bir ·gösteri, başkaldırıya dönüştü. İlk
kez Çin halkı antiemperyalist ve milliyetçi ilkeler etrafında
birleşerek sokaklara döküldü. 4 Mayıs J 919 Çin ihtilaline giden yolda önemli bir dönüm noktasıdır . (2)

Sömürgelerde özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşma isteğinin en çok Wilson ilkeleri ve komünü:t öğreti tarafından
cesaretlendirildiğini söylemek yanlış olmaz. (3)
A.B.D. başkanına göre, bütün hükümetler halkın istekleri doğrultusunda, istemlerine uygun olarak kurulmalıdır.
(1)
(2)

(3)

M . Sarıca , Siyasal T a rih , İstanbul 1980, s: 296 .
F . de Beer, La Guerre Civile en Chine (1919 - 1949) Faris
1968, s: 11.
R. Grousset, Le Reveil de l'Asie, Faris 1924.
F . Renouvin, a .g .e., T . 7, s : 140,
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Halklar kendi kaderlerini saptama hakkına sahiptirler. Wilson bu ilkeyi sömürge olayına karşı ileri sürüyor ve sömürgelere uygulamak istiyor. İlginç olan, Wilson'a göre de sanayileşmiş bir ülke, zora başvurarak (hatta g-eçici olarak söz
l<onusu ülkeleri askeri işgal altına alarak) kendi ticaretine
açık kalmaları için onları zorlayabilir.
Ama yine Wilson'a
göre, söz konusu ülke <cself-government» isteyecek olgunluğa
geldiği anda bu ,hakkını kullanabilmelidir. Sanayici ülkenin
bu ülkeler üzerindeki egemenliği geçici olmalıdır. Aslında
Wilson, A.B.D.'nin geri kalmış ülkelere pratikte uyguladığı
yeni tür sömürgeciliği savunmaktadır. Bu uygulamada siyasal bağımsızlık sanayileşmiş ve ekonomik gücü elinde tutan
ülke için fazla önemli değildir. Ne var ki, bu görüş siyasal
egemenliği de, söz konusu ülkelerin elinden alan ve sürekli
askeri işgale dayanan Avrupa sömürgeciliğine büyük bir darbe vuracaktır. Wilson 8 Ocak ve 4 Temmuz 1918'de yaptığı
konuşmalarda, söz konusu halklarla sömürgeci devletler arasında öngörülen düzenlemelerde iki tarafın çıkarlarının eşit
ağırlıkta değerlendirilmesini ve ona göre çözümlenmesini istemektedir. Yeni sınır değişikliklerinin dz doğrudan ilgili
halkların özgür istemine uygun olarak yapılmasını önermektedir. Aslında Wilson eski düzeni değiştirmekten çok yeni ülkelere, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Almanya'nın
eski sömürgelerine ve Osmanlı İmparatorluğundan kopan
Araplar'ın yaşadığı bu İmparatorluğun
gür.ey eyaletlerine
yenen Devletlerin sömürgeciliğinin yeniden uygulanması
nı istemiyor. Klasik sömürgeciliğin yerini almak üzere <cManda Sistemi» ortaya çıkarılıyor. (1) Söz konusu ülkeler, kurulacak olan Milletler Cemiyeti tarafından v~rilecek bir vekalete dayanarak ve onun adına yönetilecektir. Vekalet verilen devletin bu ülkelerdeki yönetimi Milletler Cemiyeti tarafından kontrol edilebilecektir. Manda sisteminin amacı Manda yönetimindeki ülkelerin her yönde gelişmelerini sağlamak
(1)

Manda Sistemi'ni ortaya atan Güney Afrika'lı devlet adamı
Smuts'tur. İngiliz Kabinesi üyesiyken 1918 de Orta
Doğu'nun yeni statükosunu Manda sistemine dayandırma
görüşünü ilk kez o savunmuştur.

Mareşal

-
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ve bir an önce bağımsızlıkların a kavuşmalarına yardımcı olmak. Wilson bir yandan İngiliz ve Fransızlar'ın eski sömürgelerindeki çıkarlarını gözetmek, öbür yandan sömürgeciliğin kabuk değiştirmesini yeni y~ntemlerle hızlandırmak istemektedir. Ne var ki Avrupa'nın eski sömürgelerindeki aydın kesim Wilson tarafından ortaya atılan ccSelf Determination» ilkesinden esinlenerek sömürgecilikten kurtulma savaşımlarını hızlandıracaklardır.
Avrupa'nın dünyadaki çıkarlarını asıl tehdit eden komünist propagandasıtj.ır. V. I. Lenin'in 1916'da Zurich'de kaleme aldığı ve Eylül 1917'de Bolşevikler iktidarı almadan yayınlanan ((Emperyalizm, Kapitalizmin Son Aşaması» adlı kitap Avru,Pa yayılmacılığının genel tarihinin yorumunu yapmaktadır. (1) Lenin'e göre Birinci Dünya Savaşı emperyalist
bir savaştır. Karı Marx'tan sonra emperyalizme yol açan iki
önemli olay meydana geliyor.

a. Serbest rekabete dayanan kapitalizm tekelci bir nitelik kazanıyor.
b. İktisadi kapitalizm mali kapitalizme dönüşüyor.
Sanayi kapitalizmini denetim altına alan ~üyük bankalar, tekelci kapitalizmin ürünü tröstler, ham maddeye ve yeni pazarlara gittikçe daha fazla gereksinim duyuyorlar ve
bunları sağlamak görevini devlete yüklüyorlar. Devlet egemen sınıfların aracı bir üst yapı kurumu. Tekelci kapitalizmin istekleri doğrultusunda sömürgeleri ele geçirmek dönemi başlıyor. Tekelci kapitalizm, ekonomik hayatta mali kapitalizmin belirleyici bir rol oynamasına yol açıyor. Biriken
kapital arttıkça Avrupa dışı yatırımlara gitme zorunluğu kaçınılmaz oluyor. Böylece kapital ihracı dış pazar arama zo(1)

V. I. Lenine, L'Imperialisme Stade Supreme du Capitalisme,
Edition Sociales Faris, 1947.
J . Touchard, Histoire des Idees PoHtiques, T . II, 8. Edition,
Paris 1981 , s: 771-780.
M. Sarıca, Siyasi Düşünce Tarihi, 3. Baskı , İstanbul 1980.
s : 165-167.
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runluğundan da fazla sömürge aramanın nedeni oluyor. Sömürge kurma, himaye altına alma, kapitülasyon veya eşitsiz
andlaşmalar yoluyla yarı sömürgeler yaratma, Avrupa devletleri arasında rekabet alanı oluyor. 19. yüzyılda önce İngil
tere, Fransa, Hollanda, birliklerini gerçekleştirdikten sonra
Almanya ve İtalya, İngiltere'nin desteğiyle bağımsızlığını
kazanan Belçika sömürgeci devletlerdir. İspanya gerileyen,
Portekiz durağan merkantilist sömürgecilerdir.

Emperyalist devletler arasındaki rekabet savaşa yol açı
yor, Lenin'e göre, 1914 savaşı bunlardan biri ve en tipik
örneği. Bu anlatılan mekanizmayla dünya nüfusunun yarı
dan fazlası Avrupa devletlerinin doğrudan veya dolaylı gegemonyası altına girmiş oluyor. öte yandan emperyalizmin
bu ülkelere girişi eski sosyal yapıyı değiştiriyor, cebin yıllık
tarımsal
soyutlanmaıı sona eriyor.
Halklarda milli bilinç
uyanmaya başlıyor. Kapitalizm ve emperyalizm gittikçe artan bir karşı koymayla karşılaşacaktır. Emperyalizmin kendisi bu halkların kurtuluşu yolunu açmıştır.
Lenin'e göre Avrupa'ya karşı çıkan Asya-Afrika
dünya proletarya ihtilalinin baş yardımclSl durumuna geliyor, ihtila-lin odak noktası doğuya doğru kayıyor
yavaş yavaş. Sanayileşmiş ülkelerin işçi sınıfı ihtilal yaptık
ça sömürge halklarını kurtaracağı gibi, sömürge halkları da
baş kaldırdıkça, milli kurtuluş hareketlerini başlattıkça emperyalist devletler zayıflıyacak, bu yoldan emperyalist Avrupa devletlerinin işçi sınıfına yardım edilmiş olacak. 1919 da
Komünist enternasyonalin birinci kongresinde Lenin'in tezleri şöyle pratik bir sonuca ulaşıyor: sömürgeci ve yarı sömürgeci emperyalizme karşı savaşım vermek, kurtuluş hareketlerini cesaretlendirmek. Kapitalizmin çağımızda yaşa
mı için gereksinim duyduğu emperyalizmi geriletmek. Kongreye göre; emperyalizme değil sadece kolonyalizme karşı olan
Wilson'un eleştirisinin amacı etiket değiştirmekten ileri gidemez. Wilson'un ilkeleriyle Lenin'in tezleri arasında hangisinin sömürge halklarının uyanmalarında ve Avrupa emperyaAyrıca

halkları,
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lizmine karşı direnişe geçmelerinde daha etkin olduğunu,
Prof. Renouvin'e göre tarihi enformasyon konusundaki eksiklerimiz yüzünden değerlendirmemiz olanaksızdır. (1)
ancak aydın çevrelerinde etkili olan bu_yeni görüşler, halktaki yabancı düşmanlığı,
ekonomik sıkıntıların
doğurduğu kızgınlık, ve farklı dini duygularla birleşince anti emperyalist bir güç oluşturuyordu.
Aslında,

3.

Avrupa Sömürgelerinde

Başkaldınlar

- __ __..,

-·---~·"...:.O

En büyük sömürge Hindistan, İngiliz İmparatorluk Taincisi, 1919'da 320 milyon insanın yaşadığı bu kıt'ada
Ingiliz olarak topu topu 60 bin asker, 25 bin memur, 50 bin
de kolon, yani teknisyen veya işadamı bulunuyor. Bununla
birlikte 1857'deki büyük sipahi isyanından beri (2) Hint yarımadasındaki din, dil ve sınıf farklılıkları, özellikle de Müslüman, Hindu ayrılığı yüzünden İngiliz egemenliği sarsıntı
sız sürüyor. Ne var ki Birinci Dünya Savaşı milliyetçi kurtuluş hareketine yeni bir hız kazandırıyor. Aslında 1885'ten
özellikle de 1905'ten beri Aydınlar ve Ticaret Burjuvazisi
özerklik sağlayacak bir statünün Hindistan'a verilmesi peşin
deydiler. Avustralya, Kanada gibi Hindistan'ın da Dominyon olmasını istiyorlardı. Milli Kongre Partisi İngiliz Hükümetinin bu konudaki karşı · direncini kıramamıştı. Birinci
Dünya Savaşı Milliyetçi eyleme yeni bir hız verdi. Müslümanlar, İngilizler' e karşı Osmanlı İmparatorluğu'nun Cihad
ilan etmesinden de etkilenerek (3) İngiltere 'nin Orta Doğu
cının

(1)

(2)
(3)

P . Renouvin, a .g.e., T. 7, s: 142.
M. Sarıca, Siyasal Ta rih, İstanbul 1980, s. 219-220.
Cihad ilanından tek etkilenenler İngiliz boyunduruğu altında yaşıyan Müslüman
Hintlilerdir. Araplar arasında o
dönemde Osmanlı İmparatorluğu'na karşı çıkarak bağım
sızlığa kavuşmak eğiliminin daha güçlü olduğu söylenebilir.
Öte yandan Kuzey Afrika'da «mağrip ~ Fransızların boyunduruğunda yaşayan Araplar arasında da fazla bir kıpırdan
ma olmamıştır.
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politikasına karşı çıkıyorlar

ve İslam Birliği'ne bağlılıklarını
belirten bir tavır alıyorlar. Aldıkları bu tavrın pratik sonucu İngilizler'e karşı uygulanacak politikada Hindular'la iş. birliği yapmak olacak. Bu işbirliğinin bağımsızlığa kadar
sürmeyeceğini biliyoruz. Kongre Partisi'nin 1916'da Dominyon Statüsü isteğine 1906'da kurulan (<Müslüman Birliğin de
katılıyor. Lider Tilak'tan sonra şeften çok Kongre Partisi'nin
esinlendirici, yön vericisi olan Mahatma Gandhi 1919'da amacın <ıSwadeshi n yani İrlanda'lı Griffith'in metodundan esinlenerek Büyük Britanya'ya ve onun mallarına karşı genel
bir <(pasif direniş» olacağını kararlaştırıyor. (1) İngiliz Hükümeti kaçamak davranarak bazı karanlık vaadlerde bulunmakla yetiniyor. Bu vaadler arasında, bir kısım üyeleri vergiye dayanan bir seçim sistemiyle seçilecek Meclisler'in bazı
konularda yasama yetkisine sahip olmaları da var. Nitekim
bu vaadler işe yaradı. Avrupa'da savaşın kritik bir durumda
olduğu 1918 ilkbaharında
Hindistan'da durum sakinleşti.
üte yandan İngiliz Hükümeti savaştan sonra kurulacak Milletler Cemiyeti'ne Dominyonlar'ın yanında Hindistan'ın da
katılmasını kabul etti. 1919 yılında savaşın bitmesine karşın
olağanüstü polis
önlemlerinin kaldırılmaması karşısında
Hindistanda halk gösteriler yapmaya başladı. Bu gösteriler
birkaç gün içinde büyük kitle eylemlerine dönüştü. Pasif direnişi hızlandırmak için yirm~dört saatlik genel greve gidildi. Bu karışıklıklar 10 Nisan 1919'da Amritsar'da bir katliama dönüştü. 400'e yakın insan öldü, yüzlerce kişi yaralandı.
Aralık 1919'da yürürlüğe giren Hİndia Act>ıla iki meclisli bir
Hint Parlamentosu kuruldu. Yerel Meclislerde de üyelerin
tamamının seçimle geleceği kabul edildi. Seçim hakkınaysa
ancak 900.000 kişi sahip oluyordu bu yasaya göre. Aynca bu
yeni organların da yetkileri kısıtlıydı. Yeniden çıkan karışık
lıklardan sorumlu görülerek
Gandhi'nin tutuklanması ve
1922 yılında 6 yıl hapse mahkum edilmesi İngiltere'ye karşı
düş kırıklığını arttırdı. Bu olaylardan sonra Kongre Partisi'yle İngiliz Hükümeti arasında açılan ara gittikçe büyüye-·
cektir. Olayların başlamasrnda ekonomik nedenleri gözden
(1)

M. Tacel, Le Royaume Uni de 1867
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a 1980, Paris

1981, s: 111.

uzak tutmamak gerek.

Savaş

boyunca sanayi mamullerinin
olumsuz biçimde etkilemiştir. 1919'da iklim koşulları nedeniyle başlayan
kıtlığı da eklemek gerek. Yine de kabul etmek gerekir ki yavaş yavaş bağımsızlık yolunda oluşan milli 'bilinci bir kişi. nin, Gandhi'nin kamu önünde ve özel hayatındaki tutumuyla sembolleştirmesi bağımsızlıkçılığın hızla gelişip yayılma
sında önemli rol oynamıştır.
fiyatının artışı çoğunluğu tarımla uğraşan halkı

Mısır, Osmanlı

«Tabi Devletıı
durumundayken, yabancılara karşı, Arabi Paşa ayaklanması bahane edilerek 1882'de İngiliz'ler tarafından işgal edilişinden sonra yaratılan fiili durum 1914 yılına, Osmanlı İm
paratorluğu'nun
İngiltere'ye karşı savaşa girişine kadar
sürdü. (1) 1914 yılında İngiltere Mısır'ı himayesi altına aldı:
«protectorateıı. Savaş sonunda yapılan bırakışmadan hemen
sonra Zaglul Paşa'nın başkanlığını yaptığı Milli Parti
«Wafdıı, Wilson ilkelerine dayanarak bağımsızlık istiyor. İn
giliz Hükümeti'nin bu isteği geri çevirmesi ayaklanmalara
yol açıyor. Mart 1919'da üç hafta süren bu ayaklanmalar
Filistin'den Anglo-Hint birliklerinin getiriliş,ine kadar İngiliz
egemenliğini sarsıyor. Milliyetçi liderler bu kez halkı pasif
direnişe çağırıyorlar. Mısır genel valisi eski Filistin Cephesi
Komutanı General ~llenby hükümetine daha yumuşak bir
politika uygulamasını öneriyor ve göz altında tutulan Zaglul Paşa'nın serbest bırakılmasını sağlıyor. Eylül 1919'da İn
giltere, bağımsızlığı değilse de Milletin seçimle gelen vekillerine bir kısım yasama yetkisini tanıdı. Uzun tartışmalar
dan sonra 28 Şubat 1922 de «Himaye)) yönetimi kalktı. Mı
sır'ın savunulması için askeri birlikler bulundurma ve dış
işlerini yönetme hakkı İngiltere'de kalma koşuluyla kısıtlı
bir bağımsızlık tanındı. Mısır'da Arabi Paşa'dan sonra Milliyetçi eylemi sürdüren Zaglul Paşa Hristiyan Kıptiler'le Müslümanlar'ı .bağımsızlık için birleştirmeyi,
tarımla uğraşan
kesimi de bir dereceye kadar bilinçlendirmeyi başardı. ~u
bilinçlenmede de ekonomik nedenlerin rol oynadığını görü(1)

M.

Sarıca,

İmparatorluğu'na bağlı

a.g.e., s: 221.
-
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yoruz. Savaş boyunca, özellikle de 1918 yılında Filistin ve
Suriye Cephesi'nde Osmanlı Ordusu'na karşı çarpışan İngi
liz Birlikleri'ni beslemek için yiyecek maddelerine ve kasaplık hayvanlara el konması, el emeğine angarya uygulanması,
milliyetçi bilincin güçlenmesine neden oldu. Burada da ekonomik ve sosyal koşullar milliyetçi propagandanın etkinliği·
ni sağlıyor, fakat asıl atılımı halka sözünü geçirebilen üstün
kişiler gerçekleştire biliyor.
Batı

Afrika'da da Milli Bilinc'in savaş sonunda uyanmaya başladığı gözleniyor. Özerklikçi partiler kuruluyor. Batı
Afrika Milli Kongresi, Altın Sahili Milli Kongre Partisi, Nijerya Demokratik Partisi gibi sömürgeciliğe karşı savaşacak
olan örgütlerin böylece yavaş yavaş yerlerini aldıklarını görüyoruz. (1)
Güney Afrika Birliği'nde de beş milyon siyah Afrikalı
ve birbuçuk milyon Avrupalı yaşıyor. Bunlardan 480 bini İn
giliz, 800 bini Boer. Aynca 200 bin Hindu, 60 bin de Çin'li
var. Hindular plantasyonlarda, Çinli'ler madenlerde çalışı
yorlar. Sosyal hayat ırklar arasındaki karşılıklı antipatilerden ve karmaşık ekonomik çıkarlardan örülü heterojen bir
bünyeye sahip. Onun için de bir milliyetçi harekete rastlanmıyor. Bu durum İngilizler'in işine geliyor. Öte yandan hız
la artan zenci nüfusu karşısında Beyazlar gelecek için kuşku
duyuyorlar. Beyaz halkı oluşturan İngilizler'le Boerler yüzyılın başındaki savaşın anılarıyla, dilleriyle ve yaşama biçimleriyle birbirlerinden ayrılmış durumdalar. İki parti var,
birincisi İngilizler'in kurduğu, (bazı kaynaşmış Boerler'in de
katıldığı), Güney Afrika Partisi. İkincisi küçük topnık sahibi Boerler'in kurduğu İngiliz düşmanı Boer Milliyetçi Partisi. İşte bu parti Wilson ilkelerine dayanarak Transvaal ve
Orange'ın bağımsızlığını istiyor, uygul adığı yöntem yasal bir
muhalefetin sınırlarını aşmıyor. (2)
(1)

(2)

M. Tacel, a.g.e., s: 111.
H. Deschamps, (Sous la direction de) Histoire Generale d e
L'Afrique Noire Paris 1971, T. II, s: 267.
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Fran.sa'nın sömürgelerinde ve himayesi altındaki ülkelerde daha az bir direnmeyle karşılaşılıyor bu dönemde. Cezayir ve Hindiçini de aktif bir muhalefet görülmüyor. Fas'ta
Genel Komiserlik görevinde Lyautey başarılı bir politika uy. guluyor. Wilson ilkelerinden ve Mısır olaylarından esinlenen aydınlara Fransız Hükümeti'nin gereken ödünleri vermesini sağlıyor. Fransız himayesindeki Tunus'ta, öğrenimi
ni Kahirede yapan ve Hint milliyetçileriyle ilişkiler kuran
Abdülaziz Taalbi'nin kurulmasını sağladığı Destur Partisi'nin istekleri bağımsızlığa kadar varmıyor. 14 noktaya dayanarak, muhalefetini silahlı direnmeye vardırmadan, Tunus
Beyi'nin kurduğu hükümetin bir yasama meclisi karşısında
sorumlu olmasını istiyor.

Libya'daki İtalyan egemenliği kağıt üstünde kalmıştır.
1914'ten başlıyarak Sunusi tarikatı mensupları ve Arap milliyetçileri ülkenin iç kesimlerinden ve Sirenayik'ten İtalyan
lar'ın çekilmesi için savaşım verdiler. Osmanlı Padişahı'nın
Kutsal Cihat ilanının Libya'da belli ölçüde de olsa etkisini
gösterdiği söylenebilir. (1) 1917'de Sunusiler'in başı Muhammet İdris'le İtalyan Hükümeti'nin yaptığı bir anlaşma sonunda İtalyanlar kıyı bölgesinde beş, altı üste asker bulundurmakla yetinmeyi kabul ettiler. İtalyan Hükümeti savaş
tan bitkin bir durumda çıkmış olan halka yeni bir sömürge
fethini önerecek durumda değildi. Uyuşmayı uygun buldu.
1919 Kallet-ez-Zeituna andlaşmasına göre, yerlilere İtalyan
vatandaşı olma hakkı tanındı. Ayrıca , bir Parlamento seçilecek, yasama görevini yerine getirecek, idareyse Arap memurlara bırakılacaktı. İtalyan egemenliği görünüşte kalıyordu.
Faşizm iktidara gelince Libya'daki çatışmalar yeniden baş
ladı. Aslında ilk çatışmalar 192l'de Guiseppe Volpi'nin Trablusgarp valiliğine atanmasıyla ve bazı bölgelerin işgal edilmesi üzerine başladı, 1933 yılına kadar sürdü. (2)

(1)

(2)

Prof. Renouvin Libyalılar'ın başkaldırısında Türk subaylarının da önemli rol oynadığını belirtiyor, a .g .e., s : 146.
H. Deschamps, L'Afrique au 20. Siecle, Faris 1966.
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İspanyol Fas'ında durum karışıktır. Kuzey Fas'ta yerli
halk İspanya'ya karşıdır. 1915'ten beri İspanyollar'ın sahil
bölgelerine yerleşmesine karşı direnç sürmektedir. 1919 da
direnmenin başında olan Abdülkerim, Madrid Hükümetinden
askeri idarenin yerini sivil idarenin almasını ve sivil Yali
atanmasını istemektedir. (1)

Hollanda da, sömürgesi, bugünkü adı Endonezya olan,
Hollanda Hindistan'ında güçlüklerle karşıkarşıyadır. 1918'de
Hollanda Hükümeti yerli seçkinlerden oluşan ve danışmadan
öte bir görevi olmayan ccHalk Konseyiııni toplamakla güçlükleri yeneceğini sanmıştır. Oysa 1919'da iki muhalefet grubunun oluştuğu görülüyor. İkisi de milliyetçi, ama buna karşı
lık, biri liberal öbürü komünisttir. ccSarekat İslamııın iki milyon üyesi var, daha çok tüccarların ve serbest meslek sahiplerinin temsilcisi. Bağımsızlık değil özerklik istiyor, kapitalizme değil zorba kapitalizme karşı. Avrupa işletmelerinin
yerli işletmelere eşitsiz koşullar içinde nefes aldırmamasına
karşı çıkıyor. Sendikaların kurulmasından ve yasalarla sosyal düzenlemelere girişilmesinden yanadır . Komünist eylemiyse Hollandalılar başlatmışlardır, başta asker ve tayfalar
arasında gelişmiş, Müslüman halk arasında yayılması güçlüklerle karşılaşmıştır. 1920'de Komünistlerin başına Javalı
Semaoen geçiyor ve «Hollanda Hindistanı Komünist Partisiııni kuruyor, partinin Üçüncü Enternasyonale katılmasını
sağlıyor. Başkaldırı ve komplolar sürecektir. Hollandalılar'sa
karşı koymaya kararlıdır. (2)
Avrupa'nın dünya hegemonyasını sarsan sadece sömürgelerdeki ve himaye altındaki devletlerdeki özerklik veya bağımsızlık için eylemlerin başlatılması değildir. Aynı zamanda ccKapitülasyonlarıı ve cceşitsiz andlaşmalar» yoluyla Avrupanın sömürdüğü ülkelerde de bir uyanma ve karşı koyma
başlamıştır.

(1)

(2)

H. Deschamps, L' Afrique au 20. Siecle, Paris 1966.
P. Renouvin, a.g.e., T. 7, s: 147.
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Bunların içinde en radikal ve en çabuk amacına ul~a
I'/Iustafa Kemal Türkiye'sidir. 1919'da başlayan ve 1923'te
başa!·ıyla son bulan bu kurtuluş girişimi şu veya bu biçimde
Avrupa'nın boyunduruğu altında yaşayan ülkelere örnek olacak niteliktedir. Anti-emperyalizm, laiklik ve pozitivizm olarak özetleyebileceğimiz Atatürk İlkeleri Osmanlı toplumunun belkemiğini meydana getiren Türkler'in geç de olsa Millet Bilincine varmalarını sağlayan öğeler olmuşla:.:dır. Böylece Türk Kurtuluş Savaşı batıya karşın batıcı, Batının hegemonyasını kırdıktan sonra eşit koşullar içinde Batı benzeri bir ülke olma sürecini başlatmıştır. Ayrıntıları De ; rim
Tarihimi'zin konusu olan bu olaya işaret etmekle yetinmeyi
uygun buluyoruz.
nı

Burada eşitsiz andlaşmalarla Avrupa tarafından sömürülen Çin'e tabloyu tamamlamak amacıyla tekrar değinmekte
yarar görüyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, 4 Mayıs
1919'da Versailles Andlaşmasıyla Çin'deki Almanlara tanı
nan ayrıcalıkların Japonya'ya devredilmesini protesto etmek
amacıyla ülke çapında öğrenci gösterileri oldu. Çin'de bu tarihin anti-emperyalist mücadelelerin başlangıcı olarak ka bul edildiğini belirtmiştik. Anti-emperyalist mücadele başlar
ken Çin'deki fikir akımlarının aldığı yönü belirtmek gerekirse üç ayrı görüşün varlığından söz etmek olası. Başta aydınlar arası tartişmada iki akım beliriyor. Bir yanda Çin uygarlığını, öbür yanda Batı uygarlığını savunanlar. Batı uygarlığından yana olanlar da kendi aralarında ikiye ayrılıyor.
Batı Avrupa ve A.B.D. hayranları ve Sovyet Komünizminden
yana olanlar. Bir filozof Tchang Toun-Sun ve bir siyasal düşünür Leang Ki-tchao ikisi de mahkum etmeden önce Batı
uygarlığını yerinde incelemişler. Onlara göre Batı Uygarlığı
yoz aşmıştır . 1919 yılında büyük İngiliz ve Fransız kentlerinde görülen sosyal çatışmalar {l) bunu göstermektedir. Batı

(1)

Savaştan

yenik çıkan ülkelere ve İtalya'ya oranla bu ülkelerde sosyal kıpırdanmaların daha az olduğunu yukarıda
belirtmiştik.
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uygarlığı

çökme dönemine girmiştir. Nedeni moral norm:.arı
küçümsemesi, görmezlikten gelmesidir. Geleceğini her türlü
kötülüklerin kaynağı olan ((bilimsel ilerlemeye güvenn ilkesine dayandırmış olmasıdır. Çin uygarlığı daha bütünleşmiş
ve daha kusursuz ve yetkindir. Batı'dan bazı tekniklerin alın
ması gerekebilir. Bununla birlikte Çin düşüncesinin üstünlüğünü sağlayan
moral ve enteHektüel değerleri korumak
vazgeçilmez bir zorunluktur. Öte yandan Pekin Üniversitesi'nin g·enç felsefe profesörü Hou-che'ye göre Batı uygarlığı
dünya üzerinde hüküm sürme yeteneğine sahiptir. Çünkü
insanı çevresinin et kisinden, örf ve adetlerin zorba eğilimle
rinden ve boş inanç ların verdiği körlükten kurtarmaktadır.
Çin uygarlığının üstünlüğünü iddia etmek Çin halkının durgunluğunu ve övüngenliğini savunmak onu desteklemek anlamına gelir. Amerikan Üniversitelerinde okuyan Hou-Che
Konfiçyüsçülüğün temel ilkelerini tartışmaktan çekinmiyor.
Sadece batının siyasal öğretisi liberalizm ve demokrasiyi benimsemekle yetinmiyor, aile hayatında kadın ve çocukların
özgürleşmesinden de yana olduğunu belirtiyor. Ona göre yeni bir uygarlığ1 Çin'de yeniden yaratmak söz konusudur. Ancak bu nw.ddi ve manevi kalkınma Çin'in Japon baskısına
karşı koymasına,
Avrupa'nın zorla kabul
ettirdiği eşitsiz
andlaşmalara karşı çıkmasına olanak
verecektir ona .göre.
Batılılaşmanın temel amacı milliyetçi bir Çin'in kurulması
olmalıdır.

Başka bazı Pekin Üniversitesi profesörlerine
göreyse,
19. yüzyılda batı uygarlığının temsilcisi devletler dünyaya
zor kullanarak egemen olmak istemi.şlerdir. Batı Avrupa sömürgecidir. A.B.D.'yse ekonomik üstünlüğünü sağlamak,
açık kapı politikasıyla Çin'i sömürmek
istemektedir. Batı
nın etkisi Çin'i geriletmiştir, aşağılatmıştır. Çünkü bu etki
emperyalizmle sonuçlanmıştır. Öte yandan Sun-Yat-Sen'in
Batı Avrupa ve A.B.D. modelini örnek alarak 1911'de kurduğu Çin Cumhuriyeti, yani Batılılaşma deneyi düş kırıklığı
yaratmıştır. Karışıklıklardan kurtulunamamıştır. Bu yönde
düşünen aydınlar Rus ihtilaline sempatiyle bakmaktadırlar.
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Li-Ta-tchao Mayıs 1919'da Rusya'da komünist iktidarın
kurulmasının, Kapitalist emperyalizminin
yenilmez olmadı
ğını ortaya koyduğunu belirtmektedir. (1) Öte yandan Sovyet hükümeti 25 Mayıs 1919'da eşitsiz ve gizli andlaşmaları
açıklamış, aynı zamanda kendi taraf olduklarını yürürlükten kaldırmıştır. Komünizm, kapitalist ülkelerin saldırganlı
ğını önleyecek daha etkin bir önlem gibi görünmektedir. Soruna bu açıdan bakış, Leninist öğretiden çok Milli Kurtuluş
duygusuna daha önde yer verildiği izlenimini yaratmaktadır.
Sosyal ve ekonomik koşullar da bu tür bir milliyetçi eylemi
destekler görünmektedir. 1914 ile 1918 yılları arasında Çin'li
tüccar ve sanayiciler Avrupa'nın ekonomik etkisinin zayıfla
masından yararlanmışlardır. Oysa 1919'dan itibaren yeniden
batı mallarıyla rekabe~ etmek zorunda kalmışlardır. Öte yandan yabancı fabrikalar da tam randımanla çalışmaya başlı
yor. Yeni yeni oluşmakta olan Çin burjuvazisinin hiçbir korunma olasılığı yoktur, çünkü eşitsiz andlaşmalar gereğince
gümrük vergilerini % 5 ad valorem'in üzerine çıkarmak, söz
konusu andlaşmalan çiğnemeden olanaksızdır. · Ayrıca yabancılara ülkedışı (eksteritoryalite) tanınmıştır. 1919'da üç
milyon kadar olan işçiler fiyat artışlarından şikayetçidir.
Ayrıca Çin kapitalistlerinin yabancılarla işbirliği halk arasında milliyetçi duyguları canlandırmıştır. Bu ortamda 1921'
de, Çin Komünist Partisi kuruldu. 1924'teyse Milliyetçi Kuomintang'ın Birinci Kongresi
komünistlerin Kuomintang'a
girmelerini onayladı. Komünist-Kuomintang koalisyonu Güney Çin'in büyük bir kısmını yönetimi altına aldı. 1927 Nisan'ındaysa Kuomintang'ın Başkanı Çan Kay-Şek komünistlere karşı kanlı bir darbe hareketine girişti. Zamanla Milliyetçi Kuomintang'ın Japon emperyalizminden çok komü- .
n-isUerle dövüşmesi, Komünistler'inse halkı emperyalizme
karşı örgütlemeleri, sonucu, komünistlerden yana çevirdi.
egemenliğine doğrudan ya da dolaylı karşı
güçlerin listesini tamamlamak için Arap Milliyetçiliği
ne de değinmek gerekiyor. 1904'le 1914 yılları arasında uyanAvrupa'nın

çıkan

(1)

P. Renouvin, a,g.e., T. 7, s: 149.
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maya başlayan Arap Milliyetçiliği Avrupa'nın başta fazla
dikkatini çekmiyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz
ler'in Araplar'ı Osmanlı Devletine'ne karşı kullanmaları Arar
Milliyetçiliğine yeni bir hız veriyor. Kudüs'ü İngilizler ele
geçirdikten sonra 1918 yılında İngiliz Kuvvetleri Komutanı
General Allenby Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Arap
halklarına bağımsızlık vaad ediyor. Araplar'ı Osmanlı orduları'na karşı kışkırtmada ön planda rol oynayan İngiliz cclnt ellegence Service»nin adamı T. E. Lawrence Arap Kabilelerini Osmanlı Birliklerine saldırtırken amacın Arap bağımsız
lığı olduğunu ileri sürüyor. Araplar'ın davasını içtenlikle benimsemiş görünerek Araplar arasında kendisini kabul ettirmeyi başarıyor. (1) Ne var ki İngilizler'in önce Mekke Şerifi
Hüseyin'le sonra da Necd Emiri İbni Suud'la anlaşmaları ,
aynı zamanda da Fransızlar'la yaptıkları Sykes-Picot Andlaş··
ması asıl amaçlarını ortaya koyuyor. İngilizler ccBöl ve Yönetıı politikasını burada da uygulamaya çalışacaklar. İbni
Suud'un öncülüğünü yaptığı Wahabilikle diğer Müslümanlar arasındaki çelişkilerden, öbür kişisel uzlaşmazlıklardan
yararlanacaklar. Osmanlı Devleti'nden kopan Arap Ülkeleri
yapay bir biçimde bölünmeye zorlanmışlar, İngiliz ve Fransız Manda Yönetimi altına girmişlerdir. Bunlardan ilk bağımsızlığını kazanan 1931 yılında Irak olacak. Eğer Arap
yöneticileri o zamandan federal bağlar içinde de . olsa birleşe
bilsefordi, ccböl ve yönetıı politikasının başarısızlığa uğrama
sını sağlayabilirlerdi. Arap Milliyetçiliği bugün hala kendi iç
sorunlarını çözebilmiş görünmüyor.
Avrupa'nın dünya hegemonyasını gerileten bu eylemlerin temelinde savaş koşullarının yol açtığı ekonomik sıkın
tılar kadar, batı kültürünün aydınlar arasında yarattığı milliyetçilik duygusunun da önemli bir faktör olduğunu kabul
etmek gerekir. Ayrıca milliyetçilik duygusunun yanında dini
inançların da milliyetçilikle birleşerek bağımsızlık isteminin
oluşmasında önemli bir etken olduğunu görüyoruz. Örnek
(1)

F. Armitage, Lawrence d'Arabie, Paris 1980.
T. E. Lawrencı! , The Seven Pillars of Wisdom, London 1935.
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vermek gerekirse, Çin'de ekonomik koşulların ön planda oluOrta Doğu'da aydınların milliyetçiliğiyle halkın dini duygularının birleşimi Batı'ya karçı ç ıkışın temelini
oluşturuyor. Bu farklı nedenler, milliyetçilik akımına ülkelere göre farklı çehreler kazandırıyor. Sonuca varabilmede
her akımın çıkardığı liderlerin gücü de önemli bir rol oynuyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın gücünü
gerileten milliyetçi akımların en kısa sürede başarıya ulaşa
nı Mustafa Kemal'in başlattığı Türk Milli Kurtuluş Savaşı.
Obür geri kalmış ve Avrupa tarafından sömürüye açık bıra
kılmış üikelerde Gandhi, Sun-Yat-Sen, Zaglul Paşa ·g ibi liderler arasında başarıya ulaşıncaya kadar hayatta kalabileni Gandhi; öbürleri nöbeti daha radikal akımların liderlerine devretmek zorunda kalacaklar.
şuna karşılık,
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il.

A.

BARIŞ ANDLAŞMALARI

BARIŞ

KONFERANSININ

ÇALIŞMALARI

VE LİDERLER
1919 yılı Ocak ayının ilk günlerinde İngiliz ve İtalyan
delegasyonu daha önce Paris'e gelmiş bulunan Amerikan delegasyonuyla buluşuyor. 12 Ocak'ta İngiliz, Fransız, A.B.D.
ve İtalyan delegasyon başkanları Fransız Dış İşleri Bakanlı
ğı «Quai d'Orsay'deıı yöntem sorunlarının tartışıldığı bir hazırl_ık toplantısı yapıyorlar. 18 Ocak 1919'da Fransız Cumhurbaşkanı Raymond Poincare Barış Konferansının ilk oturumunu Versailles'da açıyor. (1) Konferansa 27 devlet, 4 dominyon (Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika)
ve Hindistan katıldı. Konferansın baştaki amacı bütün savaştan yeni çıkmış ülkelerle ~Almanya,
Osmanlı Devleti,
Avusturya, Macaristan, Bulgaristan) barış koşullarını saptamaktı. (2) Ne var ki öbür devletlerle barış koşullarının saptanmasının çeşitli nedenler
yüzünden uzaması, sadece Almanlar'la ayrı bir barışın yapılmasına yol açmıştır. Böylece
Avrupa açısından önemi başta gelen bu andlaşmanın öbür(1)

(2)

M. Launey, Versailles, Une Paix Baclee, Bruxelles 1981.
A. J. Mayer, Politics and Diplomacy of Peacemaking_ Containment and Counter-revolution at Versailles 1918-1919.
Newyork 1968.
P. _Renouvin, Le Traite de Versailles, Paris 1969.
Daha sonra, 10 Ağustos 1920'de Paris yakınlarındaki Sevr
Kasabası'nda Osmanlı Devleti'yle imzalanan Barış Andlaş
ması Anadolu'da başlatılan Milli Kurtuluş Savaşı'nın başa
rısı karşısında uygulanamadı.
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lerinden önce
oldu.

hazırlanması

ve

yürürlüğe

girmesi

sağlanmış

18 Ocak 1919 günü, tam kırksekiz yıl önce Alman İmpa
ratorlu,u'nun kuruluşunun resmen tanındığı yerde, Versailles Sarayı'nın ünlü Aynalar Galeri'sinde toplanan konferansın çalışmaları 7 Mayısa kadar, üçbuçuk ay sürdü. Bu süre
içinde Anlaşmacılar barış koşullarını, savaştan yenik çıkan
ların katılmadığı oturumlarda l:azırladılar. Konferansa katılan devletlerden bir çoğu, sembolik bir jest olarak savaşa
girmişler ya da savaşın kazanılmasına katkıları ikinci derecede olmuştu. Onların barışın kurulmasında eşit rol oynamak
istemeleri, savaşın asıl galipleri açısından hoş karş ıl anmadı.
Ayrıca büt ün devletlerin katıldığı bir «dünya parlamentosu»
nda tartışmaların uzaması tehlikesi vardı. Büyük devletler
dünyanın geleceğini yalnız başlarına kararlaştırmak hakkı

na sahiplermiş gibi davrandılar. (1 ) Önce A.B.D., Fransız,
Ingiliz, İtalyan ve Japon Başbakanları ve Dışişleri Bakanlarından oluşturulan cıOnlar Konseyi» kuruldu. Bu konseyin
içinden de zamanla bütün kararları alma yetkisini kendinde toplayan ve Wilson (A.B.D.) Clemenceau (Fransa), Lloyd
George (İngiltere), Orlando (İtalya) 'dan oluşan cıDört'ler
Konseyi» ikinci adıyla «Crillon Oteli Komisyonu» ortaya çık
tı. Aslında Clemenceau ve Lloyd George, Wilson önerilerini
çürütmek için zaman kazanmak amacı'yla, ccOn'lar Konseyiıı
ne küçük devletlerin temsilcilerinin de katılması gerektiğini
savunuyorlardı.

Wil.son'a karşı çıktıkları ilk nokta Milletler Cemiyeti
Statüsü'nün Barış Andlaşmaları'nın içindeki yeriyle ilgilidir.
Wilson, Statü'nün Barış Andlaşmaları'nın başında yer almasını, Statü'yle Andlaşma'nın bir bütün meydana getirmesini
istiyor, Lloyd George Statü'nün ancak Barış Andlaşma'sı
çerçevesi içine alınmasını onaylıyordu . Fransızlar'sa, Millet-

(1)

J. Pirenne, Les Grands Courants de l'Histoire Universelle

T . 4,

Neuchateı

1955, s : 159.
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Barış Andlaşmaları'na bağlanma

ler Cemiyeti Statüsü'nün
sına karşı çıkmaktaydılar.

(1) Wilson kendi tezini Konferans'ta 25 Ocak'ta kabul et tirince, Komisyon Başkanlığını da
üzerine aldı.
Barış Konferansı'nın

Çalışmaların programını
araştırılmasını sağlamak

temel
On'lar
üzere

organı

«On'lar Konseyiııdir .
düzenler, özel sorunların

uzmanlık

komisyonlarına

yollar. Bu komisyonların sayısı elli ikiyi bulmuştur. Komisyonlarda diplomatların yanında üniversite öğretim üyeleri
ve gazetecilikten gelmiş kişiler de bulunmaktadır. <<On'lar
Konseynine çoğu kez alt komisyon üyeleri de katılmakta, zaman zaman toplananların sayısı 30 kişiyi geçmektedir. Toplantılarda delegeler haberlerin sızmasından ve anlaşmazlık
ların duyulmasından çekindikleri için konuşamaz olmuşlar
dır. Böylece fiili bir durum ortaya çıkmıştır.
Konferansın
toplanmasından bir ay kadar sonra A.B.D. Başkanı ve İngi
liz, Fransız, İtalyan Başbakanları önemli kararlar için ayrı
toplanmaya başlıyorlar. Konferans yerinde sayıyor.
üte yandan Wilson ülkesinde kendisine karşı başkaldır
maya başlayan Cumhuriyetçiler'i yatıştırmak için, A.B.D.'ye
gidince bir ay kadar çalışmalardan uzak kalıyor. Lloyd George İngiltere'de madencilerin ekonomik hayatı felce uğra
tabilecek bir grev tehdidi karşısında üç hafta Londra'da kalıyor. Orlando İtalya'daki sosyal karışıklıklar yüzünden
u zun bir süreyi Roma'da geçiriyor. Clemenceau'ya suikast
girişimi yapılmıştır, bir süre yatağa bağlı kalmak zorundadır. Basın ve kamuoyu uygun bir süre içinde Konferans'ın
görevini bitirip bitiremiyeceğini kendi kendine sormaya baş
lıyor. Bu sırada Macaristan'da Komünist İhtilal'in patlama(1)

V. Potiemkine, (Publiee sous la direction del Histoire de
la Diplomatie, Traduit du Russe T. 3, (1919-1939) Paris 1947,
s: 33.
V. Potiyemkin, Yönetiminde
S.S.C.B. Bilimler Akademisi
Üyeleri, Uluslararası İlişkiler Tarihi, Cilt 3, Çev: Attila Tokatlı, İstanbul 1979, s: 113.
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sı karamsarlığı

büsbütün

arttırıyor.

(1) Bu dönemde Konfeönemli

rans'ın uzamasının anarşi ortamının yaratılmasında

bir etken

olduğu görüşü yaygındır.

Lloyd George Fontainbleau Memorandumu'yla 25 Mart'ta bir Alman-Rus yakınlaşmasından çekindiğini Clemenceau'yla Wilson'a duyuruyor. Bu belgede (2) Lloyd George, görüşMacaristan'da, Avusturya - Macaristan İmparatoru Karı
Tahttan vazgeçince, Budapeşte'de 16 Kasım 1918'c~e Kont
Karolyi'nin yönetiminde Cumhuriyet ila n edilmişti. Sonradan sosyalizmi benimseyen Karolyi, genel oy, tarım reformu, önemli endüstri ve bankaların devletleştirilmesini programına almıştı. Ocak 1919'da Cumhurbaşkanı oldu ve sosyalist bir hükümetle ülkeyi yönetmeyi denedi. Sosyal demokrat yönetime karşı, Rusya'da ihtilal sırasında sa vaş tutsağı olarak kalmış olan bir yahudi gazeteci Bela Kun, terhis edilmiş eski askerleri, işsizleri ve işçilerin bir bölümünü
Komünist partisi içinde örgütleyerek ihtilali başlattı. Karolyi Fransızlar'ın düzeni sağlamalarını istediyse de olumlu yanıt alamadı. Romen, Çek ve Sırp birlikleri Budapeşte
üzerine yürüyünce, komünistler «Macar Birliği»nin şampi
yonluğunu yaparak Macar Milliyetçilerini yanlarına almayı
başardılar, ve iktidarı ele geçirdiler. 21 Mart 1919'da İşçi
ve Asker Konseyleri Meclisi daha önce gözaltına alınmış
olan Bela Kun'u serbest bıraktırdı ve İşçi Sınıfı Diktatoryası'nı ilan etti. Bela Kun «Halk Komiserleri» Konseyi Baş
kanı oldu. Buna karşılık Szgedin de Fransız İşgal Kuvvetlerinin koruyuculuğu altında Amiral Horthy, Arşidük Josef
ve Kont Bethlen, karşı-ihtilalci bir merkez kurdular. İtal
ya'nın Sırplar'la olan uyuşmazlığı
yüzünden Bela Kun'la
ilişki kurmasına karşın, Anlaşma Devletleri Bela Kun hükümetiyle ilişkilerini kestiler. Anlaşmacılar adına Romanya
Budapeşte'yi ele geçirdi. Arşidük Josef Macar Krallığı'nın
naibi oldu, fakat anlaşmacılar tarafından kabul edilmedi,
naipliği Amiral Horthy'ye devretmek zorunda kaldı. 133 gün
süren proletarya diktatörlüğünden sonra Horthy bir sağ
diktatörlük kurdu. Macaristan, Komünist Yönetimi'nden
kurtulayım derken Parlamanter demokrasiden de oldu. Rusya'ya dönen Bela Kun Stalin döneminde Troçkist olmakla
suçlanarak idam edildi. İdamından sonra Kruşçev tarafın
dan aklandL
· (2) V. Potiemkine, a .g.e., s: 44-45, Türkçe Çeviri, s: 130-131.
(1)
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lerini, özetleyecek olursak, şöyle açıklıyordu: ccAlmanya;yı
sör..1ürgelerinden yoksun bırakabilir, ordusunu bir kolluk
kuvveti boyutlarına ve donanmasını da beşinci sınıf bir devletin donanmasının düzeyine indirebilirsiniz. Aslında bunların hiçbir önemi yoktur. Ama Almanya 1919 Barış Andlaş
ması'nın adaletsiz bir andlaşma olduğu inancına varırsa, galiplerden öçalma yolunu daima bulur ... İşte bu düşüncelere
dayanarak ben, gerçekten gerekli olandan daha büyük oranlarda Alman halk topluluklarının başka milletler yararına
Almanya'dan koparılmasına kesinlikle karşıyım ... Tazminatın bütün yükü sadece ve sadece savaşa katılmış olan kuşa
ğın omuzlarına yüklensin, Tazminatın tutarı, yenik düşmüş
olanın ödeme gücünü aşmamalı. .. «Clemenceau'ya göreyse,
Lloyd George tarafından önerilen plan özellikle sömürge sahibi deniz devletlerini ve başta Büyük Britanya'yı kayırıyor,
çünkü Almanya sömürgelerini yitirmekte, savaş donanması
nı silahsızlandırmakta,
ticaret filosunu teslim etmektedir.
Oysa başlıca kara devletlerinin i.<;tekleri olumsuz karşılanı
yor. Lloyd George kendi önerilerinden Fransa'nın da yararlandığını Alman
sömürgelerini ve Suriye'yi ele geçirdiğini,
Alman savaş ve ticaret gemilerinin büyük bir bölümünün
Fransa'ya verildiğini hatırlatıyor.
Bu polemik karşısında Wilson'un tutumu daha değişik
tir. Onun için liderlerin genel tutum ve eğilimlerini teker
teker ele almayı yararlı görüyoruz. Hele 24 Mart'la 6 Mayıs
arasında dört büyüklerin ccDörtler Konseyi»nde en önemli
kararları aldıkları hatırlanırsa
liderlerin tutumu daha da
önem kazanıyor. Ayrıca aralarında fırtınalı tartışmalar çı
kıyor. 7 Nisanda Saar sorunu yüzünden Wilson Konferans'tan ayrılacağı tehdidini savuruyor. 24 Nisan'da Wilson'un
İtalyan isteklerini geri çevirmesi karşısında Orlando 15 gün
için Romaya dönüyor. Dörtler Konseyi bu zorlukları yenmek
için 67 kez toplanıyor. Ancak Almanya'yla yapılacak olan
andlaşmanın ana çizgilerini hazırlayabiliyor, Avusturya, Macaristan, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan'la ilgili sorunların
tartışılmasını erteliyor. Görüldüğü gibi dörtlerin rolü önem
-

49-

kazanıyor Versailles Andlaşması'nın
hazırlanmasında. Temel sorunları değiştirebilecek güçte olduklarını savunmak
söz konusu değil. Hepsi temsil ettikleri ülkelerin sosyo-ekonomik yapısının ve siyasal rejiminin birer ürünü, ama, oynadıkları tarihi rol ve kişilikleriyle Versailles
Andlaşması'na
verdikleri yön de gözardı edilemez.

Woodrow Wilson 64 yaşında, politikaya atılmadan önce
kamu hukuku ve siyaset bilimi profesörü. Kişiliğiyle barış
konferansını en fazla etkileyen o olacak. Savunduğu ilkelerle, daha önce açıkladığı 14 nokta ile barış masasında tartış
malara yön verecek. Herkes onun, soyut da olsa, insancıl bir
dünya görüşüne sahip olduğunu kabul etmekte. Sağlam karakterli, inatçı ve soğukkanlı olduğunu herkes kabul ediyor.
Avrupa'nın sorunlarını yakından tanımadığı iddia ediliyor,
Avrupalılar tarafından. Bu Avrupa sorunlarından uzak kalış
aynı zamanda uzun yıllar A.B.D.'nin uyguladığı <cinfiratçı»,
ayrılıkçı, politikanın sonucu. Avrupa'da düşmanlıklara son
vermek, barış masasında sadece A.B.D. yi değil bütün insanlığı temsil etmek istiyor. (1) Wilson'a göre Avrupa hala birkaç yıl önce, A.B.D.'de olduğu gibi gerici güçler tarafından
yönetiliyor. istediği zaman hükümetleri ve şeflerini aşarak
halklara seslenebileceğine inanıyor. Fransa'da sağın organı
«Action Française» gazetesiyle solun organı «Humaniteıı
Wilson'un lehinde yazıyorlar. Sürekli barışın sağlanabilme
si için yeni bir örgüt kurmak, milletlerarası ilişkileri yeniden
örgütlemek istiyor. Birinci pland!i önem verdiği Milletler Cemiyeti Statüsü'nü barış andlaşmalarına katmak, onların başına oturtmak istemektedir. Ayrıca Avrupa sorunlarını milliyetler ilkesine dayandırarak çözmeyi böylece azınlıklar sorununa son vermeyi tasarlamaktadır. Savaşı başlatan emperyalist Almanya'yla kurulmasına çalışılan liberal, demokratik Almanya arasında ayırım yapmaktan yanadır. Onun
içindir ki kayıtsız şartsız teslim yerine Max de Bade'la bıra
kışma koşullarını tartışmayı yeğlemiştir. Wilson'un savunduğu ve önem verdiği bir ilke de ticaret ilişkilerinin geniş bir
(1)

M. Launay, a.g.e., s: 72.
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biçimde serbestliğinin sağlanması, devlet müdahalesinin önlenmesidir. 1917 yılında, baş yardımcısı barış konferansı boyunca onun yanında bulunacak olan Albay House'a, savaş
sırasında uyuşmazlık çıkarmanın zararlı olacağını, uyuşmaz

lığın kolaylıkla

kamu oyunun diline düşeceğini, düşmanın
bundan güç kazanacağını, ama barışta onları kendi görüşle
rini kabule zorlayabileceklerini yazıyor. Herşeyden önce kişi
sel prestijine güveniyor, A.B.D.'nin, Avrupa'nın toprak sorunlarının şu ya da bu biçimde çözümlenmesinde bir çıkarı
bulunmadığı için dünya kamuoyunun
kendisini bir üstün
hakem gibi gördüğüne inanıyor. Ayrıca Fransız ve İngiliz
ordusu savaştan yıpranmış olarak çıkmıştır, oysa A.B.D.'nin
elinde daha savaşa sokmadığı yeni kurulmuş birlikler vardır. Ekonomik güç A.B.D.'nin elindedir ve bağlaşıkları onun
eline bakar durumdadırlar. Kalkınmaları için mal ve krediyi
sağlayacak devletin başında oluşu, Wilson'a dünya politikasıyla ilgili ülkülerini gerçekleştirme olanağını vermektedir.
Wilson «Yengisiz bir barışııtan yanadır. Bu solun birçok ülkede savunduğu «Beyaz Barış»la eşanlamlıdır. Clemenceau,
Wilson'un çekiciliğine kendini kaptırmayan ender kişilerden
biri, onun «soylu saflığınndan söz ediyor. Ünlü İngiliz iktisatçısı Keynes de onun için «Kör ve sağır bir Don Kişot» diyor. Tarihçiler ve siyaset adamlarının bir bölüğü de onu girift Avrupa politikasının ayrıntılarından habersiz olmakla
suçluyorlar. Wilson için Barış Konferansı'nın en önemli sorunu Milletler Cemiyeti'dir, onun nasıl kurulacağı ve işleye
ceğidir. Oysa, örnek vermek gerekirse Fransız Başbakanı Clemenceau'ya göre en önemli sorun Fransa'nın sınırları ve güvenliğidir. Almanya, bir daha bu sınırları ve güvenliği sarsamaz hale getirilmelidir. (1)
Georges Clemenceau 78 yaşındadır, Radikal partiden bir
milliyetçidir. «Hükümet Düşürücfüı ve «Kaplanı> adlarıyla
(1)

Th. Balley, Woodrow Wilson and the Peacemakers Newyork
1947, V. 1-II.
J. B. Duroselle, De Wilson a Roosevelt, Politique Exterieure
des Etats Unis (1913-1945) Paris 1960.
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ün yapmıştır. Dreyfus'ü savunanlardandır. Tutumuyla zaman zaman sağı da, solu da kızdırdığı olmuştur. İdeolojiler
den nefret ettiğini belirtir her fırsatta, gerçekçiliğiyle de
övünür. Ne var ki, onun da ülküleri var; Cumhuriyetçi kuru!lllara bağlılık ve de Fransa'nın büyüklüğü. 1871 mağlubi
yetini hazmedememiş her vatansever gibi onun için de en ,
önemli sorun Almanlar'a karşı ülkesini gerçekçi önlemlerle
güvenlik altına almak ve Almanya' nın rövanşından korumak.
Aslında insanları
küçük gördüğünden, onların sempatisini
kazanmak için ayrıca çaba harcamıyor. Sömürgeciliğe karşı,
Self Determinasyon'dan yanadır. Saar ve Rhein Bölgesi'nin
Alman olduğunun bilincindedir. Wilson'dan farklı olarak
Clemenceau demokrasinin· evrenselliğine inanmaz. Milletler
Cemiyeti'nin de Fransa'nın güvenliğini tehlikeye düşürücü
boş hayallere dayandığı kanısındadır. Alman toprağı istememektedir, Almanya'yı parçalamaktan yana değildir, Self Determinasyon ilkesinin devletlerin homojenliğini bozmasına
da karşıdır (Sudet Almanları ve Çekoslovakya). Doğu'd.a anti-Alman anti-Bolşevik bir Polonya kurulmasını istiyor. Almanya'nın da Federal bir sisteme bağlı kalması yararlı olacaktır Clemenceau'ya göre. (1)
56 yaşında Gal'li bir avukat olan Lloyd Georges, Liberal
Parti'nin sol kanadındandır. Savaşın kazanılmasından sonra, İngiliz kamuoyu şoven tutumunu bırakmış, Almanya'nın
lehine düşünür olmuştur. Bu tavır alışta İngiliz iş çevresi
«Cityrnin önemli bir rolü var. İş çevresi bir an önce Almanya'yla ekonomik ve mali ilişkiler kurulması isteğindedir. Almanya'yı bölmekte, savaş tazminatının ağırlığı altında ezmekte bir çıkarları yoktur. Fransa'nın hegemonyasının artmasını önlemek için kuvvetli bir Almanya'ya gereksinim duyuyorlar. Lloyd George, Avrupa konusunda eski İngiliz politikasının sürdürücüsüdür. İngiltere için güvenlik Avrupa'da
bir devletin gücünü arttırmasıyla azalır. Avrupa'da iki devletin çarpışması sonucu, denge kurulduğu sürece İngiltere'nin
güvenliği artar. Clemenceau'nun aksine Lloyd Georges Mil(1)

G. Wormser, La Republique de Clemenceau, Paris 1960.
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Jetler Cemiyetinden

yanadır.

A.B.D.'nin Avrupa Dengesine
İngiltere'nin yanında ağırlığını koyması, Avrupa sorunlarıy
la ilgilenmesi için bir çare olarak görür Milletler Cemiyeti'ni.
Özetlemek gerekirse İngiliz Po.itikası'nın anaçizgileri; Alman sömürgelerinden pay almak, Osmanlı sorununu, Boğaz
lardan serbestçe geçilebilme ve Ortadoğu'daki petrol çıkarla
rını güvence altına almayı sağlayacak biçimde çözmek, Uzak
Doğu'da üstünlüğü tekrar ele geçirmek. Bizi burada ilgilendiren Avrupa konusundaysa, Lloyd George'un baştaki politikası Almanya'nın tazminat borçlarını ödemesi, ama İngiliz
ihracatçılarının işine yaramıyacak
derecede ekonomik çöküntüye uğramaması, bolşevizmin kucağına düşmesinin önlenmesi ve ileride güçlenecek olan Almanya'nın yayılma politikasını doğuya yöneltmesinin sağlanması. (1)
Barış Konferansı'nda İtalyan

Delegasyo'nu iki

başlıdır,

Başbakan Vittorio Orlando ve ana tarafından İngiliz olan
Dışişleri Bakanı Sydney Sonnino. Orlando, Wilson'un İtalyan

isteklerini hoş karşılamasını sağlamak için Anglo-Sakson
iyi bilen Scnnino'ya güvenmektedir. Orlandonun
bu hesabı boşa çıkacaktır. İtalya'nın toprak istekleri Barış
Konferansı'nda bütünüyle karşılanamıyacaktır. Ayrıca İtal
ya ekonomik güçlükler ve sosyal kargaşa içindedir, her iki
devlet adamı da Roma Parlamentosu'nun kendilerini ne kadar destekleyeceğini bilmemektedirler. Yenen devletler arasında İtalya en güç ve en zayıf durumda olan devlettir. Orlando ve Sonnino İtalya'nın Yukarı Adige, İstria'da kendi
savunmasına elverişli sınırlar elde etmesini, İtalyan irredantizminin karşılanmasını. kendi ülkelerinin Adriyatikde üstün duruma gelmesine gözyumulmasını istemektedirler. (2)

mizacını

Görüş

ayrılıkları Barış Konferansı'nın açılışı sırasında

biliniyordu. Wilson Aralık 1918'de Paris'e yerleştikten sonra çeşitli yolculuklar yapıyor. Önce bir haftayı İngiltere'de
(1)
(2)

J. Leruez-J. Surel, La Grande Bretagne, Les Temps Difficiles (1914, 1977) Paris 1978, s: 19.
P . Renouvin, a.g.e., s: 55. M. Launay, a.g.e., s: 78.
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geçırıyor,

sonra İtalya'ya gidiyor, Paris'te olduğu gibi Milano'da Torino'da halkla ilişki kurmaya çalışıyor. Solun temsilcileriyle yaptığı özel toplantılarda onlardan kamuoyunda
kendisine destek sağlamaya çalışmalarını istiyor. Wilson
güçlenen milliyetçi akımların karşısında kendi liberal, kozmopolit kapitalizmden esinlenen dünya görüşünün ilk kez
Avrupa'daki milliyetçiliğin üstesinden gelemiyeceği duygusuna kapılıyor. Paris'te 29 Aralık'taki Meclis görüşmelerin
de Clemenceau Wilson'un «soylu saflığından» söz edince
milletvekilleri karşı çıkıyorlar. Clemenceau kelime oyunu yapıyor «candeurıı
Fransızca saflık anlamında kullanılan bir
sözcük, küçümseyici ve kötüleyici bir anlamı da var. Oysa
İngilizce «Candorıı sözcüğünün anlamı samimiyet açık kalplilik, dürüstlük, tarafsızlık. M. Launay'in belirttiği gibi
Fransız kamu oyu için c<candeurıı Amerikan kamu oyu için
cıcandorıı olarak niteliyor
Clemenceau Wilson'un tutumunu. (1) Aynı konuşmasında Clemenceau Fransız istekleriyle
Amerikan programı arasındaki farklılığa da değiniyor, ayrıntıya girmeden. Görüşmeler
konusundaysa fazla iyimser
olmadığını belirtiyor. İtalyan Kabinesinde Wilson.un görüş
lerini savunan Bissolati'nin istifası da Wilson'un güvenini
sarsan bir olay. Aralık 1918 İngiliz seçimleri de Wilson için
parlak bir sonuç sayılmaz. Liberallerle Muhafazakarlar arasındaki koalisyonda,
Muhafazakarlar 335 sandalye kazanarak tek başlarına çoğunluğu ele geçirmişler ve Lloyd George'un cıSezarizm»inden yakınır olmuşlardır. Koalisyon bozulmazsa Barış Konferansı'nda Muhafazakarl ar'ın Başkanı Banar Law'un da sözü geçecek demektir.
Paris konferansını üç evreye ayırabiliriz. Birincisi 1919
yılının
13 Ocak'ından 15 Şubat'ına kadar süren dönem. Bu
süre içinde tartışmalar yeni kurulması öngörülen Milletler
Cemiyeti üzerinde toplanıyor. 15 Şubat'la 13 Mart arasında
Wilson A.B.D.'ye dönmüştür, toplantılara ara veriliyor. 14
Mart'la 7 Mayıs arasındaki dönem Dörtlü Konsey'in işleri ele
aldığı ve Avrupa'nın toprak sorunlarını
çözmeye çalıştığı
(1)

M. Launay, a.g.e., s: 73.

-

54-

dönemdir. 7 Mayıs'tan 28 Haziran'a uzanan dönemde Alman
delegasyonunun andlaşma hükümlerinden haberdar edildikleri, Almanlar'ın ödünler koparmak için çabaladıkları dönemdir.

B.

MİLLETLER CEMİYETİ

1.

Milletler Cemiyeti'yle İ lgili Tartışmalar

Wilson Milletler Cemiyeti konusunun görüşülmesinin
öne alınmasını istiyor. Aslında Barış'ı sağlıyacak bir Millet lerarası örgütün kurulması fikri oldukça eski. 18. ve 19 yüzyıllarda Abbe de Saint Pierre,
Kant, Saint Simon, Victor
Hugo, Mazzini, Renan, Lorimer, Bluntchli gibi düşünür, yazar ve hukukçular savunmuşlar bu görüşü. Bu kez Milletler
Cemiyeti fikrinin savunuculuğu'nu Wilson üstleniyor. Ama
bu konuda Barış Konferans'ında umduğu ve kendi duyduğu
coşkuyu bulamıyor. Aslında Fransızlar'ın da bu konuda hazırlıkları var. Radikal düşünürlerden, Leon Bourgeois 1910
yılında «Milletler Cemiyeti İçin» adlı bir kitap yayınlamış.
Bourgeois ve Fransız Hükümeti'ne göre kurulacak olan Milletler Cemiyeti'nin aldığı kararları uygulatabilecek bir askeri gücü olmalıdır. Kararların uygulanmaması cezasız kalmamalı, Cemiyetin yaptırım gücü olmalıdır. Buna İngiliz ve
Amerikalılar karşı çıkıyor. « On>ı lar Konseyi toplandığı zaman Fransızlar askeri yaptırım konusunda Anglo-Saxon muhalefetiyle karşılaşıyorlar. İngilizler <<Milletler Cemiyeti ıı
üyelerinin savaşa başvurmayıp uyuşmazlıklarını hakem yoluyla çözmeyi üslenmelerini, Milletler Cemiyeti'nin kararlarını çiğneyecek olanlara
karşıysa ekonomik
yaptırımların
uygulanmasını yeterli buluyorlar.
Amerikan Senatosu'nun
A.B.D.'nin bir andlaşma hükmü yüzünden öbür devletlerle
otomatikman bir savaşa girmeyi kabul etmeyeceğini bilen
Wilson da ccaskeri yaptırım » önerisine katılmıyor. İngilizler'
den farklı olarak uyuşmazlıkların, Milletler Cemiyeti'ne bağ
lı kurulacak Milletlerarası Adalet Divanı'na götürülmesini,
ayrıca barış andlaşmalarının Milletler Cemiyeti tarafından
-
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da gözden geçirilmesini öneriyor. Aslında Anglo-Saxonlar
Milletlerüstü bir askeri güce karşı çıkmakla kalmıyorlar, her
konuda zorunlu olarak hakeme gidilmesi ilkesini de benimsemiyorlar. Bourgeois projesinin geri çevrilişi üzerine Fransızlar milletlerarası bir kurmay örgütünün kurulmasını öneriyorlar. Kurulacak olan kurmay başkanlığı, yaptırım uygulamasının «Cemiyetıı tarafından uygun görülmesi durumunda Milli ordulara direktif verecek ve ordular <cMilletler Cemiyetiııne bağlı komutanların
emrinde eyleme geçecekler.
Fransızlar'ın bir geri çekilme anlamına gelen önerilerine İn
gilizler yine karşı çıkıyorlar. Wilson'un askeri güce karşı oluşunu milli militarizmlerden sonra milletlerarası bir militarizmin ortaya çıkmasından çekinmesine bağlayanlar var (1)
Aslında ülkesinde güçlenen muhalefet
karşısında A.B.D.'yi
askeri yükümlülük altına sokmak istememesi akla daha uygun geliyor. İngilizler de bu önerileri kendi deniz aşırı sorumlulukları ve çıkarlarıyla
bağdaştıramıyorlar.
Kollektif
bir kuruma fazla yetki tanımak İngilizler'in ccHareket Serbestliğiııni kısıtlamak anlamına gelecektir. (2) Ayrıca İngi
lizler Milletler Cemiyeti Kurmay Başkanlığı'nın Fransız
Mareşali Foch'a verilmesinden çekiniyorlar. Mareşal'in o sı
rada prestiji o kadar yükselmiştir ki, böyle bir göreve bir
başkasının getirilmesi düşünülemezdi. Ren Nehri'nin sol kı
yısı konusundaki görüşü yüzünden, İngilizler Foch'a, kurulmaya çalışılan düzeni Fransa lehine bozabilecek bir emperyalist gibi bakıyorlardı. Sonunda Anglo-Amerikan projesi benimsendi. Bu benimsenen biçimiyle Milletler Cemiyeti Milli
Parlamentolar'ın kusurlarını taşıyan bir ccSüper Parlamentoıı
dan fazla bir şey değildi. Orada da tartışmalar sürecek, karar almak ve uygulamak uzayacak, uygulamalar ayrıca tartışmaya açık olacaktı. Bu haliyle Milletler Cemiyeti çelişen
milli güçlerin görüşlerinin dile getirilebileceği bir kürsü niteliği taşımaktadır. Kanımızca ccMilletler Cemiyetiıı bir dünya
kamu oyu yaratmak için atılan ilk adım olmuştur. Yeni bir
dünya düzeninin kurulmasını ve _sürdürülmesini sağlayacak
(1)

(2)

M. Launay, a.g.e., s: 84.
J. Pirenne, a.g,e ., T. VI, s: 161.
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güç ve otoriteden yoksundur. Öte yandan, büyük devletlerin
asıl gözden kaçırdıkları önemli bir eksikliği de savaştan yenik
çıkanların ccMilletler Cemiyetiıı nin kuruluşuna katılmayışla
rıdır.
Anlaşmacılar'a göre bu devletler' belli bir süre sonra ve
günahlarını ödedikçe katılacaklardır.
ccMilletler Cemiyetin
Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan'ı yenenlerin hegemonyalarını ilelebet sürdürmek için kurdukları
ccYenenler Klübünne benzemektedir. Ayrıca Cemiyet Statüsü'nün yenilenlere empoze edilen barış andlaşmalarının başına konması, Andlaşmalar'la
Cemiyetin Statüsü arasında
bir bağ kurulması talihsizlik olmuştur. Bu yüzden Barış Andlaşmaları'na karşı olan revizyonist
devletler hiçbir zaman
Milletler Cemiyeti'ni benimseyememişler, ona, yukardan zorla kabul ettirilen bir kuruluş gözüyle bakmışlardır. (1) Böylece ccMilletler Cemiyetin yer yüzünde barış ve güvenliği sağ
layacak bir kuruluş için gerekli moral saygınlığı kazanamamıştır. ccMilletler Cemiyetiıınden sadece yenilenleri uzak tutmakla yetinilmemiş, Sovyetler Birliği'ne de çağrıda bulunulmamıştır. Yenen devletlerin basınına göre de «Milletler Cemiyetiıı savaşı kazananların haklarını koruyan, güvenliklerini garanti altına alan bir araçtır. Almanya'nın askeri güç
kazanmasını önlemek ve Sovyet İhtilalcilerini durdurmak
için, eski anlaşma devletlerinin kurduğu yeni ccKutsal Bağ
laşmaııdır. Fransızlar'a göre de, «Milletler Cemiyetiıı Prusya
militarizmine ve bolşevikliğe karşı bir kalkan görevini yapamazsa, başka bir işlevi yok demektir. (2) Fransa'da gerek
sağ, gerek orta yolcu basın «Milletler Cemiyeti Misakııı hazırlanırken bu konuda Wilson'a
verilecek ödünlerin kendi
doğu sınırlarının güvenliği konusundaki Fransız görüşünün
kabulüne karşılık olması gerektiğini belirtiyorlar. Onlara göre, Milletler Cemiyeti'ne evet demek Wilson'un, Saar ve Rhein bölgesi konusunda, ödün vermesini sağlıyorsa ccYaşasın
Milletler Cemiyeti! ıı Launay'a göre de, aslında Milletlerara-

(1)

(2)

Z. M. Alsan, Yeni Devletler Hukuku, Cilt I, !stanbul 1955,
s: 245-257.
M. Launay, a.g .e., s: 36.
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bir örgütün dünya barışını sağlıyacağına inanan sol basın
bile ccMisak'ın» kabulü sırasında bu inancını yitirmiştir. (1)

sı

2.

Milletler Cemiyeti'nin Kuruluş Ve İşleyişi

Barış Andlaşmaları'nın ilk bölümünü oluşturacak olan
«Milletler Cemiyeti Misakı» 26 maddedir. Milletler Cemiyeti
19. yüzyılda örneklerini gördüğümüz diplomatik bir konferans niteliğini temelde pek az aşan bir kurum olarak ortaya
çıkmıştır. Üye devletlerin egemenliği fazla sınırlanmak istenmemiştir. Devletler üstü bir örgüt hiç değildir. Milletler Cemiyeti'nin asli üyeleri I. Dünya Savaşı'nın yenen devletleriydi: A.B.D., İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya. Wilson'un
öncülüğünü yaptığı Milletler Cemiyeti'ne, Senato'nun Barış
Andlaşmasını
2/ 3 çoğunlukla onaylamaması yüzünden,
A.B.D. katılamamıştır. İsveç, İsviçre, Arjantin, Venezuella,
Norveç, Şili, Hollanda gibi savaş sırasında tarafsız kalmış
bazı devletler de asli üyeler arasına alınmışlardır. Sonradan
Asamblenin 2/ 3 çoğunluk kararıyla birçok devlet, bu arada
Haziran 1932 de Türkiye Cumhuriyeti de Milletler Cemiyeti'ne katıldılar.

Milletler Cemiyeti'nin organlan:
1. Asamble (Genel Kurul)

2. Konsey (Meclis)
3. Sekreterlik (İdari Görev)
Genel Sekreter Asamble'nin çoğunluk onayıyla Konsey
seçilir. Her yıl eylül ayında yılda bir kez toplanan Asamble'de her devlet üç temsilci bulundurabilir, buna
karşılık her devletin bir oyu vardır.
Misak'ta Asamble'yle
Konsey'in yetkileri arasında kesin bir ayırım yapılmamıştır.
Örneğin biri yasama, öbürü yürütme organı değildir. Bu iki
Milletler Cemiyeti organını devletlerin hukuki eşitliğiyle
fiili eşitsizliğini bağdaştırmak üzere kurulmuş iki siyasal ortarafından

(1)

M. Launay, a,g.e., s: 86.
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gan saymak daha doğru olur. Daha sık toplanması, büyük
devletlerin daha çok söz saJ:;ıibi olması, daha az sayıda üyesi
bulunmasının müzakereyi kolaylaştırması yüzünden, siyasal
sorunların, uyuşmazlıkların çözülmesiyle ilgili sorunların daha çok Konsey'de tartışılmasına yol açmıştır. Milletler Cemiyeti'nin yaşamı boyunca, Asamble'de 4 sorunun çözüme bağ
lanmasına karşılık, Konsey'de 60'a yakın sorun görüşülmüş,
ancak bir bölümü çözüme kavuşmuştur.
4. maddesine göre, Konsey Bağlaşık ve Ortak
devletlerin temsilcileriyle Cemiyetin dört üyesinin
temsilcilerinden kurulacaktı. Başlıca devletler A.B.D., İngil
tere, Fransa, İtalya, Japonya'dır. Üyelikleri süreklidir. Böylelikle büyük devletlere öncelik tanınmış oluyordu. Geri kalan dört üyeliğe, seçim yapılıncaya kadar, Belçika, Brezilya,
İspanya ve Yunanistan getirildi. Konsey'in dokuz üyesi olacaktı. A.B .D.'nin katılmaması
karşısında 8 üye kaldı, dördü Bağlaşık ve Ortak sürekli üye, dördü de seçimle gelecek
olan üyeler. Sürekli olmayan üye sayısını arttırma yönünde
bir eğilim vardı; bu sayı 1922'de altıya, 1926'da dokuza,
1933'te ona, 1936'da onbire kadar çıkartıldı. Sürekli üye sayısı, daha başta belirttiğimiz gibi, beşten dörde düştü . Almanya'nın katılmasıyla beşe, S.S.C.B.'nin de katılmasıyla altıya çıktı. Sonra Milletler Cemiyeti'nden ve Konsey'den ayrılmalar başlıyor. Mart 1933'te
Japonya, Ekim 1933'te Almanya, Aralık 1937'de İtalya ayrılıyorlar. Böylece sayıları
üçe iniyor. 1939'da Sovyet Rusya, Finlandiya'ya saldırdığı
için üyelikten çıkarılıyor. Çıkarma için oybirliği gerekli. II.
Dünya Savaşı başında Konsey'de sürekli üye sadece İngil
tere ve Fransa kalmıştır. Bu yaptığımız kısa açıklama bile
sürekliliğin ve dengenin sağlanamadığını, Cemiyet'in milletlerarası forum
görevini bile tam yapamadığını göstermeye
yeter. Kaldı ki Cemiyet'in yetkileri ve karar alma mekanizması da barışı sağlamaya yeterli değildir. (1)
Misak'ın

başlıca

(1)

M. Gönlübol, Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma, Ankara
1968, s: 71 - 128.
C. Bilsel, Devletler Hukuku, Giriş, İstanbul 1940, s: 287-294.
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Asamble ve Konsey'de ilke olarak oybirliği kuralı kabul edilmiştir. Böylece büyük ve küçük her devlete veto yetkisi verilmiş oluyordu. Bu yüzden «diplomatik konferans))
niteliğini pek az aştığını
belirtmiştik.
Misak'ın pelirttiği
önemsiz sorunlarda ve usul sorunlarında çoğunlukla karar
alınabilirdi. Ayrıca
anlaşmazlığa taraf olan devletin oyu
hesaba katılmazdı. Milletler Cemiyeti'nde devletlerin savaş
yetkileri yasak edilmemiş, sınırlanmıştır. 12. maddeye göre
uyuşmazlıklar:

a. Tahkim
b.

Yargı

yolu

c. Konsey veya Asamble'de inceleme ve uzlaştırma yoluyla çözümlenecektir. Üye devletler barışçı çözüm yolunu
kabul eden ve verilen hükümleri yerine getiren devlete karşı
savaşa giremezler. Kararı yerine getirenlere karşı savaş yasaklanmıştır. Kararlar yerine getirilmezse, savaş için üç aylık sürenin geçmesi gerekir. Üç ay sonunda uzlaşma olmazsa
savaş meşrulaşır. Meclis'in raporu, ilgili devletlerin dışında
oy birliğiyle kabul edilmişse rapora uygun davranan devlete
karŞı savaşa girilemez. Rapor oy çokluğuyla kabul edilmişse
Cemiyet üyeleri «Hakkın ve Adalet'in korunması için gerekli gördükleri biçimde davranma yetkisini ellerinde bulundururlar.n Ayrıca uyuşmazlık konusunun Milli yetkiye
(«münhasır selahiyetıı ) girdiği Konsey'ce kabul edildiği hallerde ilgili devletler davranışlarında özgürdürler.
Milletler Cemiyeti kararlarına uymayanlara karşı iktisadi, mali ve askeri önlemler düşünülmüştür. Ne var ki, askeri önlemler zorunlu olmadığı gibi, nasıl uygulanacakları
belirtilmemiştir ve uygulanmamıştırlar da. İktisadi önlemler, İtalya-Habeş uyuşmazlığında İtalya'ya uygulanmaya çalışılmış, her devlet katılmadığı gibi, başarılı da olmamıştır.
Milletler Cemiyeti bazı küçük ve orta büyüklükteki devletler
arasındaki anlaşmazlıkları bir dereceye kadar çözmeyi başa
ra bilmiştir. 1920'de Polonya ve Lituanya arasında Vilna kenti sorununu, 1921'de İsveç'le Finlandiya arasındaki Aaland
-
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Adalan sorununu, 1933-35 yılları arasında Kolumbiya ile Peru arasındaki Leticia uyuşmazlığını, 1925'te Bulgar-Yunan
sınır uyuşmazlığını çözmüş ama, büyük devletlerin uyuş
mazlıklarına çözüm getirememiştir. 1931-32 yıllarında meydana gelen Çin-Japon, 1935-36 yılları arasındaki İtalyan-Ha
beş uyuşmazlıklarını çözememiş, 1936 - 1939 İspanya İç
Savaşı'nda kendisinden beklenen görevi yerine getirememiş,
Almanya'nın Versailles
Andlaşması'nı çiğnemesini, Anschluss'u önleyememiş, Alman-Çek, Alman-Polonya uyuşmazlık
larına bir çözüm getirememiş, ağırlığını koyamamıştır. Millet ler Cemiyeti, II. Dünya Savaşı'nın patlamasını önleyemeyerek savaşın başlamasıyla fiili varlığını yitirdi. 1946'da Birleşmiş Milletler kurulduktan sonra hukuki varlığı da sona
erdi.
Milletler Cemiyeti'ni kuranların, barışın korunması ve
sürmesi için, barışın sosyal adaleti de sağlaması gerektiği
ne inanmalarını, ileriye doğru atılmış bir adım olarak nitelemek gerekir. Bunu sağlamak üzere Milletler Cemiyeti'ne
bağlı, kalıcı bir örgüt kuruyorlar. Söz konusu örgüt milletlerarası planda, çalışma koşullarını, çalışma saatlerinin sı
nırlarını saptayacak, işsizliği önlemeye çalışacak, sakatlık sigortasını düzenleyecek, en düşük ücreti kararlaştıracak, sendika özgürlüğünü savunacaktı. ((Milletlerarası Çalışma Bürosu» adını alacak olan bu örgüt, üye ülkelere tek tip andlaş
malar hazırlayacak ve konuyla ilgili önerilerde bulunacaktı. Ne var ki, bu andlaşmaların ve önerilerin sömürgelerde ve
protekteralarda yerel koşulların elvermemesi halinde uygulanmayacağını belirten hüküm de bir maddeye sıkıştırılıver
mişti. (Mad. 421)
C. VERSAILLES
1.

Sınırların

ANDLAŞMASI

Düzenlenmesi

Barış Konferansı
ların

düzenlenmesi

boyunca en şiddetli tartışmalar
konusu ele alındığı sırada ortaya
-
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sınır
çıktı.

Her konuda olduğu gibi, bir çözüme ulaşabilmek için yenen
devletlerin kendi aralarında tam bir dayanışma içinde olmaları gereken bu konuda, Wilson'un 14 noktasında belirttiği
ilkelerle Avrupa devletlerinin barış programları arasındaki
fark birçok zorluğun ortaya çıkmasına yol açtı. Sonunda,
üstesinden gelemedikleri bu sorunlar karşısında güçlüklerin
bir bölümünden kurtulabilmek için, Tuna ve Balkan sorunlarının çözümünü ertelediler. Alman sınırlarıyla ilgili bu tartışmaların niteliği neydi? 7 Mayıs 1919'da Almanya'ya bildirilen barış koşullarıyla ilgili metinde nasıl bir sonuca varıl
mıştı? Şimdi de bu soruları yanıtlamaya çalışacağız. (1)
a)

Polonya

A.B.D.

Sının

kurulacak olan Polonyaolan halkın oturduğu bölgelerden
oluşturulacağını ve ülkenin denize açık bir kapısı bulunacağını belirtiyordu. Bunu gerçekleştirebilmek göründüğü kadar kolay değildir. Poznan'ın çoğunluğunda ve Batı Prusya'da Almanca konuşanlarla Lehçe konuşanlar içiçe bir biçimde
birarada oturmaktaydılar. 1850'den sonra, Almanlar'ın muhacereti sonucunda Polonya topraklarında Alman adacıkları
oluşmuştu. Ayrıca Doğu Pomeranya'da halk Lehçe'nin ayrı
bir lehçesi (dialecte) olan «Kachoubeııce konuşuyor, 1914'ten
önce de yasama meclislerine Alman adayları yolluyordu. Bu
Başkanı

14

noktasında,

nın tartışmasız Polonyalı

(1)

Bu konuda geniş bilgi: Arno J. Mayer, Folitics and Diploof Feacemakeing, Containment and Counter-revolution at Versailles 1918-1919, Newyork 1968.
M. Baumont, La Faillite de la Faix (De Rethondes a Stresa 1918-1935) Faris 1967.
M. Baumont, Les Origines de la Deuxieme Guerre Mondiale,
Faris 1969.
J. B. Duroselle, Histoire Diplomatique de 1919 a nos Jours,
Paris 1978.
P. Renouvin, Le Traite de Versailles, Paris 1969.
M. Launay, Versailles, Une Faix Baclee, Faris 1981.
Andlaşmanın metni için: L. le Fur et G. Chklaver, Recueil
de Textes de Droit International Fublic, Parls 1934, s: 297515.
ınacy
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karışık

durum içinde, Pariste'ki Polonya Milli Komitesi Baş
Dmowski, Barış Konferans'ına cctarihi haklarııa dayandırdığı geniş istekleri içeren bir program sunuyor. İngiliz ve
Amerikalılar bu isteklere karşı çıkma konusunda anlaşıyor
lar. Kurulan eksperler komitesi konuyu bir ay inceledikten
sonra, oybirliğiyle Polonyalılar'ın ancak toplam nüfusun en
az %65'ini meydana getirdikleri Poznan, Batı Prusya ve Yukarı-Silezya'daki bölgelerin Polonya'ya verilmesini kararlaş
tırdılar. Ayrıca Doğu Prusya'nın güney sınırında AEenstein
bölgesinin kaderi plebisit sonucunda belli olacaktı. (1)
kanı

Asıl tartışmalı

konu Polonya'nın denize çıkışının nasıl
sağlanacağıydı. Eksperler uzun tartışmalardan sonra Dantzig Limanı'nı Polonya'ya bırakmayı kararlaştırıyorlar. Dantzig limanında yaşıyan 300.000 kişinin büyük çoğunluğu Almanca konuşuyor. Ekonomik nedenlerle alınıyor bu karar.
19 Mart'ta ccOn'lar Konseyi»ne sunulan eksperler raporuna
göre, Dmowskinin 85.000 km 2 'lik isteğine karşılık, 58.600 km 2 '
lik toprak Almanya'dan Polonya'ya geçiyordu. Bu topraklarda oturanların 2.845.000 kişisi Lehçe, 2.132.000 kişisiyse Almanca konuşuyordu. Tarihi ve etnolojik olarak Almanlar'a
ait toprakların Polonya'ya verilmesine Lloyd George karşı
çıkıyor. Onun için asıl sorun Dantzig'dir; İngiliz çıkarları söz
konusudur. Dantzig büyük bir limandır, Karpatlar bölgesinin petrol ve kömürünün çıkış limanıdır. İngiliz ticaret donanması burada üstünlüğü ele geçirme peşindedir. İngiliz
Başbakanı, uzun vadede Almanya'nın, Polonya'nın Dantzig'i
ilhakına göz yummayacağına işaret ediyor, o zaman anlaş
macılar, kuvvet kullanarak andlaşmaya uyulmasını sağla
maya hazır olacaklar mıdır? diye soruyor. (2) Lloyd George
Dantzig'i ((Serbest Şehir» yapmak istemektedir. Böylece
Dantzig'in özerk bir yönetimi olacaktır. Bu yönetim Milletler
(1)

Barış Andlaşmaları'nın

uygulanmasını sağlamak üzere kujules Cambon başkanlığındaki Elçiler konferansı'nın denetiminde 1 ı Temmuz 1920 de yapılan Plebisitte, Allenstein Halkı'nın % 96'sı Almanya için oy verdi.
P. Renouvin, a.g.e., s: 60.

rulan,

(2)

Fransız
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Cemiyeti'nin gözetimi altında bulunacaktır . Polonya'ya bütün mallarını transit geçirme hakkı tanınacak, bölge Polonya Gümrük Sistemi içine girecektir. Lloyd George, önce Wilson sonra Clemenceau'nun bu görüşe katılmalarını sağlayın
ca, Polonya delegasyonunun protestosu sonuçsuz kalıyor .
Ayrıca Doğu Prusya'nın doğu ucundaki Meme! kentinin de
ccSerbest Şehir » statüsüne konması kararlaştırılıyor. Bu kente 1925'de Litvanya tarafından el konacaktır.
b)

Belçika

Sınırı

istekleri arasında Napolyon döneminde
Fransa'ya katılan 1815'te de Prusya'ya bırakılan Malmecty,
Eupen ve Saint Vith kantonları var. Bu küçük bölgede
60.000 kişi yaşıyor. Malmecty'de Fransızca konuşan Wallon'lar oturmaktadır. Belçika milliyetler ilkesine dayanabilir. Ne
var ki, Eupen için durum aynı değil. Belçika Eupen'i Malmecty'ye giden tren yolunu elinde tutmak ve Alman istilası
sırasında yakılan ve tüketilen ormanlarına, bu kantonun ormanlarını karşılık tutmak için istiyor. Dile getirdiği resmi isteğinin yanında bölgenin çinko ve kurşun madenlerini ele
geçirmeyi düşündüğü de söylenebilir. (1) Wilson Eupen sorununun; sonuçları Milletler Cemiyeti'ne bildirilecek bir halk
oylamasıyla
saptanmasına razı oluyor. Sonuç Belçika için
olumlu çıkacaktır.
Belçika'nın

c)

Almanya'nın

Güney

Sınırları

Al:n anya'nın Güney sınırlarının saptanmasının özel bir
önemi var. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 'nun d ağıl
masından sonra Almanya'nın güney sınırlarında iki devlet
çıkıyor ortaya Alman olan Avusturya ve Çekoslovak Cumhuriyeti. Birincisinin yedi milyonluk nüfusu Almanca konuşuyor. İkincisinin istediği topraklar üzerinde Bohemya'da ve
Moravya'da üç milyon Alman yaşıyor . Başkan Wilson 21
Ekim 1978'de Avusturya-Macaristan halklarına kendi gele(1)

M. Launay, a.g.e., s: 112.
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ceklerini serbestçe saptayabileceklerini belirtmişti. Bu durumda Avusturya, Bol:emya ve Moravya Almanlar'ı Almanya'ya bağlanmalarını isteyebilirlerdi. Bunu yapmakta da gecikmediler. Bu durumda yenilen Almanya, Alsace-Lorraine'i
ve Polonya'ya bırakılan toprakları kaybettikten sonra bile
1914'ten öncekinden daha büyük ve daha fazla nüfusa sahip
olarak savaştan çıkmış oluyordu. Yenen devletlerin, Wilson
ilkelerinin uygulanabilmesi uğruna Almanya'nın güçlenmesine gözyummalan mümkün müydü, diyor Renouvin. Aı; us
turya 9 Ocak 191D'da Almanya'ya katılmak istediğini bildiriyor. Avusturya'nın vücudu küçülmüş, vücuduna oranla başı büyük kalmıştır. Viyana ülkenin
nüfusunun üçte birini
barınçlırmaktadır. Avusturya halkının bir bölüğü Almanya'ya
katılmaktan, öbür bölüğü Avusturya-1.facaristan İmparator
luğu'ndan kopan ülkelerle kurulacak bir Tuna Konfederasyonu'na katılmaktan yanadır. Ne var ki öbür devletlerin bu
koniederasyona tepki göstermeleri karşısında Almanya'ya katılmaktan yana olanlar ağırlık kazr.nmaya başlamışlardır. (1)
Bu katılmaya ilk karşı çıkan Clemenceau'dur. Almanya' nın
Brenner geçidine kadar inmesine lrnrşı olan Orlando, Cle·
menceau'yu destekliyor. Wilson bu durumda Almanya'nın
Orta ve Güney Doğu Avrupa'da elde edeceği ekonomik yayıl
ma gücünden çekindiği, Lloyd George'sa Alman-Avusturya
birliğinin Avrupa'daki kuvvetler dengesini bozabileceğ·i için
bu görüşlere katılıyorlar. Böylece Almanya'nın Avusturya'nm
bağımsızlığına son veremeyeceğine dair andlaşmaya bir hüküm konması kararlaştırılıyor. Sorun yine çözümlenmiş değildir.
Clemenceau bu bağımsızlığın devredilmezliğinin de
karar altına alınmasını istiyor. Yani Avusturya. da bağımsız
lığından kendi isteğiyle vazgeçememelidir. Wilson bu konuda bu kadar ileri gidilmesinden yana değildir. Sonunda ortalama bir yol bulunuyor. Milletler Cemiyeti'nin olurunu c.ıl
ması koşuluyla, Avusturya bağımsızlığından vazgeçebilecektir. Almanya Avusturya'nın bağımsızlığına saygılı davranmak zorundadır. (Mad. 80) Oybirliğiyle karar alan bir örgüt-

(1)

P. Renouvin, a,g.e., s: 63.
-
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ten, birleşme
beklenemezdi.

kararı,

örnegin Fransa bu örgütün üyesiyken

,..,.

Bohemya ve Moravyadaki Almanlar sorunu daha da karBu bölgelerde Çekler'le Almanlar birbirleriyle karışmış olarak ya§amaktadırlar.
Südetler bölgesindeyse Almanlar sayıca çoğunluktadır. Burada yaşayan Almanlar,
Avustui)7a'ya katılmak, Avusturya'nın da Almanya'ya katıl
masını sağlamak istemektedirler. Milliyetler ilkesine dayanarak plebisit yapılmasını öneriyorlar. Buna karşılık Çekoslovak hükümeti «tarihi haklar» ileri sürüyor. Bohemya'yı
Çekler kurmuşlardır. Almanlar, Bohemya kralları tarafından
18. yüzyılda, ormanları açmak için el emeğine gereksinim
duyulduğu bir sırada, çağrılmışlar, sonra da yeraltı zenginliklerinin çe~iciliği buralara göç etmelerine yol açmış. Ayrı
ca Çekler bu bölge~erde ccekonomik ha_k lar»da ileri sürmektedirler. Endüstrilerini yaşatmak için, onun gereksinimini
karşılayacak doğa.l zenginlikler üzerindeki salt haklarından
vazgeçemiyeceklerini belirtmektedirler. Aynca el altından
verilen diplomatik notalarla, Çekler,· bolşevikliğin yayılma
eğilimi gösterdiği bu bölgede ancak kendilerinin düzeni sağ
lıyabileceklerini
belirtiyorlar. Sonuçta anlll§ma devletleri,
özellikle de Fransa sorunu stratejik açıdan ele alarak değer
lendiriyorlar. Yeniden kurulan Avrupa'da, Almanya'ya karşı,
Çekoslovakya elverişli bir üs görevi yapabilir. Onun için de
doğal sınırlara ve bir sanayi gücüne sahip olmalıdır. Kuş
kusuz bu devletin sınırları içinde üç milyon Alman'ın yaşa
masına göz yummak yeni kurulan bu devletin dengesini ve
bütünlüğünü bozma tehlikesini de ta§ımaktadır. Ne var ki,
sorunu ele alari komisyonda bulunan Amerikan delegeleri
de Çekoslovakya'nın bu biçimde kurulmasının sağlayacağı
avantajların, yol açacağı tehlikeden fazla olduğu kanısında
dırlar. Onun içindir ki Çekoslovak sorununun çözümü için
«Self Determinatiomı ilkesine ba§vurulmıyacaktır. (1)
maşıktır.

(1)

J. Mayer, a.g.e., s: 146.
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d)

Fransız Sınırı

Bağlaşık ve ortaklar arasında en büyük goruş ayrılığı
Fransa sınırları tartışılırken ortaya çıktı. Halk oyuna baş
vurmadan Alsace-Lorraine'in Fransa'ya geri verilmesi, Wilson'un 14 noktasının sekizincisinde açıkça belirtilmişti. Tartışma konusu olan Fransızlar'ın Saar ve Rhein nehrinin sol
kıyısı üzerindeki istekleridir. Saar üzerindeki istekierle ekonomik çıkarlar ön planda geliyor. Fransa'nın çelik sanayinin
gelişebilme.si için gerekli demir madepleri var. Kömüre gereksinimi, savaş içinde zarar gören Kuzey madenleri yüzünden daha da artıyor. öte yandan Fransız istekleri «tarihi
haklar»a da dayandırılıyor. Bu bölgede yaşıyanlar Fransız
ihtilali sırasında Fransa'ya katılmak istemişler ve 1815'e kadar da Fransa'ya bağlı kalmışlar, sonra da zorla Fransa'dan
koparılmışlardır. Lloyd George bu görüşe karşıdır, ona göre
18. yüzyıl Saar'lılarının duygularıyla 1919 Saar'lılarının isteklerini karıştırmamak, yeni bir Alsace-Lorraine yaratmaktan çekinmek gerek. Tahrip olan kömür kuyularına karşılık
istemek de ona göre tutarlı değil. Söz konusu kuyular hep
aynı durumda kalmıyacaktır nasıl olsa. Fransızlar bu çıkış
karşısında geri çekiliyorlar, yeni önerilerine göre 650.000 kişinin yaşadığı Saar bölgesi 15 yıl Milletler Cemiyeti tarafın
dan yönetilecek. Bu süre sonunda orada yaşıyanlar plebisit
yoluyla gelecek hakkında karar verecekler. O arada maden- .
ler Fransanın mülkiyetine geçecek. Bu uzlaşmayı Fransa'nın
bağlaşıkları kabul ediyorlar. Ancak, Fransızlar Milletler Cemiyeti'nin kendilerine bu bölgeyi yönetmek için, eski Alman
sömürgelerinde ve Osmanlı Devleti'nden ayrılan eyaletlerde
uygulandığı gibi, vekalet ( «Mandatıı)
vermesini istiyorfar.
Wilson bu isteğe karşı olduğunu, israr edilirse konferansı
terkedeceğini bildiriyor.
Bu tehdit karşısında son istekten
vazgeçiliyor.

Bu kez Rhein Nehri'nin sol kıyısındaki öbür bölgelerin
geleceği söz konusudur. · Fransa'nın
güvenliğini sağlamak
için bu bölgenin de özel bir statü'ye bağlanması gerekiyor.
-
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Bırakışma koşullarına göre bu bölgeler «bağlaşık ve ortak»
devletlerin birlikleri tarafından işgal altındadır. Radikal
Parti ileri gelenlerinden, Parlamento'nun Dış İşleri komisyonu başkanı ve daha sonra yeni Türkiye Cumhuriycti'yle temas kurmakla görevlendirilen Franklin Bouillon, Parlamento'da yaptığı bir konuşmada Rhein Nehri'nin sol yakasının
askersizleştirilmesini istemektedir. Mareşal Foch ise b:ığla
şık ve ortak devletlere yolladığı iki notada (27 Ka sım 191810 Ocak 1919) A.lmanya'nın askeri sınırının Rhein Neh ri'nin
sağ kıyısında son bulmasını istemekle yetinmiyor; sol kıyısı
nın Almanya'dan koparılarak üzerine özerk devletlerin kurulmasını ve Fransa'yla Belçika'ya ortak gümrükler aracılı
ğıyla bağlanmafarını da istiyor. İngiltere bu görüşe karşıdır.
Rhein Bölgesi'ni Almanya'dan koparmanın, 1871'de Almanlar'ın Alsace-Lorraine'e yaptıklarıyla aynı sonucu doğuraca
ğı görüşündedir. Clemenceau ilhak fikrine karşı çıkarak, bp.rada bağımsız bir devlet kurulmasını, Belçika ve Fransa'yla
bir gümrük birliğine de· gidilebileceğini, Mareşal Foch'un
görüşünden ayrılarak bölgenin Milletler Cemiyeti'nin denetimi altına konmasını .öneriyor. Bu isteklere gerekçe olarak
ileri sürülen, Fransa'nın ani bir Alman saldırısı karşısında
1914'de olduğu gibi yanında karşı ağırlık oluşturabilecek
Rusya'nın bulunmamasıdır.
Milletler Cemiyeti'nin yardımı
da gecikebilir.

İngiltere

ve A.B.D. yedi milyon Almanı Almanya'dan
Aksi halde, uğrunda savaştıkları ilkeyi ( «Self Determinationıı) çiğnemiş olacaklardı. Kaldı ki
kurulacak Rhein Devleti'ni Almanya'yla birleşmek istediği
zaman bağımsız kalmaya zorlayamıyacaklardır. Sorunun çözümü, sonunda iki hükümet ve bir devlet başkanının kararına kalıyor. 14 Mart'ta
yapılan
toplantıda Clemenceau,
Fransa'nın etkin bir garantiye kesin bir gereksinim duyduğunu açıkça ortaya koyuyor ve bunun ·için Rhein'in sol yakasının Almanya'nın siyasal ve askeri entrikalar çevirip tuzaklar kurabileceği bir bölge olmaktan çıkarılmasını istediğini bildiriyor. Bu tutum karşısında Wilson ve Lloyd George,
Fransa'nın güvenlik gereksinimini başka yoldan karşılamayı
ayırmaya razı değildir.

-
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ve A.B.D., .kışkırtmasız bir Alman salFransa'ya açık askeri yardım yapmayı bir
andlaşmayla üstlenebileceklerini bildiriyo::'.'lar. Aslı:cda her
hangi bir saldırı karşısında Milletler Cemiyeti'nin harekete
geçmesi öngörülmüştü. Ne var ki, Milletler Cemiyeti duruma el koyuncaya kadar geçecek zaman içinde Fransa Almanya'nm karşısında yalnız kalmak istemiyordu. Savaş sonunda en güçlü kara ordusuna sahip olmasına karşın, Almanya'ya oranla Fransa'da nüfus çok yavaş artıyordu ve kendi topraklarında savaşıldığı için, Fransız endüstrisi Alman endüstrisinden çok daha fazla zarar görmüştü . Fransa'ya yapılan
Anglo-Amerikan bağlaşma önerisi Fransa'n ın Almanya karşısında duyduğu kuşkuyu hafifletecekti. Bu durumda Clernenceau Rhein Nehrinin sol kıyısının Almanya'dan ayrıla
rak bu topraklar üzerinde bağımsız bir Rhein Devletinin
kurul ması projesinden vazgeçmeye razı oldu. Yine de Alman
saldırısına karşı bir güvenlik önlemi olarak Rhein Nehri'nin
sol yakasının ve sağ yakada 50 km. genişliğinde bir bölgenin
askersizleştirilmesini ve bitimi daha sonra saptanacak olan
uzunca bir süre, bölgenin bağlaşık ve ortakların işgali altında kalmasını ist edi. Askersizleştirme konusu ayrı bir tartışmaya yol açmadı. Buna karşın bölgenin yabancı ordular
t::rafından işgal altında tutulması Lloyd George'a göre kin
ve düşmanlık yaratacaktı. Lloyd George'un iç sorunlar yüzünden Londra'da bulunduğu bir sırada, 15 Nisan'da, Clemenceau Wilson'u kendi görüşünü kabule razı edebildi. İşgal
süresi 15 yılla sınırlandı. Lloyd George baskı karşısında 22
Nisanda işgal kararına boyun eğdi. Ne var ki işgal derece derece kaldırılacaktı; Köln bölgesi beş yıl sonunda, Koblenz
onuncu yılın sonunda. Rhein Palatinat'sıysa onbeş yılın sonunda. Ayrıca bağlaşık ve ortak devletler bir Alman saldırı
sına karşı garantileri yeterli bulmazlarsa, onbeş yıldan önce
boşaltılacak bölgeler bir süre daha işgal altında tutulabilecekti. 6 Mayıs 'ta Wilson ve Lloyd George, Clemenceau'ya daha önce verdikleri sözü yineleyen bir mektup yazdılar. Bu
mektupta Parlamentolar'ının onaması halinde, kışkırtmasız
bir Alman saldırısı karşısında Fransa'nın acele yardımına

öneriyoriar.

İngiltere

dırısı karşısında

-
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Foch bu bölgenin onbeş yıl
Almanya tamirat borçlarını ödeyinceye kadar işgal 8Jtında kalmasını istiyordu, ama görüşlerini Fiansa'nın bağlaşıklarına kabul ettiremedi. (1)
.
koşmayı üstleniyorlardı. Mareşal
değıl,

e)

en

azından

Danimarka

Sınırı

Prusya, 1864 Savaşı sonunda halkının Almanca konuş
tuğu Holstein'la halkının bir bölüğü Danimarkalı olan Schleswig'i kendi topraklarına katmıştı. Savaştan sonra imzalanan Pr?-g Andlaşmasına göre halk bu yönde bir istekte bulunursa Schleswig'in Kuzey bölümünü Danimarka'ya bırakma
yı Prusya kabul etmişti. Prusya hiçbir zaman bu bölgede plebisit yapmaya yanaşmadı. Barış-Konferansı b.u sorunu e~e
-alınca, bölgesel komisyonların dileklerine kulak vererek ve
Danimarka Hükümeti'nin isteğini de aşarak üç bölgede, Kuzey, Orta ve Güney Schleswig'de üç ayrı plebisit yapılması
na karar verdi. Bunun üzerine ; Almanya'nın dostluğunu kaybetmekten çekinen Danimarka Hükümeti Konferans'a baş
vurarak plebisitin iki bölged.e Güney Slezvig ve Flensburg
civarında yapılmasını istedi, ve kararı bu yönde değiştirtti.
10 Şubat ve 4 Mart 1920 de yapılan plebisitler sonucu bu bölgeler Almanya'ya geçti.
gibi Almanya'nın sınırları yeniden düzenlenirken, Wilson ilkelerinden esinlenmeye çalışılmış, yine de
Avusturya, Bohemya ve Dantzig sorunları çözümlenirken
Wilson ilkelerinden sapmalar meydana gelmiştir.
Görüldüğü

f)

Alman Sömürgeleri

Alman Sömürgeleri Manda yönetimi altına konuyor, yönetici durumda olan Milletler Cemiyeti bu ülkelerin yönetimi için yenen devletlere vekalet veriy.ordu. Böylece Togo ve
Kamerun Fransa'nın, Alman Doğu Afrikası İngiltere'nin,
Güneybatı Afrika Güney Afrika Birliği'nin, Yeni Gine Avust(1)

P. Renouvin, a .g.e., s: 71.
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Raunda-Urundi Belçika'nın Manda yönetimine bı 
Almanya'ya- Çin'de Şantung bölgesindP. tanı
nan ayrıcalıklar Japonya'ya devredildi. (1)
ralya'nın

rakıldı. Ayrıca

en çok tartışılan. konuların sınır
yok. Ne var ki, barış andlaşma
smı hazırlayanlar başka sorunları da çözmek zorundalar. Ülke.si istilaya uğramamış yenik Almanya'yla büyük maddi zararlara uğramış yenen Avrupa devletleri arasında ekonomik
denge nasıl sağlanacak? Almanya'nın tekrar saldırıya geçmesi nasıl önlenecek? Devletler Hukuku'nun tekrar çiğnen
mesine engel olmak için ne gibi önlemler alınacak? Milletlerar_ası ilişkilerde yeni bir anlayışın egemen olması nasıl sağ
lanacak? Bu soruların son ikisine yanıt olarak Milletler Cemiyeti oluşturulmuştu. Öbür ikisini yanıtlamak ama_cıyla da
andlaşmaya, tazminatla ilgili hükümler, askeri kısıtlamalar
ve cezai hükümler getirildi.
Barış

larla ilgili

konferansında

olduğunda kuşku

•

2. Ekonomik Düzenlemeler ve Almanya'mn
Tamirat Borcu Sorunu

1

Ödeyeceği

Ekonomik sorunları düzenlemek amacıyla getirilen hükümleri genel olarak, aşağıdaki biçimde bölümleyebiliriz. (2)
1.

Almanya'nın

savaş sırasında el koyduğu
anlaşma
Devletleri'ne ait özel mamelekin tazminini sağlamak
amacıyla Almanlar'a ait mallara el konması, (m: 257)

2. Tr~nsit geçiş özgürlüğünü s'ağlamak amacıyla özel
komisyonların denetimi altında büyük Alman nehirlerinin milletlerarası statüye bağlanması. (m: 331339)
3. Kiel

Kanalı'nın .eşit geçiş

açık tutulması.
(1)

(2)

ücretiyle bütün gemilere
(m: 380-386)

J. Valette, Problemes des Relations
1949, Paris 1980, s: 12-13.
P. Renouvin, a.g.e., s: 73.
~

71

Internationales 1918-

4. Ticaret ilişkilerinde Almanya'nın Bağlaşık ve Ortak
Devletlere «En fazla gözetilen Millet)) kuralını uygu~
lama zorunluğu.
5. cc İhtira Berati»yla ilgili olarak Alman sanayicilerinin,
Bağlaşık ve Ortak Devlet sanayicilerinden tazminat
isteyememeleri (m: 306-311) Böylece Bağlaşık ve Ortaklar özellikle kimya sanayiinde önemli ayrıcalıklar
elde etmiş oluyorlardı.
6. Alman denizalt~larının savaşta batırdıkları anlaşma
devletlerinin ticaret gemilerinin bir bölümünün tazmini için 1.600 tondan yukarı bütün gemilere ve
1.000 ton ile 1.600 ton arası gemilerin yarısına el
konması (ek III, kısım VIII).
Asıl tartışılan

ve bir türlü

üzerinde

anlaşmaya varıla

mayan konu Almanya'nın ödeyeceği savaşla ilgili tamirat
borcudur. Başkan Wilson, Barış'rn sağlanmasında yol gösterici 14 ilkesine 11 Şubat rnıs konuşmasıyla yenilerini katarken: ccBelirtilen sınırlar dışında, savaş sonunda Devletler'in
yeni topraklar ve savaş tazminatı almamaları» ilkesi üzerinde de önemle durmuştu. Öbür devlet adarniannm da kabul
ettikleri bu ilkeye göre, barış cciihaksızn ve «tazminatsız» olacaktı. (1) Ne var ki, t azminat almamak demek, savaşın zararlarını Almanya'ya ödetmemek demek
değildi. Versailles
Andlaşması'na göre, Almanya Bağl aşık ve Ortak Devletler'in
sivil halkına ve mallarına yaptığı zararları ödeyecekti. Bu
yüzden savaş tazminatı'nın adı ccTamira t Borcunn a çevrilmiş
oluyordu. (2) Almanya bırakışmayı imzalarken ccAlman Orduları 'nın Anlaşma Devletleri'nin sivil halkına ve mallarına
verdiği z::ıran tazmin etmeyin kabul etmişti. Asıl sorun hangi zararların ödeneceği konusunda çıktı. Fransa savaş giderleri dışında, nüfusuna oranla en fazla insan kaybına uğra(1)
(2)

A.

Ş.

F.

Amı a oğlu,

Esmer, Siyasi Tarih (1919-1939), Ankara 1953, s: 13.
Siyasi Tarih (1789-1960), Ankara 1973, s: 471.
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Kuzey ve Doğu böigelerinde ağır zayerlerdeki fabrikaları sökü'.egötürülmüş bir ülke olarak, en geniş tazminata hak kazunchğı görüşündeydi. Fransa, hem zarar gören bölgeleri yeniden bayındır duruma getirmek, hem de savaştan zarar görenlere vereceği ödenekleri karşılamak için tazminat istiyordu.

mış, s~vaşların yapıldığı

rar
rek

görmüş, düşmanın girdiği

Belçika, sürekli tarafsızlığı Almanya tarafından çiğne
ne:.·ek savaşa girmek zorunda bırakıldığı için ayrıca savaş
giderlerinin ödenmesini istiyordu.
İngiltere'nin savaştan

görmüş yanıp yıkılmış

bölgesi yok. Buna karşılık denizaltı savaşı yüzünden, deniz-ticaret füosunun büyük bir bölümünü yitirmiş durumda. Ayrı
ca büyük bir dış b:::ırç altına girmiş savaş yüzünden. Bu nedenle o da tazminat istiyor. Öte yandan İngiltere'nin yeni
ihracat pazarlarına büyük gereksinimi var, 1913'ten önce en
iyi müşteri Almanya. Onun için, tazminatm ödenmesi bu A1man pazarını yıkmamalı. Lloyd George 1918 seçimlerinde
kullandığı Almanya'nın «son penny»ye kadar ödemesi gerektiği sloganını değiştirmek zorunda kalıyor. Almanya'nın ödemesi ((gerektiği kadarıı değil «ödeyebileceği kadarı> ödemesi
söz konusu edilmeye başlanıyor. İngiliz tezi Almanya'nın
«ödeme kapasitesiııne dayanıyor. Uzmanların görüşüne göre
Almanya'nın ödeme kapasitesi geniş sayılmalı, çünkü üretim
araçları savaştan zarar görmemiştir, olduğu gibi duruyor.
İta~ya,

zarar

Alman Birlikleri yüzünden zarara

uğramış değil.

Bir istisnası Ekim 1917'de uğradığı Kaporetto saldırısı. İtal

ya, Avusturya-Macaristan'dan davacı, Avusturya'ysa borcunu ödeyemeyecek durumda. Onun için o da Almanya'nın
ödeyeceği tazminattan kendisine bir pay ayrılmasını istiyor.
A.B.D.'nin denizler dışında bir zarara
tazminat konusunda katı bir doktrine sahip
(1)

A. J. Mayer, a.g.e., s: 184-185.
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uğramışlığı
değil.

yok,
Genel o:a-

rak isteklerin fazla geniş tutulmamasından yana. Almanya
tahrip ettiği bölgelerin restorasyonu için tazminat vermelidir. Buna karşılık A.B.D. savaş~an zarar görenlere verilecek
ödenekleri ve sava.ş masraflarını Almanya'nın ödemesinden
yana değildir. Bu durumda bağlaşık ve ortakların önüne çözülmesi gereken üç sorun çıkıyor:
a. Tazmin edilecek zarar kategorileri
b. Ödeme koşulları
c. Ödemelerin bağlaşık ve ortaklar arasında taksimi.
Birinci nokta görüşülürken İngiltere, savaş sakatlarına ,
ölenlerin ailelerine ve savaş sırasında silah altında kalanla·
nn ailelerine ödenen paraların Almanya tarafından tazmin
edilmesini istedi. İngiltere ancak bu halde topluca bir tazminat alabilirdi, çünkü mallarına fazla bir zarar verilmemiş
ti. Fransa bu öneriye hemen katıldı. Wilson da, kendi uzmanlarının görüşüne karşın , bu görüşü benimsedi.
İkinci noktaya gelince: İlk değerlendirmede Almanya'nın ödeme gücü oldukça büyük, 50 yılda 480 milyar altın
mark ödesin, diyor İngilizler . Fransızlar'a göre 800 milyar
ödemeli. Amerikalı uzmanlara göre, 35 yılda 120 milyardan
fazlası abartmadır . Fransız uzmanlar da aslında bu son . sayıların gerçekçi olctuğu kanısındalar . Ne var ki, Fransız hükümeti bu değerlendirmeyi kabul etmek istemiyor. Çünkü
sadece Fransa'nın savaş bölgelerinde yakıp yıkılan malların
onarımı için 125 milyar altın frank gerekli. Fransız kamu
oyuna zararların ancak bir bölümünün tazminini kabul ettirmek olanaksız . Lloyd George'da Amerikalılar'ın bu değer
lendirmesine katılmıyor, O da kendi kamuoyuna içinde bulunduğu
koşullarda bunu
benimsetemeyeceği kanısında .
Dörtler Konseyi 5 ile 10 Nisan arasında yaptığı toplantılarda
bir sonuca varamıyacağını anlıyor. Bu anlaşmazlık karşısın
da götürü bir sayı saptamanın olanaksızlığının bilincine varıyor . Sonunda Dörtlerin vardıkları sonuç şu : İleride saptanacak olan asıl borca saymak üzere, iki yılda Almanya 20
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milyar altın mark ödeyecek, bu süre içinde de bir komisyon
ödenecek toplam tamirat borcunu hesaplayacak ve ödeme
biçimini saptayacak. Bu arada Belçika ilk ödemeden kendine iki milyar altın frangın verilmesi ayrıcalığını koparıyor.
Fransa'da buna benzer bir avantajın kendisine sağlanması
nı istiyor. İngiltere karşı çıkıyor. Bu kez Fransa ilk ödemeden %65 pay istiyor. İngiltere bu oranı %50'ye indirmekten
yanadır. Bu konuda da anlaşmayı e:r~elemek zorunluğu doğuyor. Bağlaşık ve Ortakların anlaştığı bir konu var: Yenilen Almanya'ya bu tamirat borcunun hukuki temelini kabul
ettirmek. Böylece 440 maddelik Versailles Andlaşmasının 231.
maddesini düzenliyorlar. Bu maddeye göre, Almanya ve bağ
laşıkları, kendi saldırıları yüzünden zorunlu hale gelen savaştan doğan ve yenen devletlerin halklarına verilen zarardan sorumludurlar. (1)
3. Cezai Hükümler
Bağlaşık

ve Ortaklar savaş suçlularının da cezalandı
rılmasından yanalar. Lloyd George bu suçların «genç. kızla
rın evlerinden zorla alınarak fuhşa zorlanmalarını, açık denizde torpillenen geminin subay, tayfa ve yolcularının karadan millerce uzakta, sandallarda kaderlerine terk edilmelerini» de kapsaması gerektiği kanısındadır . (2) Andlaşmanın
228. maddesi Bağlaşık ve Ortak Devletıer'in askeri mahkemelerine, savaş yasa ve geleneklerine aykırı davrananları
yargılama yetkisi vermektedir. Andlaşma bununla da yetinmiyor. Alman İniparatoru'nun da yargılanmasını öngörüyor.
Imparator, Belçika'nın andlaqmayla sağlanan sürekli tarafsızlığının çiğnenmesi için emir. vermiştir. Böylece Milletlerarası Hukuku hiçe saymıştır. İmparator'un suçlanması konusunda Lloyd George başı çekmektedir. O'na göre, I. Napoleon gibi Kaiser de bir adaya, «Falkland ya da Şeytan Adası'naıı sürülebilir. Ne var ki, kamu oyunun tatmini bakımın(1)

(2)

G. Calmette, Recueil de Documents sur L'Histoire de la
Question des Reparations 1919-1921 , Paris 1922.
P . Renouvin, a.g.e., s: 76.
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dan yargılanmasını yeğlemektedir. Clemenceau da Lloyd George'un görüşüne katılmc:ı Wilson'un bu tonudaki kararsız
lığı gideriliyor. II. Wilhelm Hollanda'ya sığınmıf)tır. Hollanda Hüküme ti Wilhelm 'i geri verecek midir? L1oyd George
eğer Hollanda isteğ.imizi geri çevirirse i\ll:il1etler C3miyetine
kabul edilmez, diyor. (1) Sonuç olarak 22'7. maddeye göre eski imparator milletle:rnrası ahl~kı, Niilletler~xası Hukukun
ahde ve.fa ilkesini andlaşmalarm mecbuı iliğini çiğnemekten
yargılanacaktır.

4. Askel'i Hükümler

Alman askeri gücünün sınırlandırılması konusunda bağ
bir uyuşmazlık söz konusu değil. Sınırlama
biçimi konusunda iki tez çarpışıyor. İngiltere 1916 yılır.da
zorunlu askerlik hizmetini kabul etmekle birlikte ilke olarak
buna karşı. Almanya'daki zorunlu askerlik hizmetinin kaldı
rılmasını istiyor. Zorunlu askerliğin gençlikte militarist duygular yaratacağını, herkesin silah kullanma yı öğrenmesine
yol açacağını, bunun ileride ortaya çıkacak tutkulu serüvencinin işine yarıyabileceğini ileri sürüyor.
laşıklar arasında

Foch aksi kanıda, profesyonel askerlerin Almanya andhükümlerinden kurtulduğu gün geniş bir ordunun ilk nüvesini meydana getirebileceğini belirtiyor. Hele
gön'üllü askerlerin İngiltere'nin istediği gibi hizmet süresi
uzun olursa bu olasılık daha da artacak. (2)
laşmaların

Sonunda gönüllü askerlik ilkesi kabul ediliyor. Foch da
bu ordunun 4000'i subay olmak üzere 100.000 kişiyle sınır; ı
tutulmasını sağlıyor. Almanya bu sayıyla bağlı kalarak 7 piyade ve 3 süvari tümeni kurabilecek. Ayrıca Spartakistler'i
bastırmak için kurulan
milis örgütü de dağıtılacak. Silah
(1)

(2)

A. J. Mayer, a.g.e., s: 191.
P . Renouvin, a.g .e., s: 77.
M. Baumont, La Faillite de la Paix, T . 1, De Rethandes
Stresa, Paris 1967, s: 63.
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a

olarak 288 hafif top, 1.900 mitralyöz, 100.000 tüfek bulundurulabilecek. Ağır topçu, tank ve sava,ş uçakları bulundurmak
yasaklanıyor. Almanya'nın deniz gücünün bir bölüğü bıra
kışma sonucu anlaşma devletlerine bırakılmıştı. Gerisi de
silahsızlandırılm~ştı.
Andlaşmaya göre
Almanya, 6 tane
10.000 tonu geçmeyen zırhlı, 6 hafif kruvazör, 12 destroyer,
12 torpido dışında, kalan donanmasını Bağlaşık ve Ortaklar'a
teslim edecekti. Alman tershaneleri ancak yaşını dolduranların yerine savaş gemisi yapabilecekti.
18 Nisanda sorunlar olabildiğince çözülmüş, Hüküınet
ve Devlet Başkanları düzeyindeki tartışmalar sona ermiştir.
Andlaşmayı kaleme alacak olan hukukçulardan kurulu komisyon çalışmaya başlamıştır.
5. Almanya'yla

Görüşmeler

ve Versailles

Andlaşması'

nın Yürürlüğe Girişi

Almanlar,

Andlaşma'nın içeriği

konusunda bu konuda
olan Amerikan diplomatı Dresel'den bilgi
a l ıyorlar. Andlaşma'nın ana çizgileri konusunda Alman delegasyonu Başkanı Dışişleri Bakanı Brockdorff-Rantzau'ya bilgi veren diplomat, itirazların ancak yazılı olarak yapılabile
ceğini belirtiyor. (1) Andlaşmanın içeriğiyle ilgili ilk bilgileri
alan Kont Brockdorff-Rantzau andlaşmayı kabul etmenin
mümkün olmadığını belirtiyor,· ve bu durumda Almanya'nın
Rusya'ya yaklaşmaktan başka seçeneği kalmadığını sezdirmeye çalışıyor. Wilson'a göreyse, Almanya'nın çeşitli bölgelerine yayılmış bulunan görevlilerin verdiği raporlar Alman
halkının barışa kavuşmak için bütün koşulları kabul edeceği yönündedir.
görevlendirilmiş

7 Mayıs'ta barış koşullarının ayrıntıları da Alman delegasyonuna verilmiştir. Konferans'ın Başkanı Clemenceau,
(1)

Bu konuda geniş bilgi için: A. J. Meyer-P. Renouvin-M. Launey.
Aynca: M. Baumont, a.g.e., T. 1, Paris 1967, s: 44-76.
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15 gün içinde yabildirmelerini istiyor. Ertesi gün Alman delegasyonu- baş
kanı, Clemenceau'ya, andlaşma tasarısının bütün millet için
kabul edilemez olduğunu, ccAdaletli bir · Barış Temelinen dayanmadığını ve Wilson'un 14 Noktası'na ters 'düştüğünü yazılı olarak bildiriyor. 12 Mayıs'ta
Alman Milli Meclisi'nde
Barış Andlaşması sorunu görüşülürken bütün partilerin sözcüleri And l aşma'ya karşı çıkmakta görüş birliğine vanyorla~'.
Tek farklı görüşü bağımsız sosyalistlerin sözcüsü Haase dile
getiriyor. O da yenenlerin isteklerinin yerine getirr mesini
olanaksız buluyor. Ne var ki, Alman milletinin yaşamını sürdürebilmesi için barış yapmak kaçınılmazdır. Haase'ye göre
aslında yakında çıkacak olan dünya ihtilali bu andlaşmayı
geçersiz kılacaktır. Başbakan oturum· sonunda durumu şöyle özetliyor: ccAncak uygulayabileceğimiz, bize yaşama 1:.akkı
tanıyan bir andlaşmayı imzalayabiliriz.n
yaptığı konuşmada, Almanlar'ın görüşlerini

zılı

20 Mayıs'ta bağlaşıklara ulaştırılan Alman karşı önerilerinde toprak sorunuyla ilgili olarak, çoğunluğu eski bir
Alman ülkesi olan Alsace-Lorraine Bölgesi ve Schleswig'in
büyük bir bölümü için plebisit isteniyor. Polonya'ya ı.eril
mek istenen topraklarda Almanlar'ın çoğunlukta oldukları
belirtiliyor. Ayrıca Poznan'ın büyük bir . bölümünün, Batı
Prusya ve Yukarı Silezya gibi, 12. yüzyıldan (1163) beri Polonya'yla ilişkilerinin kesilmiş olduğu, bu bölgede yaşıyan Polonyalılar'ın
Lehçe'yi farklı bir cılehçenyle konuştukları ve
Polonya milli geleneklerine bağlı olmadıkları, 1907 ve 1912
seçimlerinde Alman adayların büyük çoğunluk sağladıkları
ileri sürülüyor. İki milyon nüfusuyla Alman olan Doğu Prusya topraklarının Almanya'dan bir koridorla ayrılması haksızlık sayılıyor ve Memel'in de Alman olduğuna işaret ediliyor. Karşı öneriye göre, Belçika'ya verilen topraklar üzerinde Almanlar yaşamaktadır. Saar bölgesjnde de Alman gelenekleri ve milli duygusu egemendir.
İktisadi

ve mali

açıdan

andlaşmasına karşı çıkış

Alman delegasyonu'nun barış
nedenlerini de şöyle özetleyebiliriz
_,
•
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Almanya'nın

ticaret , politikasını ve nehirlerde gidiş gelişi
düzenleyen hükümler hukuk eşitliği ilkesine ve Alman egemenliğine aykırıdır. Daha önemlisi Almanya'nın ticaret filosu elinden alınmıştır. Almanya'nın ödeme - kapasitesini ölçerek ileride ödenecek tamirat borçlarını saptayacak komisyonda Almanya'nın temsil edilmesi önlenmiştir.
Almanya 1926'da ödenmek üzere yirmi milyar marklık
bono vermeye, 1927'den başlıyarak her yıl için bir miktar
olmak üzere 80 milyar ödemeye razıdı{ Almanya «tamirat
borcu» adı altında tazminat ödemeye razı olmakla birlikte,
231 maddede belirtilen suçlamayı, Almanya'nın savaşın tek
sorumlusu olduğu iddiasını, tazminatla sorumluluk arasında
ki ilişkiyi, tazminatın hukuki dayanağını kabul etmemektedir. Hiçbir devlette yasanın Devletler Hukuku'nun çiğnenme
sini cezalandırmadığı gerekçesine dayanılarak II. Wilhelm'in
suçlanmasına karşı
çıkılmakta, aynı suçu işleyen bağlaşık
ordu mensupları da yargılanmadıkça hiçbir Alman'ın savaş
yasalarını çiğnemekten sorumlu tutulamıyacağı bunun bir
«onur sorunun olduğu belir~ilmektedir.
Alman görüşü açıklandığı sırada Alman Basınında, uzmanlar arasında yeniden bir görüşmenin başlıyabileceği
umudunun doğduğuna işaret ediliyor. Aynı umudu 1 Haziran'da yaptığı bir konuşmada Başkan Ebert de belirtiyor. (1)
Fransız Hükümeti Alman karşı önerilerini tartışmasız
geri çevirme eğiliminde. Ne var ki, kendisinden farklı tepkiler gösteren A.B.D. ve İngiliz Delegasyonu'nun görüşlerin
den açıkça kopmak istemiyor. A.B.D. delegasyonu arasında
önde gelen uzmanlardan William Bullitt, Başkan Wilson
F:ransız sınırları konusunda garanti verdiği ve birçok toprak
sorununun çözümü sırasında kendi ileri sürdüğü ilkelere uy-

(1)

A. Luchou, The German Delegation at The Faris Peace Conference , Newyork, 1941 s : 70-81.
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madığı

için istifa edi~or. Avrupa'ya yapılan Amerikan yardı
sorumlusu, geleceğin başkanı Herbert Hoover, Almanlar'a, ödeyebilecekleri tamirat borcu konusunda, Saar, Silezya ve Rhein Bölgesi'nin işgaliyle ilgili konularda ödünler verilmesinden yanadır.

mının

İngiltere ' de farklı eğilimdeki

gazeteler de ödün vermekten yanadırlar. Ingiliz savaş kabinesinin önde gelen üyelerinden Güney - .Afrika'lı Smuts, Avrupa'yı Almanya'yla işbirliği
nin kurtarabileceğini, ancak Almanya'nın Bolşevizm'e kar-şı
duvar örebileceğini, onun içindir ki bu andlaşmanın dünya
için savaştan daha büyük bir felaket olduğunu söylüyor. İn
giliz kabineslnin ve delegasyonunun çoğunluğu, andlaşma
hükümlerinin bazıları değiştirilmezse, İngiliz ordusunun tekrar Almanya'ya yürümesine ve donanmanın ablukaya katıl
masına razı olmayacaklarını belirtiyorlar.
Verilmesi konusunda üzerinde tartışma çıkan ödünler şunlar:
a. 7 yüz yıldır Polonya'dan ayrı kalan Yukarı
kaderinin bir plebisitle saptanması,

Silezya'nın

b. Rhein Bölgesi işgalinin 15 yıl sürmemesi,
c.

tamirat borcunun sürüncemede bırakılmaması ve Almanya'nın belirsiz ve süresiz
bir borç altında tutulmaması.

Almanya'nın ödeyeceği

Tartışmalar

sonunda Yukarı Silezya sorununun bağfa
tekrar görüşülmesine karar veriliyor. Aslında
Clemenceau bu konunun da görüşülmesinden yana değildir.
Polonya'nın zayıf kalmasına
karşıdır. Polonya'nın Almanya'yh Rusya arasında yaşayabilmesi, aynı zamanda da bolşevizme karşı engel görevini yerine getirebilmesi için, güçlü
olması gerekir. (1) Wilson, bu bölgede halkın, kentlerde Alşıklar arasında

(1)

P. Miquel, La Paix de Versailles et L'Opinion
Française, Paris 1972, s: 442.
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man sanayicilerin, kırsal alanlarda da Alman papazların etkisi altında olduğu için plebisit yapılırsa oyunu özgürce belirtemeyeceği kuşkusundadır. Lloyd George kararın alınma
sında etkin oluyor ve Wilson'un kuşkusunu gidermek için
plebisit iki yıl ·sonra yapılırsa halkın daha özerk davranması
nın sağlanacağı hesap ediliyor. Başka bazı hükümlerde de
rötuşlar yapılıyor. 16 Haziran'da bağlaşıklar Alman karşı öneriler~i yanıtlıyorlar. En büyük ödün olarak, iki yıl sonra plebisit yapılana kadar Yukarı Silezya'nın Almanya;da kaiması,
Eupen ve Malmedy'de de Milletler Cemiyeti'nin denetimi altında plebisit uygulanması kararlaştırılıyor. Alman ordusunun 100.000 kişiye indirilmesi iki ay içinde değil, 31 Mart 1920'
ye dek gerçekleştirilecek. Bağlaşıklar Almanya'nın içerdeki komünist başkaldırıları önleyebilmesi için, ona askeri gücünü
azaltmada yeni bir süre tanıyorlar. Andlaşmanın imzalanmasından altı ay sonra Almanya tamirat borcu konusunda
bir öneri getirecek, bağlaşıklar da kendi görüşlerini iki ay
içinde belirtecekler. Eğer Almanya andlaşma hükümlerini
dürüstçe uygularsa yakın bir gelecekte Milletler Cemiyeti'ne
üye olabilecek. Almanya beş gün içinde görüşünü bildirecek,
eğer barış koşulları
bütünüyle kabul edilmezse bağlaşıklar
Berlin üzerine yürüyecekler.
Almanya'da durum andlaşmanın ilk reddedilişinden bu
yana değişmeye başlamıştır. 4 _H aziran'da dışişleri bakanı
kabineye bilgi vermek için hazırladığı raporda andlaşmanın
reddedilmesinin Almanya'yı anarşiye sürükleyeceğini, ayrı
lıkçı ve bolşevik eylemlerin artmasına ve güçlenmesine yol
açacağını, çünkü abluka sonucu ekonomik durumun kötüleşeceğini, ülkeyi yabancı güçler, Alman halkı için en ağırı da
Polonya tarafından işgal edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya
bırakacağını belirtiyordu. Basında da aynı görüşlerin üzerinde durulduğu görülüyor. Genel Kurmay Başkanı General
Groener de hazırladığı raporda ordunun yeni bir çatışmaya
hazır olmadığını belirtirken ilginç bir noktaya da değiniyor.
Ona göre Bolşevikler'le işbirliği yapılsa bile, Almanya'ya Bolşevikler'in egemen olduğu varsayılsa bile, Ruslar'ın yardımı
en fazla Polonyalılar'ı durdurmayı sağlayabilir, batı orduları
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kar~ısında başarılı

olamaz. Cumhurbaşkanı Ebert, andlaşma
nın
imzalanmasından yana olan sosyal-demokrat
Bauer'i
başbakanlığı getiriyor. Partilerde
imzadan yana olanlarla
imzaya karşı olanlar bölünmüş durumda. (Sosyal-demokratlar 75 evet, 35 hayır, demokratlar 9 evet, 55 hayır, merkez
partisi 66 evet, 16 hayır) sadece bağımsız sosyalistler bütünüyle imzadan yana. (1) Bauer'e göre hayır demek evet'i ertelemekten başka bir anlama gelmiyor, içinde bulunulan koşullarda. Yine de Savaş
Suçıuiarı 'yla ilgili, madde ·2 27'den
230'a kadar olan bölümün ve savaşın sorumlulUğunu Almanya'ya yükleyen 231. maddenin bağlaşıklar tarafından kaldı
rılması isteniyor. Bu maddeler Alman Milleti'nin onur ve saygınlığını çiğneyen hükümlerdir. Ne var ki Wilson, Lloyd George ve Clemenceau tartışma zamanının geçtiğini; Yirmidört
saat içinde Alman hükümetinin ((Evet» veya ((Hayırıı yanıtı
nı vermesini, hayır demesi veya sessiz kalınası halinde eyle- .
me geçileceğini kararlaştırıyor, ve karşı tarafa bildiriyorlar.
Alman Parlamentosunda uzun tartışmalardan sonra yeni
Dışişleri Bakanı Herman Müller'in
andlaşmayı imzalaması
kabul ediliyor. Olumsuz bir kararın, açlık ve sefalet getireceğini, dev le tin dağılmasına yol açacağını, bolşevik tehlikesini
arttıracağını hesaplayan, Almanya'da, önemli bir prestije sahip olan ordu ileri gelenleri de andlaşma hükümlerinin kabulüne boyun eğmişlerdir.
28 Haziran 1919'da Versailles Sarayı'nın .Aynalı Salonu'nda Dışişleri Bakanı Hermann Müller Almanya adına barış andlaşmasmı imzaladı. Bu andlaşmaya göre Almanya Alsace-Lorraine'i, Poznan Bölgesi'ni, B atı Prusya 'nın bir bölümünü ve bütün sömürgelerini yitiriyordu. Dantzig Almanya'dan ayrılıyor ve Milletfer Cemiyeti'nin denetiminde ((Serbest
Şehirıı oluyordu. Memel ·Bölgesi de Almanya'dan ayrılıyor,
kime ait olacağı (Polonya, Lltvanya) veya özel statüsü belli
olana dek Bağlaşıklar'ın bir temsilcisi tarafından yönetiliyor .
ve Fransız Garnizon'u tarafından işgal altında tutuluyor(1)

P . Renouvin, a.g.e., s: 98.
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du. (1) Doğu Prusya'da Allenstein ve Marienwerder ilçelerinde Schleswig, Eupen ve Malmecty'de ve Yukarı Silezy~'da plebisit yapılacaktı. En aşağı 15 yıl için Saar Bölgesi Almanya'dan ayrı kalacaktı. Almanya Avusturya'nın bağımsrnlığına
saygı gösterecekti. Saar ve Yukarı Silezya'da kömür madenlerinin %25'i yitiriliyordu. Del}iz ticaret filosunun büyük bir
bölümünüyse bağlaşıklara teslim ediyordu. 20 milyon altın
markın ödenmesi dışında, ileride Bağlaşıklararası Tamirat
Komisyonu'nun saptayacağı borcu da ödeyecekti. Ordusunu
100.000 kişiye indirecek, zırhlı araçlar ve savaş uçağı bulundurmayacak, zorunlu askerlik hizmetini kaldıracaktı. Rhein .
Nehrinin sol yakası ve sağ yakada 50 kilometrelik bölge askersizleştiriliyordu. Bulundurabileceği savaş gemilerinin sayısı otuzaltıya indiriliyor, denizaltı yapması yasaklanıyordu .
Ayrıca II. Wilhelm ve savaş suçlularının yargılanmasını kabul ediyordu. Rhein Bölgesi'nin 15 yıl Bağlaşık Orduları'nın
işgalinde kalınası, andlaşmanın
uygulanmasının garantisi
olacaktı. (2) Daha sonra Versailles Barışı için, Fransız Tarihçisi Jacques Bainville «Güçlü gözüken yanıyla zayıf, zayıf
yanlarıyla güçlüdür» diyecek.
İtalya' da Orlando'dan sonra
Başbakan olan Nitti de Versailles Andlaşmasını «Wilson yöntemleriyle yapılmış bir Clemenceau Barışı, her yanıyla olabileceği kadar kötü» biçiminde değerlendirecek.
da Versailles Andlaşması'nda iki görüş, iki
tez çarpışmıştır: Adalet ve Güvenlik. Ne var ki, ikisi de tam
gerçekleştirilememiş, yer yer biri öbürüne
feda edilmiştir.
Sonuçta revizyonistlerin ortaya çıkması adaletin tam sağlan
madığını, bunların adım adım savaşa doğru ilerlemeleri ve
savaşı başlatmaları da güvenliğin sağlanamadığını gösterKanımızca

miştir.

Almanya'yfa.
(1)

Barış

Andlaşması 'nın

H. Von Moos, Büyük

Dünya

_imzalanması,

en

Olayı, C: I, İstanbul 1952,

s: 30-31.
(2)

Versailles Andlaşması'nm tam metni 440 ma dde , 200 sahife.
Recueil General des Traites, Tome 24.
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önemlisi olmakla birlikte, Barış Konferansı'nın görevinin ancak bir bölümünün yerine getirilmesi anlamına geliyordu.
Dörtler Konseyi görüşmeler sırasında Avrupa'yı ilgilendiren
bütün sorunları gözden geçirmiş, ne var ki hepsine çözüm
getirmek için zaman bulamamıştı. Avusturya 'nın Tunalı
komşularıyla sınırları, Macar ve Bulgar sınırları daha sap~anmamıştı. Bu konular ayrı özel andlaşmalarla ele alınacak
tı. Almanya, Versailles Andlaşması'nın 434. maddesiyle peşi
nen, bu yapılacak olan andlaşmaların hükümlerini kabul etmeyi üstleniyordu.
D.

SAİNT-GERl.VıAİN-EN-LAYE ANDLAŞMASI

1918 yılının Ekim ve Kasım ayları arasında AvusturyaMacaristan İmparatorluğu dağılmıştı. İmparatorluğun mirasını paylaştırırken Bağlaşık ve Ortaklar Milliyetler ilkesini
uygulayarak sorunu çözmek istedilerse de bütünüyle başarılı
olamadılar, Milliyetler İlkesi 'ni kusurlu ve eksik uyguladı
lar. (1) Şüpheli durumlarda kendi yanlarında çarpışan ülkelere (Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Çekler'e) avantaj
sağladılar. Böylece iki gurup devlet ortaya çıktı. Bir yanda
barış andlaşmalarından hoşnut kalmayan, statükonun değiş
mesinden yana Revizyonist devletler: Avusturya, Macaristan,
Bulgaristan. üte yanda durumundan aşağı yukarı memnun
olan, statükonun değişmesine karşı çıkan Anti-Revizyonist
Devletler: Çekoslovakya, Romanya, Yugoslavya. Yine de, Yugoslavya'daki Hırvat ve Sloven'ler birçok ırkdaşlarını İtalya
ve Avusturya'da bıraktıkları için şikayetçiydiler.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun dağılması orta ve doğu Avrupa'yı Balkan 'laştırıyordu. Bu bölgede küçük
devletlerin ortaya çıkmasına yol açarak, bu devletlerin, kaçı
nılmaz bir biçimde ya Almanya, · ya da Rusya'nın hegemonyası altına girmelerini hazırlıyordu. Durumun farkında olan
bağlaşık ve ortaklar, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'(1)

J . B. Duroselle, Histoire Diplomatique de 1919
7. Edition, Parls 1978, s: 24.
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a

nos Jours,

ndan

devletler arasında bir Tuna Federasyonu kurmayı tasarlıyorlar. Böylece bu devletlerin ekonomik kalkın
maları hızlandırılacak, Batı Avrupa'ya bağlanmaları sağlana
caktı. Buna İtalya karşı çıktı, çünkü Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu'nun çökmesi İtalyan Emperyalizmini canlandırmıştı. İtalya Tuna vadisi ve Adriyatik üzerindeki emperyalist emelle~ini saklamıyordu. İtalya tarihi düşmanı Avusturya'nın dağılması ve zayıflamasıyla savaştan karlı çıkıyor
du aslında. (1) Ne var ki, andlaşmayla kendisine Dalmaçya
kıyılarını ve Anadolu'dan hisse vermeyi vaad eden anlaşma
devletlerinin sonradan yan çizmeler i, İtalyan isteklerine karşı Wilson'un vetosu, İtalya'yı düş kırıklığına uğratacak, eski
bağlaşıklarına hınç duymasına yol açacak ve İtalya'da kurulan faşist parti bu hınçtan yararlanacak.
ayrılan

Yeni Avusturya Cumhuriyeti'nin sınırlarını çizen 381.
maddelik Saint-Germain-en-Laye Andla.şması 19 Eylül 1919
da imzalandı.
1.

Sınırların

Düzenlenmesi

Avusturya'nın

Almanya ve İsviçre'yle sınırları değişmi
yordu. Buna karşılık Avusturya, Trentin ve Güney Tyrol'ü
Brenner Geçidi'ne kadar İtalya'ya bırakıyordu. Güney Tyrolde Almanca konuşanların bulunması (200.000 kişi) Dörtlü
Konseyfrı karar almasına engel olmadı.
İtalyan istekleri,
İtalya'nın anlaşma devletlerinin yanında savaşa girmeden
önce yaptığı pazarlık sonucu, 26 Nisan 1915'te imzalanan
andlaşmaya dayanmaktadır. Bu andlaşmayı imzalıyan Dışiş
leri Bakanı Sydney Sonnino, italya'nın Adriyatik'teki egemenliğini perÇinlemek için, Venezia Giulia bölgesini ve Dalmaçya kıyılarını italyaya kazandırmak istiyordu. İtalya'nın
1915'te savaşa girerken yaptığı pazarlık sonucu kendisine vaad edilen toprakları alabilmesi için, 200.000 Alman İtalyan
uyruğuna girmek zorunda bırakılıyordu. Trente, Trieste, Za(1) J . Pirenne, Les Grands Courants de L'Histoire Universelle,
T. 6, Neuchatel ı9ss , s: 171.
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ra, Dalmaçya Adaları'nın bir kısmı İtalya'ya bırakıldı. Dalmaçya'dan istediği geri kalan bölümün İtalya'ya bırakılması
na, bu kez Milliyetler İlkesi'ne bağlı kalmak kaygusuyla Wil. son karşı koydu. İtalya _ bununla yetinmedi, elde ettiği vaadleri aşarak savaştan önce Macarlar'ın kullandığı Fiume Limanı'nı istedi: İtalya'yla Yugoslavya (o zamanki adıyla Sırp,
Hırvat ve Sloven Krallığı) arasında uzun süren bir anlaş
mazlığa yol açacak olan Fiume sorunu, barış andlaşmalarıy
la bir çözüme kavuşturulamadı.
3 milyon Alman'ın bulunduğu Südetler
Bölgesi~ni de içine alan Bohemya, Moravya ve oturanların
çoğunluğunu Polonyalılar'ın oluşturduğu Teschen Bölgesi'ni
de kapsayan Avusturya Silezyası 28 Ekim 1918'de kurulan
Çekoslovakya Cumhuriyeti'nin birer parçası oluyorlardı. Alman azınlıklar başkaldırarak Alman Bohemyası'nı kurduklarını ve Almanya'ya katılmak istediklerini
bildirdilerse de,
Çekoslovakya'nın kurucusu Thomas Masaryk karşı çıkarak
bu eylemin bastırılmasını sağladı.
Kuzeydoğuda

Barış AnctıaŞmaları azınlıklar sorunurtu çözemediği, Milliyetler ilkesini tam uygulayamadığı için, An__dlaşmaların sonuna her ülkede kalan azınlıkların korunması için hükümler
kondu. Böylece azınlıkların hakl arı Milletlerarası hukukla
da korunacaktı. Çekoslovakya ayrıca Südetler'e bazı garantiler verdiyse de, bu garantiler Südet Almanları t~rafından
hiçbir zaman yeterli bulunmadı.
Avusturya Bukovina'yı da Romanya'ya veriyordu. Galiçya'ysa Avnsturya'dan alınıyor, fakat Polonya'ya kesin olarak
verilmiyordu. Bağlaşık ve Ortaklar, Doğu Galiç ya'nın 25 yıl
süreyle yönetimini vekaleten Polonya'ya bırakmayı düşünü
yorlardı. Bu bölgeyi koşulsuz kendi
ülkelerine katabilmek
için Polonya Mayıs 1923'e dek beklemek zorunda kaldı. Güneydoğuda Avusturya, Slovenler'in oturduğu bölgeleri (ileride Yugoslavya adını alacak olan) Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı'na bırakıyordu. Ayrıca Dalmaçya'yla Bosna-Hersek Avus-
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turya'dan alınıyor ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı'na veriliyordu. Bu arada Güney Karintia'da Klagenfurt için plebisit
öngörülüyordu. Burgenland için de aynı işlem yapılacaktı.
Buralarda yapılan plebisitleri Avusturya kazandı. Avusturya
84.000 km 2'lik ve altıbuçuk milyon nüfuslu küçük bir devlet
oluyordu.
2.

Çeşitli

Hükümler

Yukarıda belirttiğimiz

boyutlarda, küçülmüş ve barış
silahlardan yoksun bırakılmış 30.000 kişilik bir ordu bulundurma hakkına sahip olan Avusturya'nın
daha savaştan çıkar çıkmaz ilk tepkisi Almanya'yla birleş
mek olmuştur. Almanya'yla birleşme isteği sadece kültürel
ve duygusal nedenlere dayanmıyordu, aynı zamanda ekonomik faktörün de büyük rolü vardı. Böylece 12 Kasım 1918'de
ileride Almanya'nın bir parçası olmak amacını güden, bunu
açıklamaktan çekinmeyen bir Avusturya Cumhuriyeti kurulmuştur. Halkın çoğunluğu da bu çözüm biçimine başta taraftardı. Tirol ve Salzburg'da yapılan iki ayrı yarı-resmi plebisit
·halkın %99'unun Almanya'ya
katılmaktan yana olduğunu
göstermişti. Bu isteklere boyun eğselerdi Bağlaşık ve Ortaklar, daha önce de belirttiğimiz gibi, savaştan büyüyerek çık
mış bir Almanya yaratmış olacaklardı. Ayrıca Almanya'yla
birleşen Avusturya, yeni kurulan Çekoslovakya için büyük
bir tehlike, bir tehdit kaynağı olacaktı. Harita'ya bakılırsa
görüleceği üzere, Çekoslovakya kuzey-batı ve Güney'den Almanya'yla sarılmış olacaktı. 1938 yılında Çekoslovakya'nın
bu korkusu başına gelecekti. Bağlaşık ve Ortaklar Versailles
Andlaşması'nın 80. maddesiyle
Almanya'nın
Avusturya'yı
kendi sınırları içine katmasını (Anschluss) yasakladıkla..rı
gibi, Saint Germain Andlaşması'nın ·88. maddesi de Avusturya'nın MiUetıer Cemiyeti'nin rızası olmadan Almanya'ya katllmasını önlüyordu. Ayrıca Tuna'nın Milletlerarası statüsü
belirleniyor, bu Milletıerarası statünün uygulanması için kurulan komisyona İngiltere, Fransa, İtalya ve Romanya'nın
katılması öng·örülüyordu. Saint Germain barış andlaşmasıandlaşmasıyla, ağır
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62. maddeden 69. maddeye kadar olan bölümü azınlıkla
69. maddeye göre de, bu hükümlerin uygulanmasında Avusturya'yla Bağlaşık ve Ortaklar
arasında bir uyuşmazlık çıkarsa, uyuşmazlık ~onusu Milletlerarası Daimi Adalet Divanı'na götürülecekti. (1)
nın

rın korunmasını sağlıyordu.

E. NEUİLLY ANDLAŞMASI
1.

Sınırların

Düzenlenmesi

Bulgaristan 27 Aralık 1919 tarihli Barış Andfaşmasıyla
Romanya'ya, başta adı Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı olan
Yugoslavya'ya ve Yunanistan'a toprak bırakıyordu. Güney
Dobruca Romanya'ya veriliyordu. Romanya yeni toprak kazanan ülkeler arasında Çekoslovakya'dan sonra, sınırları
içinde en fazla azınlıkları barındıran ülke oldu. Çekoslovakya'nın özelliği farklı milletlerden meydana gelişidir. Romanya'da 12.500.000 Romanya'lıya karşılık 1.308.000 Macar,
780.000 Musevi, 723.000 Alman, 448.000 Ukrayna'lı, 358.000
Bulgar, 308.000 Rus, 57.000 Sırp yaşamaktadır, 1927'de yapı
lan sayıma göre.
Saint Germain ve Neuilly Barış Andlaşmaları, azınlık
azınlıklara her bakımdan normal Romeı'l
vatandaşı gibi davranılmasının sağlanması için birçok hüküm getiriyor. Romen Başbakanı Jean Bratiano bu hükümlerin Romen egemenliğini hiçe saydığını ileri sürerek söz konusu andlaşmalan imzalamadı ve Barış Konferansı'nı terk
etti. Ekim 1919'da da istifasını verdi. Yeni seçimlerden sonra
Başbakan Voida Voevod, Saint Germain ve NeuiJly Andlaş
ların korunması,

maları'nı imzaladı.

Bulgaristan, sonradan adı Yugoslavya olacak olan Sırp .
ve Sloven Krallığı'na Srumitza'yı, Makedonya'nın bir

Hırvat

(1)

Salnt Germain Andlaşması'nın Metni için bak : L. Le Fur
et G. Chklaver Recuil de Textes de Drolt International Public Parls 1934, s: 537.

-

88-

olan Galibrad, Timok ve Bosilograd'ı bırakıyordu. AyBulgaristan Batı Trakya'da Güm:ülcüne ve Ege Denizi'ne
Liman olan Dedeağaç'ı Yunanistan'a bırakıyor Ege denizi'yle
olan bağlantısı kesiliyordu.
parçası

rıca

Bulgaristan'ı

en fazla sarsan, 1913 Bükreş Andlaşma
bir bölümü Sırbistan'a bırakılan Makedonya'nın öbür
bölümünün de Neuilly Andlaşması'yla yitirilmesiydi. Birçok
ıyrakedonya'Iı Bulgar Bulgaristan'a göç etti ve Makedonya
İhtilalci Örgütü (O.R.I.M) kuruldu. Gerilla çatışmalarıyla
, tekrar kana bulanan Makedonya yüzünden Bulgaristan'la
Yugoslavya arasındaki gerginlik uzun yıllar sürdü.
sı'yla

2.

Çeşitli

Hükümler

Bulgar ordusu 25.000 kişi olacak, deniz ve hava kuvvetleri bulunmayacaktı. Zorunlu askerlik kaldırılacaktı. Bulgaristan'la yapılan Neuilly Andlaşması'nda, sınırları düzenleyen,
Bulgaristan'ın askeri gücünü sınırlayan hükümlerin yanın
da, Andlaşma'nın 49. maddesinden 57. maddesine kadar olan
bölüm azınlıkların haklarını ele almaktadır. Bu hükümlere
göre Bulgaristan, ülkesinde yaşayan herkesin yaşamını ve
özgürlüklerini garanti altına almakla- yükümlüdür. Bunu yaparken millet dil, din, ırk farkı gözetmeyecektir. Din ve
inanç farkı hiçbir Bulgar vatandaşının medeni ve siyasal
haklarını bütünüyle
kullanmasına engel olmayacaktır. Bu
azınlıklara ilkokullarda kendi dilleriyle öğrenim yapmalarını
sağlayacaktır. Bu zorunluk Bulgar dilinin resmi dil o1masını
önlemeyecektir. Azınlıklara hmınan haklar Milletler Cemiyeti'nin garantisi altındadır. Ancak Milletler Cemiyeti Konseyi'nin çoğunlukla alacağı karar sonunda bu hükümlerde değişiklik yapmak mümkün olacaktır. Yine 57. maddeye göre
her milletler cemiyeti üyesi bu hükümlerin çiğnendiğini Milletler Cemiyeti Konseyi'ne bildirebilecek. Bu konuda çıkacak
anlaşmazlıklar Milletlerarası Daimi Adalet Divanı'nda çözülecektir. ( 1)
(1)

Neuilly Andlaşmasının
a.g.e:, s: 574.
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ı.

Le Fur et G. Chklaver,

F.

TRİANON ANDLAŞMASI

1.

Sınırların

Düzenlenmesi

Birinci Dünya Savaşı sonunda Macaristan, güneyde Fiume dahil Hırvati'Stan ve Slovanya topraklarını terk etmek
zomnda kalıyordu. Kazançlı çıkan 1931?de Yugoslavya adını
alan Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı'dır. Fiume konusunda
daha önce değindiğimiz «Yugoslavyaııyla İtalya arasında çı
kan anla§mazlık yüzünden, 4 Haziran 1920 Trianon Andlaş
ması'nın 53. niaddesind~, Fiume ve civarındaki. topraklar üzerinde Macaristan'ın bak iddia etmekten vazgeçtiği, bu bölgeyle ilgili olarak ileride saptanacak olan özel andlaşma hükümlerini şimdiden tanıdığı belirtiliyordu. Ayrıca Tuna'yla
Tisza arasında Batchka ve Tuna'nın sol kıyısında Belgrad'ın
kuzey ve doğusunda kalan Batı Banad'da Macaristan'dan Yu.goslavya'ya geçiyordu. Böylece Belgrad bir sınır kendi olmaktan kurtuluyordu .
Kuzeyde Macaristan Slovakya'yı ve Alt Karpatlar RüÇekoslovakya'ya bırakıyordu. (2) Nüfusları 1919'da üç milyona varan Slovaklar, nüfusları yine 1919'da altı
milyon olan Çekler'den birkaç yüzyıldır ayrı yaşıyorlardı.
Özerk bir rejime kavuşmak için boşuna çabaladılar, Eylül
1919 da liderleri Papaz Hlinka bir plebisit istediyse de sözünü
Bağlaşık ve Ortaklara dinletemedi.
tenyası'nı

öte yandan Trianon Andlaşmasıyla Macaristan, Transilbüyük bir bölümünü Romanya'ya kaptırıyorciu .
Ama Romenler sınırın 1916 da kendilerine söz verilenden
30 km daha doğud an geçirildiği için durumdan memnun cteğildiler. Romenler ayrıca Sırplar'la Doğu Banat için çarpışvanya'nın

(2)

H. Von Moos'un. Büyük Dünya Ol ayı adlı eserinin Genel
Kurmay Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın 2~ kasım 1948 gün
ve VII. Ş. II. Ks. 41489 sayılı emirleriyle bir heyet tarafından
yapılan tercümesinde bu bölge «Karpatlar Rusyası» olarak
isimlendirilmektedir. Bak Cilt I. s: 42.
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bir çarpışmadan sonra bu bölge Romenler'de kalöte yandan, Sovyetler'in protestosuna karşın, Besarabya
da Romanya'nın bir parçası olarak kalmayı sürdürdü: Bu
barış andlaşmalarından
Romanya gibi geleceğin Yugoslavya'sı da kazançlı çıkıyor. Sırbistan'ın nüfusu 1914'te 4 milyonken, yeni kurulan devlette 14 milyon kişi yaşıyor . Bu
devletin topraklarında da kuvvetli azınlıklar bulunuyor.
467.000 Macar, 505.000 Alman, 439.000 Arnavut, 150.000 Türk,
231.000 Romen en güçlü azınlıkları meydana getiriyorlar.
Yugoslavya'nın en büyük sorununu Hırvatlar yaratacaktır.
Ayrı bir kültüre sahip, katolik ve latin harflerini kullanan
Hırvatlar, Radiç'in kurduğu « Hırvat Köylü Partisi» aracılı
ğıyla, Hırvat milliyetçiliğine Bağlaşık ve Ortaklar'ın dikkat1erini çekmeye çalıştılarsa da başarılı ofamadılar.
tılar, kısa

dı.

Macaristan Trianon Andlaşması'ndan sonra 92.000 .km'lik bir ülke oluyor nüfusu 8 milyonu geçmiyordu. Trianon
Andlaşması yüzünden Macaristan da revizyonist devletler
arasına katılıyordu.

2.

Çeşitli

Hükümler

konusunda madde 54'ten 6l'e ve madde 62'den 69'a kadar Saint Germain Andlaşması'nın hükümleri
tekrarlanmaktadır. Ayrıca andlaşma hükümlerine göre sınır
ların çizilmesi için bu işle görevli komisyonların nasıl seçileceği ve nasıl çalışacağı düzenlenmektedir. Trianon Andlaş
ması'na göre, Macaristan ağır silahlardan yoksun 35.000 kişilik bir ordu bulundurabilecektir.
Azınlıklar

-
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İKİNCİ

BARIŞIN

BÖLÜM

UYGULANMASINDA
GÜÇLÜKLER

KARŞILAŞILAN

1

I.

BARIŞIN DAYANDIGI TEMEL İLKELERİN
YARATTIGI SORUNLAR

Savaşı'ndan sonra, Wilson'un 14 Noktave A.B.D.'nin yanında savaştığı öbür devlet yöneticilerinin benimser göründükleri ilkelerin ışığın
da, barışın gerçekleşebileceği konusunda bir «Consensusn yaratılmaya çalışılmıştır. Ancak bu ilkele;rin uygulandığı bir
dünyada barışın . gerçekleşebileceği savunulmuştur. Barış
· Andlaşmaları bu temel ilkeler doğrultusunda kaleme alın
mıştır. Kanımızca Wilson'un savunduğu görüşler - arasında
bar:ş düzeninin kurulmasını sağlayacak üç temel ilke saptanabilir.

Birinci Dünya

sı'nda savunduğu

1. Milliyetler ilkesi uygulanarak

halklardan
mak.
2.

oluşan

Milletlerarası

Avrupa'da homojen
devletlerin egemen olmasını sağla

bir örgütün denetiminde ortak güven-

liğin kurulması.

3. Ekonomik alanda, devletler arasında «Serbest Mübadele» ilkesinin geçerli kılınması.
-
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Biz bu

üçüncü ilkenin
sorunlara yukarıda

çalışmamızda

lanmasının yarattığı

anlamının

ve uyguiki teekonomik
bir başlık

belirttiğimiz

mel ilkeyi ele alırken değineceğiz. Milletlerarası
ilişkilerde egemen kılınmak istenen bu ilkeye ayrı
altında yer vermeyeceğiz.
A. MİLLİYETLER İLKESİ
1.

Milliyetler

İlkesinin

Tam

Uygulanamaması

Milliyetler ilkesinin uygulanabilmesi için barış andlaş
bölgelerde plebisit yapılması öngörülmüş
tür. Ne var ki, plebisit uygulaması birçok zorluklarla karşı
laşmıştır. Bu yüzden uygulanamad~ğı, uygulanmasından vazgeçildiği de olmuştur. Bu güçlükler, daha çok, ayrı milletlerden olduklarını Üeri süren halkların içiçe, karışık bir biçimde yaşadıkları bölgelerde kendini göstermiştir. Özellikle Orta Avrupa'da halkların karışımı bir seçme yapmayı zorlaş
tırıyordu. Bu gibi durumlarda çoğu zaman, örneğin, Romanya'da bir Macar azınlığını, ya da Macaristan'da bir Romen
azınlığını yeğlemekten başka yapılacak bir işlem kalmıyor
du. Ayrıca, stratejik ve ekonomik çıkarları savunmak için
Milliyetler İlkesine'ne karşı «Tarihi Haklar» ilkesi çıkarıl
maya çalışılıyordu. Bu gibi durumlarda geriye bir tek çare
kalıyordu. Azınlıkların, çoğunlukta oldukları ülkelere gönderilmeleri, azınlıklar sorunuJ!-un Lozan Andlaşması'nda olduğu gibi, karşılıklı yer değiştirme lerle (mübadele) çözümlenmesi. Bu çözüm biçimi, o dönemde, bağlaşık ve ortaklar tarafından gerçekleştirilmesi zor, insanları yerinden yurdundan
edecek, kötü durumlara düşmelerine neden olacak, insanlık
dışı bir yöntem olarak göründü. (1) Teknik güçlüklerin yanında siyasal güçlükler de ortaya çıktı. Bazı devletler ya baş
tan beri, ya da sonradan esas anlaşma devletlerinin yanında
yer almışlardı. Yenenlerin yanında yer aldıkları için de toprak isteklerinde bulunuyorlardı. Bu isteklerin karşılanması
malarında çeşitli

(1)

G. Berlia, L'e Maintien de la Paix, Doctrlnes et Problemes,
Teksir, Paris 1976, s: 22.
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her zaman Milliyetler İlkesiyle uyuşmuyordu. Yine de Prof.
Renou~in'in belirttiğine göre 1919'da düzenlenen Avrupa'nın
siyasal haritası, Milliyetler İlkesi'nin uygulanması açısından,
1914'ten öncesine oranla daha doyurucu ve adaletlidir. Savaştan önce global olarak 60 milyon kişi kendini yabancı bir
devletin uyruğu olarak görürken, savaştan sonra yapılan barı§ andlaşmalarıyla bu sayı 30 milyona
düşmüştür.· (1) Ne
var ki, bu durum sorunun tam çözümüne yetmediği gibi, yeni uyuşmazlıkların çıkmasına yol açmıştır. Bazı ülkelerde
·kalan azınlıklar kendi aralarında bulunan ve çoğunlukta oldukları ülkede yöneticilik yapmış, siyasal ·deneyimi olan kişi
lerden de güç alarak, Milletlerarası alanda gürültü çıkarma
yı başarmışlardır. Bu durum sadece eski yenen ve yenilen
devletleri tekrar karşı karşıya getirmekle kalmamış, yeni
kurulan devletlerin arasında da uyuşmazlıkların doğmasına
yol açmıştır. üte yandan barış andlaşmalarını hazırlayanlar, .
bilgi ya da zaman azlığı yüzünden sıkıştıkları zaman, bu konudaki sorunların bir bölümünün çözümünü ertelemişlerdir.
Sonuç olarak Avrupa· haritası istenildiği gibi, kimsenin şika
yetine yol açmayacak kusursuz bir biçimde çizilememiştir.
Milliyetler ilkesinin çözemediği sorunların başında yeni
kurulan Polonya Devleti'nin sınırlarının çizilmesi sırasında
ortaya çıkan uyuşmazlık gelmektedir. Versailles ·Andlaşması
Alman-Polonya sınırlarını düzenlerken, Almanlar'la Polonyalılar'ın içiçe yaşadıkları bir bölgeyi Polonya'ya bırakan Almanlar, Doğu Prusya'yla Almanya'yı bölen «koridon>un Polonya'ya bırakılmasına karşı çıktılar. Almanya'nın toprak
bütünlüğünü bozan bu karar, Almanlar tarafından hiçbir zaman benimsenmedi, ve c<koridor» sorunu İkinci Dünya Savaşı 'nı başlatan kıvılcım .oldu. Polonya Hükümeti'ne göre doğudan batıya genişliği seksen km.'lik koridorda oturan halk
Lehçe'ye yakınlığı tartışmasız bir dil olan «Kaşub'ca» ko~u
şuyordu. Alma_!llar'a göreyse, aynı bölgede oturan halk, 1914'ten önce bu bölge Prusya toprağı iken, üç seçim çevresi dı(1)

P . Renouvin, Histoires Des Relations Internationales, T. VII,
de 1~14 a 1929, Faris 1969, s: 178.
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şında, oylarını

muhalif olan, durumu protesto eden PolonyaAlmanlar'a veriyordu. Demek ki bölgede oturanlar PolonY.alılık bilincine sahip değildirler. (1) Burada P. Renouvin'in işaret ettiği ilginç bir durumla karşılaşılmakta
dır. (2) Almanya kendi görüşünü savunmak için «birlikte
yaşama arzusunu», «subjektif öge»yi ön plana alan «Latin»
Millet Kuramı'na, Polonya'ysa «dil, ırk, ... >> gibi «objektif
öge»leri ön plana alan «Cermen» Millet Kuramı'na dayanı
yor. (3) Görüldüğü gibi <(Koridor» anlaşmazlığını çözmek
için farklı ilkelere dayandırılan kanıtlar, başka birçok durumlarda da başvurulduğu gibi, siyasal ve ekonomik çıkarla
ra hizmet etmesi için kullanılıyor.

lılar'a değil,

· !kinci önemli sorun Yukarı Silezya'nın geleceğinin sapkonusunda çıkan uyuşmazlık. Eski Alman İmpara
torluğunun bu büyük sanayi bölge.3inde, 1914 yılında, oturan
halkın üçte ikisi Polonya'lı olduğu için barış görüşmelerin
de Polonya Wilson'un ileri sürdüğü «Self Determination» çözümünü savunmayı uygun gördü. Almanya'nın bu konudaki
görüşü «koridorıı konusunda ileri sürdüğü görüşün aynıydı.
15. yüzyıldan beri Polonya'dan ayrı yaşayan bu halk hiçbir
zaman durumunu protesto eden bir girişimde bulunmamıştı. •
Söz konusu bölgeyi 1940'dan beri elinde bulunduran Prusya,
burayı ekonomik açıdan değerlendirmiş, demir-çelik sanayi
merkezi haline getirmişti. Bölgenin yaşaması için sermayeyi
elinde tutan ve kentlerde yaşayan Almanlar'a gereksinim
vardı. Ayrıca Almanlar'a göre, böyle zengin bir bölgeyi' elden
çıkarmak savaş tazminatını ödeme olanaklarını son derece
zayıflatırdı. Sonunda Versailles Barış Andlaşmasını kaleme
alanlar, bu· bölgede plebisit yapılmasına karar verdiler. Bu
sorunu çözmeye yetmiyor; acaba Alman patronların, onlara
bağlı kadroların ve Alman toprak sahiplerinin baskısı altın
da, okuma yazması olmayan halk, oyunu istediği gibi kullatanması

(1)
(2)
(3)

J. Blocizewski, La Restauration de la Pologne et la Diplomatie Europeenne (1914-1923), Paris 1927.
P. Renouvin, a.g.e., T. VII, s: 179.
Bu konuda bak: Murat Sarıca, a.g.e., s: 47.
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nabilecek miydi? Ayrıca emek gücünün gidiş gelişini engellemeyecek nasıl bir sınır çizilecektı? (l). 20 Mart 192l'de yapılan plebisit'te Almanya için 706.820, Polonya için 479.414
oy çıktı. Bu arada 182.000 göçmenin Almanya'dan getirildiği
ve oy kullandırıldığı saptandı. (2) 682 Komün Polonya'ya
792 Komün Almanya'ya katılmak istiyordu. Bunun üzerine
Mayıs 192l'de Polonya Ordusu Yukarı
Silezya'ya saldırdı.
Yukarı Silezya için başlayan çarpışmalar, Bağlaşık ve Ortakların egemen oldukları Milletier
Cemiyeti Konseyi'nin 12
Ekim'de verdiği kararı desteklemeleri üzerine durdu. Kömür
çıkan bölgelerin dörtte üçü ve çelik sanayii'nin bulunduğu
bölgenin üçt e ikisi bu kararla Polonya'ya bırakıldı.
Polonya'yla yeni kurulan Litvanya arasında Vilna (:yeni adı Vilnius) kenti yüzünden anlaşmazlık çıktı. Önceleri
Litvanya dukalığına bağlı bu kent, Polonya-Litvanya Birliği
sırasında, 1386'dan sonra Polonyalılaşmış, Polonya'nın 1772
de birinci taksiminden sonra Ruslar'a geçmiş ve 1918'e kadar Ruslar 'ın elinde kalmıştı. Ruslar'ın elindeki 1897 ist at istiklerine göre kentin içinde yaşayan 200.000 nüfusun
% 40'ı Yahudi, %31'i Polonyalı, %24'ü Rus, sadece %2'si Litavanyalı'ydı. Ne var ki, Vilna dol aylarında oranlar değ·işik
ti. %61 Rus, %17 Litvanyalı, %12 Yahudi ve %8 Polonyalı.
«Self Determination» nasıl uygulanacaktır? Polonyalılar Litvan:yalılar'a oranla kentlerde göreli bir çoğunluğa sahiptir,
kırsal bölgedeyse azınlıktalar. Her ikisi de Ruslar karşısında
azınlıktırlar. Versailles Andlaşması bu bölgenin sınırını çizmemiştir. Çünkü büyük devletler Litvanya'yı o sırada daha
tanımamışl ardı. Bu sorunu çözme görevi B ağl aşık ve Ortaklar Yüksek Konsey'ine . bırakılıyor. 8 Aralık 1919-'da Konsey,
geçici olarak Vilna'nın Litvan ya'da kalmasına karar veriyor.
Bu geçici karar Polonyalılar'ın protestosuna ve çeşitli kış
kırtmalara yol açıyor. 1920'de bir iç ayaklanma ve Polonya'-

(1)

(2)

P. Renouvin, a.g.e., 'l'. VII, s : 180.
Encyclopedia Britannica v : 20 ; s : 510.
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nın
0

asker
yor. (1)

yollaması

sonucunda Vilna

Polonya'nın

eline geçi-

Orta Avrupa, Milliyetler ilkesinin uygulanması bakımın
dan en büyük güçlüklerle karşılaşılan bölge. Yeni kurulan
Çekoslovakya'da 700.000, büyüyen Romanya'da da 1.300.000
Macar yaşıyor . Bu yüzden savaştan sonra gerçekleştirilen yeni toprak düzenine en büyük. tepkilerden biri Macaristan'dan
geldi.
Silezya'da 426._000 kişinin yaşadığı Teschen bölgesi, Pol9nya'yla Çekoslovakya arasında anlaşmazlığa . neden oluyor.
Polonya Milliyetler ilkesini savunabilir durumda, ve fırsatı
kaçırmıyor.
Bölgede yaşıyanların %55'i Polonyaiı, . %2Tsi
Çek, % 18'i Alman. Habsburg Monarşi' sine bağlanmadan önce, üçyüz yıl boyunca Bohemya toprakları içinde · kaimış olduğu için Prag Hükümeti tarihi haklar ileri sürüyor Teschen
üzerinde. Çekler ve Polonya'lılar birliklerini bölgeye sokuyorlar ve geçici bir sınır saptayarak Büyük Devletıer' in hakemliğini bekliyorlar. Büyük devletler sadece fiili durumu onaylamakla yetiniyorlar.
Drava Vadisi'nde Avusturya'yla Yugoslavya arasında
uyuşmazlık konusu olan 230.000 nüfuslu Klagenturt bölgesi,
1920 Ekim'inde yapılan plebisit sonucu Avusturya'da, Küçük Sopran Bölgesi'yse 1921'de yapılan plebisitle Macaristan'da kalıyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, İtalya kendine, savagirerken vaad edilen Avusturya Macaristan İmparatorlu
ğu'na ait toprakları almakla yetinmek
istemiyordu. Fazla
nüfus artışı yüzünden ülkesine gittikçe sığamayan İtalya,
Alman sömürgelerinden de bir hisse koparamamanın burukluğu içindeydi. Yayılmak amacıyla Akdeniz'e egemen olmak.
isteyen İtalya, önce Adriyatik'ten işe başlamalıydı. Barış
masasında savaştan önce Macarlar'ın kullandığı Fiume Li-

şa

(1)

G. Grauzinis, La Question de Vilna, Paris, 1927.
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manı'nı

Yugoslavya (o zamanki adıyla
koydu. Yugoslavlar'a göre, kıyıdaki bazı kentlerin dışında, İzonzo ırmağına kadar
olan bölgede Sloven ve Hırvatlar oturuyordu. Başkan Wilson
23 Nisan 1919'da İtalya'nın, Tuna Avrupası'nın limanı Fiume üzerinde hiçbir hakkı o ' madığını belirterek sınır olarak
«Wilson Hattııını çizdi. Bunun üzerine 24 Nisan'da Orlando,
ülkesindeki kamu oyunun kendisini desteklediğini de hesaba
katarak konferansı terk etti. 7 Mayıs'ta tekrar dönerek Fiume sorununun İtalyanlar'la Yugoslavlar arasında görüşülme
sini önerdi. Her iki taraf da Milliyetler İlkesi'nj öne sürmekteydi. Kentlerde halk!n üçte ikisinin İtalyanca·konuşmasına
karşılık, kırsal bölgelerde Slavlar çoğunluktaydı. Wilson'un
savunduğu ilkelere dayanarak adaletli bir sınır çizme olanağı yoktu. Kuramsal doğruluğuna inanılan Milliyetler İlkesi
pratikte uygulanamıyordu. Ayrıca İtalyanlar Tarihi ve İkti
sadi haklara da dayanmaya çalışıyorlardı. Venedik uygarlı
ğının birçok konuda damgasını bastığı bu bölgelerde İtalya
hak iddia ederken, Yugoslavya arkada kendisine bırakılan
büyük bir bölgenin limandan yoksun kalışına karşı çıkıyor
du. A.B.D. Başkanı Wilson, kişisel prestijini kullanarak, İtal
ya'nın isteklerine karşı çıktı. Bu yüzden, İtalya'nın Adriyatik'teki çıkarlarını iyi savunamadığı için, 19 Haziran'da. Orlando Hükümeti düştü, Ağustos'ta bir uzlaşma sağlandı, Fiume bir «serbest şehir» olacaktı. Ne var ki, 12 Eylül'de İtalyan
şair ve yazarı Gabriele D'Anunzio, İtalya'nın Birinci Dünya
Savaşı'ndaki komando birlikleri olan Arditi'lerden topladığı
gönüllülerle Fiume kentini ele geçirdi. Roma Hükümeti İtal
ya'daki milliyetçi duyguların alevlenmesi karşısında D'Anunzio'nun özel girişimine ses çıkarmadı. Bu bölgedeki sorunların çözümü ayrı bir and! aşmanın
konusu oldu. 12 Kasım
1920'de İtalya'yla Yugoslavya arasında yapılan Rapallo Andlaşması'na göre, Zara ve bazı Dalmaçya adaları İtalya'ya bı
rakılıyor, Fiume de ccSerbest
Şehir» oluyordu. Bu çözüme
İtalyan milliyetçileri ve D'Anunzion karşı çıktı. D'Anunzio
İtalya'ya savaş ilan etti. İtalyan birlikleri zorluk çekmeden
kenti ele geçirdiler. Yugoslavya'da, İngiliz ve Fransızlar'ın
baskısı ve Wilson'un ağırlığını koyması sonucu meydana geistedi. Bu

Sırp-Hırvat-Sloven

isteğine

krallığı)

-

karşı
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tirilen Rapallo «Dikta>>sına karşı çıktı. Yugoslavlar, Sloverı
ya'yı bölen bu andlaşmayı onaylanmak üzere Yugos~av Parlamentosuna götürmediler.
Balkanlar'da da Makedonya sorunu Milliy~tıer İlkesine
uygun bir çözüme · ula şamamıştır. Bu bölgede Bu~gar!ar'ı,
Sırplar'ı ve. Yunanlılar'ı birbirinden ayırmaya olanak bulunamamıştır, (1) Barış Andlaşması'yla· bölgenin büyük bir
bölümü <<Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığrnnın egemenliğine
bırakılmıştır. Oysa Müslümanlar'ın eskiden çoğunlukta o~-.
dukları bu topraklarda Birinci Dünya Savaşı sonunda yaşa
yanların büyük bir bölümü Bulgar'dır.
Besarabya sorunu da Milliyetler ilkesinin çözemediği
tipik bir· örnektir. (2) Prut ile Dniester nehirleri arasında
kalan bu bölgede Romenler, Ruslar, Yahudiler ve Aimanlar
içiçe yaşamaktadırlar. Romenler çoğunluktadır, bölgede oturanların üçte ikisi Romence konuşmaktadır. Besarabya 1812
Bükrek Andlaşmasına kadar Osmanlılar'ındı. Bükreş Andlaş
masıyla Ruslar'a verilmiştir. Bu tarihten sonra buraya Rus
ve Alman göçmenler yerleştirildi. Ruslar Besarabya'nın etnik
durumunu değiştirme yoluna gittiler. Besarabya Kırım Savaşı'na dek Rus yönetiminde kaldı. Savaş sonunda 1856'da
imzalanan Paris Andlaşması'yla Boğdan'a bağ l andı. Berlin
Andlaşması'yla (1878) tekra r Ruslar'a verildi. 1856'yla 1878
tarihleri arasında bu kez Romenleştirilmeye çalışıldı. Ruslar'ın bir bölüğü de Romence konuşmaya başladı. Ruslar,
Romence konuşan Ruslar'ın Romen sayılamıyacağını, Romenler de, asıl Ruslar'ın 19. yüzyılın ilk yarısında bu bölgenin ~tnik yapısını değiştirdiklerini iddia ettiler. Nisan 1918'de, Sov:yetler'in Almanya'yla Brest-Litovsk andlaşmasmı imza etmek zorunda kalmasından bir ay sonra kurulan «Yüksek Besarabya Konseyni, Romanya'yla birleşmeye karar verdi. Sovyet Hükümeti, Konsey'in üyeleri halk tarafından seçilmediği için bu kararı tanımadığını bildirdi, ve plebisit ya(1)

(2)

M. Sarıca, a.g .e., s: 246.
P . Renouvin, a.g.e., T . VII, s: 185 .
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pılmasını

tirmeye
2.

istediyse de Romen Hükümeti bu

isteği gerçekleş

yanaşmadı.

Sınırların Değerden Düşürülmesi Girişimi

«Self Determination» ilkesinin uygulanmasıyla ilgili
adaletsizlikleri başka yollardan önlemenin çareleri arandı.
Bulunan yol, Prof. Berlia'nın deyimiyle, devletler arasındaki
sınırların değerden

düşürülmesi

girişimidir. (1) Sınırların

değeri

siyasal ve ekonomik açılardan düşürülmeye çalışılmış
Siyasal açıdan sınırların değerden düşürülmesi, azınlık
ların milletlerarası alanda korunmasını sağlamakla gerçek1.eştirilmeye çalışılmıştır. Amaç, · devletin egemen gücünün
azınlıklardan olan uyruklar üzerindeki etkisini sınırlamak
tır. Bu ancak milletlerarası andlaşmalarla devletin egementır.

liğini sınırlamakla olasıdır. Barış andlaşmaları; azınlıklara,
uyruğu oldukları

devletin uymak zorunda olduğu bir takım
haklar tanımıştır. Böylece devlet, ~endi sınırları içinde eskiye oranla tam egemen olamamakta, Milletlerarası Hukuk tarafından egemenliği

kısıtlanmaktadır.

Örneği!), azınlıklar

resmi dil dışında kendi dillerini kullanmakta, okullar ve buna benzer kurumlar açmakta özgür olacaklardır. Devletin
yasaları bu özgürlükleri
sınırlayamıyacaktır. Milletlerarası
alanda bu hakların korunması için, ayrıca azınlıklara kişisel
ve toplu olarak dilekçe verme hakkı tanınmıştır. Bu dilekçeler
Milletler Cemiyeti'ne gönderiliyordu. Milletler Cemiyeti Konseyi, bu milletlerarası nitelik kazanmış olan ?-Zınlıkların korunmasıyla ilgili kurallara devletlerin uymalarını sağlamak
la yükümlüdür. Azınlıkların Milletlerarası Hukuka ve andlaşmaların getirdiği sorumluluklara
dayandırılarak korunması, yeni bir anlayışın Milletlerarası Hukuk'un üstünlüğü
yoluyla sınırların değerinin düşürülmesi anlayışının bir ürünüdür. Türkiye' den («mübadele» dışında kalan azınlıklar
için) başka, Avrupa'da başta Polonya, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan, Avusturya, Bulgaristan, Yugoslavya olmak
üzere, 14 devleti ilgilendiren bu yeni uygulama 20 milyonun
(1)

G . Berlia, a .g.e .• s: 23.
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üzerinde

insanın azınlık haklarını,

Milli Devlet'in egemenlik
smırlarını aşarak korumaya çalışıyordu. Böylece «Devletin
Egemenliği n ilkesi tartışma ve sınırlama konusu oluyordu.
Ne var ki, bu yeni anlayışın uygulama alanma konabilmesi
i.çin, Avrupa Devletleri'nin tümünde bir l~beral politikanın
uygulanmasına gereksinim vardı. Oysa· böyle olmamış, Avrupa 'nın birçok ülkesinde hem otoriter, hem de revizyonist rejimler kurulmuştur. Bu rejimlerle yönetilen devletler, bağ
laşık ve ortakların kendilerine kabul ettirdikleri bu egemenlik sınırlarını benimsemek istememişlerdir .

.

Barış Andlaşmaları'nın
karşı çıkmalara,

hazırlanışı

sırasında başlayan

ve Ortakların tepkisi de sert olmuştur. Dörtler konseyinin 17 Haziran 1919 tarihli oturumunda Lloyd George «Polonya. bugün tekrar yaşama döndüyse,
Romanya'nın toprakları iki misli arttıysa, bu büyük devletlerin yengisi sayesinde olmuştur. Onlardan h_e sap sormaya
hakkımız var» diyordu. (1) Başkan Wilson da Lloyd George'dan farklı düşünmüyordu. Eğer azınlıkların milletlerarası
korunması sisteminde boşluklar olmasaydı Bağlaşık ve Ortaklar'ın bu konudaki tavrı daha rahatlıkla karşılanabilirdi.
Örnek vermek gerekirse, Polonya Komitesi'nin, Polonya'daki
Almanlar konusunda Polonya hükümetine yüklenen milletlerarası sorumlı:ıluğa karşılık, sayıları az da olsa, Almanya'daki Polonyalılar konusunda Alman Hükümeti'nin bir andlaşmaya dayanan milletlerarası sorumluluğunun bulunmadığını hatırlatması karşısında geçerli bir yanıt bulmak kolay
değildir. Sorunun bu tek yanlı çözümü karşısında, İsviçre gibi bazı devletler, azınlıkların milletlerarası korunmasının
genelleştirilmesini. istediler. Bazı devletler bu yeni olan~ktan
yararlanarak başka devletlere yüklenme fırsatı buldular. Alm;s.nya, Milletler Cemiyeti'ne girdiği günden başlıyarak, Polonya'ya bu konuda yükl~nmeyi kendisine görev edindi. Sistemin çökmesine de sonunda Polonya neden oldu. 1934'de
Polonya delegesi Beck, azınlıkların korunması için bir genel
(1)

Bağlaşık

P. Mantoux, Les Deliberations du Conseil des Quatre, Paris
1932, s: 452.
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yöntem uygulanmadıkça, bu konuda milletlerarası organlarla işbirliği yapmayı reddettiğini açıkladı.
Sorunun yeniden ele alınışı ve çozumü, ancak İkinci
Dünya Savaşından sonra, Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'nun kabul edilmesiyle gerçekleşecek.
Ekonomik · açıdan da sınırların değerden düşürülmesi
söz konusuydu. Amaç devletler arasında ekonomik engellerin kaldırılması, serbest ticaretin sağlanması , ccaçık kapı» po1itikasının uygulanmasıdır. Bu ilke, Birinci Dünya Savaşın
dan sonra barışın kurulması için ileri sürülen Wilson'un 14
Noktası'nın üçüncüsünde dile getirilmiştir. Üçüncü noktaya
göre, «barışa katılacak ve 'barışı korumak için birleşecek olan
milletler arasında ekonomik bütün engellerin kaldırılması ve
ticaret ilişkilerinde eşitliğin kabul edilmesi» sağlanmalıydı.
Bu tutum, otarşiye yol açan ekonomik milliyetçiliğe, barışı
sağlamaktan çok savaşa yol açtığı için karşı çıkıyor onu suçluyordu. Aynı zamanda «En çok gözetilen millet» ilkesine ve
her türlü «tercihli» uygulamalara karşı çıkıyordu. 1920'de
Brüksel'de toplanan bir konferansta iki görüş çarpışmıştır.
Milletler Cemiyeti Sekretaryası'nın da desteklediği bir görüşe göre, «serbest mübadelenin» gerçekleşmesi sistematik bir
biçimde sağlanmalıdır. Mutluluğun ve 'gelişmenin güvencesi
olduğu gibi, Orta Avrupa'da yeni çizilen sınırların getireceği
ekonomik zararları ancak «Serbest Mübadele» önleyebilir.
Ekonomik «Serbest Mübadeleıı illcesi, siyasal bölünmelerin
getireceği zararları giderici bir etken olacaktır. Karşıt görüş
se. Milletler Cemiyeti organlarının bu ekonomi politikasını
uygulamaya yetkisi olmadığı yönündedir. Devletlerin vekalet
ve sözcülüğünü yüklenen Milletler Cemiyeti, onlardan aldığı
direktifi uygulamak durumundadır. Ekonomik liberalizmin
milletlerarası ilişkilerde tam olarak uygulanmasından yana
olanlar, aşırı milltyetçiliğin egemen olduğu bir ortamda barış ve güven sağlanamıyacağını, yüksek gümrük duvarları
yarışıyla silahlanma yarışı arasında düşündürücü bir koşut-
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luk bulunduğunu ileri sürüyo:rlar. (1) İncelediğimiz dönemi
ele alan kitabında E. .H. Carr, liberal ekonomi politikasının,
ekönomi.k güçleri eşit olmayan ülkeler a~'asında uygulanmasının güçlüleri daha güçlü, güçsüz~eri de daha güçsüz yaptı
ğını, onun için gerçekçi olmadığını, daha doğrustı tek yanlı
bir görüş olduğunu ayrıntılarıyla ortaya koymaktadır. (2)
Bu dönemde de Milletlerarası Ekonomik İlişkiler değişmedi
ve bu alanda il<i taraflı ticaret anlaşmalarıyla yetinildi. Her
alanda, özellik~e de ekonomik alanda, milliyetçiliğin bu döI\emde güçlendiğini belli eden göstergeıerden biri de Aristid.e
Briand'ın 1929'da önerdiği Avrupa Birliği kurulması önerisinin gerçekleşememesidir. Bu birliğin kurulmasına İngiltere
ve revizyonist ülkelerden başka, birlik projesinin dışında tutulan A.B.D. ve Sovyetler Birliği de karşı çıkmıştır. İngiltere
sömürge ve dominyonlarla ilişkisi ve A.B.D.'yle dayanışması
yüzünden karşı çıktı, A.B.D.'yse Avrupa'nın global gümrük
birliğinir,ı. kendisiyle rekabet etmesini kabul edemezdi. Sovyetler Birriği'ne gelince ona göre Avrupa Birliği demek, amacı hak~ında ne denirse densin, Anti-Sovyet bir blokun kurulması demekti. Revizyonist ülkelerse (baŞta Almanya), barış
andlaşmasmın sağladığı düzene karşı oldukları için Avrupa
Statüsü'nün bir kez daha doğrulanmasını sağlayacak bir girişimi hoş karşılamıyorlardı. Siyasal
planda milliyetçiliğin
güçlenmesi, azınlıklara tanınan haklara uyulmasını önlediği
gibi, «Self Determinationıı ilkesinin uygulanamad ığı azınlık
ların ait oldukları çoğunluğa katılma girişimlerini de güçlendirmiştir. Böylece, barışın dayandırılmak istenildiği ikinci
Hke, «Ortak Güve~likıı sağlanamamıştır.
B. ORTAK GÜVENLİK İLKESİ
1.

Barışın

Sürdürülmesini

Sağfayacak Ortamın Hazır

lanmasıyla İlgili Sorunlar ·

Birinci Dünya
(1)

(2)

Savaşından

sonra

barışın

'
kuruluşunda

G . Berlia, a.g.e., s: 26.
E. H. Carr, The Twenty Years Crisis 1919-1939, Hong Kong,
reprinted in 1981, s: 50-62.
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A.B.D.'nin katkısını tekrar vurgulamak gerekiyor. A.B.D. I.
Dünya Savaşından sonraki barış görüşmelerinde, barışın temel felsefesinin oluşumunda birinci derecede rol oynamıştır.
Milletlerarası ilişkilerin düzenlenmesinde Amerikan geleneğiyle, Avrupa geleı:ıeği arasındaki çatışmadan, bazı konularda ödün vermekle birlikte, temelde A.B.D.'ninki üstün gelmiş 
tir. ABD'nin barıştan hemen sonra Avrupa Politikası'ndan
kendi isteğiyle elini çekmesi, bu gerçeği görmeyi engellememeli. Eğer barış ·başarıyla uygulanaınamışsa,- Avrupa gerçekleri karşısında Amerikan ülkücülüğünün düştüğü yanılgılara;
kendi hazırladığı barışın uygulanmasına katılmamasıyla iş
lediği hatayı da eklemek gerekir.
Oysa Avrupa, Amerikan
tezlerini, Avrupı;ı.'nın savaş sonrası sorunlarının çözümünde
ve barışın korunmasında A.B.D.'nin ağırlığını sürdürmesini
' sağlamak için onaylamıştı. Ayrupa'lı· Bağlaşık ve Ortaklar
A.B.D.'nin, Avrupa'nın yeni statüsünü ccgaranti altınaıı alacağını düşünerek, Amerikan Tezlerini olumlu karşılamışlardı.
1919'da Amerikan tezlerinin başında gizli diplomasiyi
kınamak geliyor. «Bütün Barış Andlaşmaları'nın açık olması,
bu andlaşmalardan başka milletlerarası gizli andlaşmaların
yapılmaması,. bundan böyle diplomasinin açık olması, gizli
diplomasinin kaldırılması» isteği Wilson'un 14 noktasından
ilkidir. 1919'da A.B.D. açık diplomasiyi savunuyordu. Acaba
her zaman savunacak mıdır? Artık savunmuyorsa, savunmaktan ne zaman vazgeçmiştir? Sorularına yanıtlar aramak
konumuzun dışında kalıyor. Sadece durumun II. Dünya Savaşında değişmiş olduğunu belirtmekle yetinelim. A.B.D.'nin
gizli ctiplomasiye karşı ve andlaşmaların açık olmasından yana oluşunun iki nedeni var. Birincisi genel olarak · ve özellikle de Avrupa'da toprak isteğinin bulunmayışı, ikincisi
«açık · kapııı ve ccserbest mübadele» politikasının tam' uygulanması halinde, klasik sömürgeciliğe gereksinim duymayacağına inanması. Oysa, Avrupa'da gizli diplomasi, eski bir
geleneğe dayanıyordu. Son bir örnek, 1914'de savaşın başla
masında önemli rolü olan Fransız-Rus andlaşmasından kamu oyunun ve savaşacak olanların habersiz oluşudur. Birinci Dünya Savaşı'nın il~ yıllarında Bağlaşıklar, 1917'de Bolşe-
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vikler'in

iktidarı aldıktan

kardıkları,

·

bir sürü gizli

sonra Rus

arşivlerinden

bulup

çı

andlaşma imzalamışlardı. İtalya'nın

Bağlaşıkların yanında savaşa

girmesini sağlamak için ona
verilecek ödünlerle ilgili 26 Nisan 1915 tarihli Londra Anc;ilaş
ması, Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak ve mirasını bölüşmek için 1914'le 1917 arasında İngiltere, Rusya, Fransa ve
Italya'nın birbirleriyle yaptıkları andlaşmalar (1), 18 Ağus 
tos 1916'da Romanya'ya verilecek toprakları belirten andlaş
ma, son · yapılan gizli andlaşmaların en belli başlılarıdır. Baş
kan Wilson'a göre, barışın sürdürülmesini sağlayacak ortamm hazırlanması gizli diplomasinin yasaklanmasıyla - müm
kündür. Bu görüşü Avrupa kamu oyu da benimsemiştir.
Bu görüşe hukuki güç ve yaptırım sağlayan Milletler Cemiyeti Misakı'nın 18. maddesi olmuştur. Bu maddeye göre,
bundan böyle her andlaşma imzalayan, veya milletlerarası
bir yüküm altına giren Milletler Cemiyeti üyesi devlet,, söz
konusu belgeyi Cemiyet'in Sekretaryası'na kayıt ettirmek zorundadır. Sekreterlik en kısa zamanda
belgenin içeriğini ·
açıklayacaktır. Hiçbir andlaşma veya belge kaydedilmeden
uygulama zorunluğu kazanmıyaçaktır. Zorunluk kazanamama sorunu tartışma konusu olmuştur. Kaydedilmeyen andlaşma veya belge, Milletlerarası Hukuk önünde genel olarak
rrıı zorunluk gücünü yitirmektedir, yoksa, sadece Milletler
Cemiyeti önünde geçerliği ileri sürülemiyecek bir duruma mı
gelmektedir? Kanımızca, belge, milletlerarası alanda geçerliliğini koruyacak, fakat buna dayanılarak Milletler Cemiyeti önünde bir hak isteminde bulunulamıyacaktır ~ Ayrıca 18.
maddenin öngördüğü bütün andlaşmaların açık olması zorunluğu da eleştirilmiş , ancak milletıerarası ilişkilerin uyumunu bozacak, savaş tehlikesi yaratan andlaşmaların açıklı
ğını sağlamakla yetinilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Burada sözü edilen, barış için tehlike yaratan ve yaratmayan
andlaşmaları hangi organ hangi ölçüte göre ayıracaktır? Bu
husus açıklık kazanmadıkça, 18. · maddenin bütün andlaşma
ve belgeleri kapsamıı:ıa almasını olağan karşılamak gerekir.
(1)

Daha

geniş

bilgi için bak. M.
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Sarıca,

a.g.e., s: 295-297 .

Bizim için önemli olan, açıklık ilkesinin benimsenmiş olmasıdır. Barış ortamını sürdürmek için bu ilkenin gücüne olan
güvendir. Başkan Wilson, barış görüşmele:t:i sm:ısmda Milletler Cemiyeti'nin gerekliliğini savunurken de aydınlığın gücüne olan i nancını dile getiriyor, karanlıkta çürüyecek ve zehirlenecek olan milletlerarası ilişkilerin aydınlığa çıkarılma
sını savunuyor. Aydınlığa çıkan durumun dünya kamu oyu
tarafından doğru
değerlendirileceğine
inanıyor. (1) Savaş
eğilimleri barıştan yana olan dünya kamu oyunun baskısıy
l::ı. etkisiz hale getirilecektir. Çünkü ona göre halklar savaş
değil, barış istemektedir. Ortak güvenliği saj'i;lamak için kuı:ulmuıı olan Mrnetler Cemiyeti konusunda E. H. Carr şöyle
bir değerlendirme yapmaktadır: ccBaştan beri Milletler Cemiyeti anlayışı iki inanca dayandırılmıştı, birincisi sonu nda
kanrn oyunun üstün geleceği, ikincisi de onun sesinin sağdu
yunun sesi olduğuydu.)) (2) Kamu oyunun barışın emrinde
olduğu savına Milletler Cemiyeti'nde her zaman inanılmış·
tır. Totaliter rejimlerin, kitleleri savaşa sürmek için onların
içgüdü ve tepkilerine propaganda yoluyla egemen olmaya çalıştıkları sırada da bu inanç varlığını sürdürmüştür. Avrupa'nın güncel sorunlarına fazla ilgi duymayan, liberalizm ve
kapitalizmin altın devrini yaşayan bir ülkenin başkanı, kapitalist kalkınma dönemini aşağı yukarı tamamlamış, içten
ve dıştan gelen komünist tehlikesini ensesinde duyan revizyonis~ devletlerle
antirevizyonistlerin karşı karşıya geldiği
bir kıtanın sorunlarını çözmekte ne derece başarı gösterebilirdi? Başkan Wilson, soyut insan ve toplum anlayışıyla milıetıerarası alanda
dayandığı iyimser önermelerle (KaziyePostulat) 18. yüzyıl liberal felsefenin bir temsilcisidi,r. (3)
Oysa, Wilson'un inandığı doğal uyum yerine, Avrupa'da
üçlü bir çelişiyle karşılaşacağız. Liberal demokrasilerin kar(1)

(2)
(3)

G. Berlia, a.g.e., s: 18.
E. H. Carr, a.g.e., s: 45.
C. de Visscher, Theories et Realites en Droit International
Public, Paris, 1955, s: 77.
E. H. Carr'da aynı görüşte bak: a,g.e., s: 45-46.
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q i sında

revizyonist devletlerin gittikçe otoriter bir rejime
ve saldırgan bir dış politika izlemeye başl amaları
sonucu ortaya çıkan çelişi, öte yanda ikisine de karşı olmakla birlikte, taktik olarak hangi blokla işbirliği yapacağı henüz belirsiz ilk sosyalist devlet.
kaymaları

Barışın

da soyut bir ortamda örgütlenmesi olanaksız.
koruyacak, ortak güvenliği sağlayacak olan örgüt belli bir siyasal ortamın ürünü olarak dünyaya geliyor. Uzun
bir savaş sonunda milletlerarası ortama damgasını vuran
özellikle,· yenenlerin kurdukları hegemonyadır. Onun içindir ki ortak güvenliği sağlayacak olan örgüt yenenlerin, yenilenlere . zorla kabul ettirdikleri bir örgüt durumundadır.
Devletlerin, milletlerarası alandaki sorunlarının barışçı yolla çözülmesi için başvuracakları örgütün statüsünün, yenen
devletler tarafından barış andlaşmalarının başına yerleştiri
lerek yenilenlere zorla benimsetilmek istenmesi, bazı yazarlara göre, Milletler Cemiyeti'nin geleceği bakımından talihsizlik olmuştur. (1) Oysa Prof. Visscher'e göre Milletler Cemiyeti Misakı'nın barış andlaşmalarının başına konmuş olması, ya da onlardan ayrı tutulması sor11nu fazla değiştirmez.
Önemli ·olan, misak'm ortak güvenliğin sağlanması görevini
yaparken ortaya çıkan siyasal gerginliğe karşı koymak gücünü gösterip gösteremeyeceğidir. Visscher'e göre, 191"9 Barış Andlaşmaları belki de yenilenlerden zorla koparılmış baş
ka andlaşmalardan daha az serttir.
büyük talihsizlikleri,
istikrarlı bir uygulamayı sağlayacak kadar etkin, sırası gelince gerekli değişiklikleri yapacak kadar öngörülü ve yön
verici bir gücün desteğinden yoksun olmalarıdır. Bu andlaş
malara daha baştan gösterilen direnç, ilk fırsatta çiğnenmiş
olmaları, uygulanmaları sırasında Bağlaşık ve Ortak de-ı::let
ler arasında çıkan uyuşmazlıklar karşısında, ideojisi, örgütlenme biçimi ve yetkilerinin yetersiz kalışı, barış andlaşma
ların.ın sağladığı statükoyu korumakla görevli Milletler Cemiyeti'ni kendi gücünü aşan sorunlarla karşı karşıya bırakBarışı

En

(1)

M. Launay, a.g.e., s: 86.
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•

tı. (1). Bu durumun açıkça ortaya
renin geçmesi gerekecek.

Barışın sürdürülmesini

çıkması

için belli bir sü-

sağlayacak olan ortamın hazır

lanmasında

aksayan yan!ar nelerdi? Birincisi, yirminci yüzliberal, totaliter ve komünist ·rejimlerin milletlerarası alana yansıttıkları çeUşilerin geçen yüzyıl
dan kalma liberal anlayışla çözümlenmeye çalışılmış ve yeni
bir birleşime geçme gücü gösterilememiş olmasıdır . İkincisi,
milletıerarası kamu ·oyunun barıştan yana oluşunu gerektiğinden fazla bel bağlanmasıdır. Oysa 19. yüzyılda güçlenen
milliyetçi akımlar gücünü sürdürmüş, Birinci Dünya Savaşından son-ra intikamcı bir niteliğe bürünerek şoven bir doğ
rultuda gelişme olanağı bulmuştur. Barış andlaş~alarının
haksızlıklarına da.yanarak, intikamcı siyasal odaklar, hakkı
yenmiş üstün millet, üstün ırk görüntüsünü rahatça kendi.
kamu oylarına benimsetebilmişlerdir. Üçüncüsü, savaşa
başvurmayı önlemek için kurulan hukuki yapının yetersiz
kalması, milletıerarası hukuk açısından savaşı yasaklayamaması, sınırlamakla yetinmesidir.
yıl başında karşılaşan

2.

Savaşa Başvurmayı Önleme Çabaları
1"9

I. Dünya Savaşı, emperyalizmde yarışan . Avrupa devletlerinin kendi güvenliklerini sağlamak için yaptıkları andlaş
maların doğurduğu bloklaşmanın
sonucuydu. Bu nedenle,
savaş sonunda Avrupa'nın tekrar birbirine ·rakip bloklara ayrılmasını önlemek gerekiyordu. Bunu gerçekleştirmek amacıyla Wilson'un ortaya attığı 14 noktanın 14.'sü «Büyük ve
küçük devletlerin siyasal bağımsızlıklarını, toprak bütünlüklerini ve karşılıklı güvenliklerini sağlamak amacıyla bir milletıerarası örgütün kurulmasınnı öngörüyor. Böylece Avrupa
ve Dünya, ·büyük devletlerin «direktuarıı yönetiminden kurtarılmak isteniyor. Bu isteğin gerçekleşmesi için, her şeyden
önce, devletler arasında eşitlik ilkesinin kabulü gerekiyor.
Ne var ki, milletlerarası ortamda hukuki eşitlik fiili eşitliği
(1)

C. de Visscher, a.g.e., s: 79-80.
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sağlamaya yetmediği

gibi, Milletler Cemiyeti kurulur kurulmaz, örgütün önemli bir organı olan ve zamanla önemi daha
da artan konseye büyük Bağlaşık ve Ortak devletler daimi
üye olarak yerleştiler. üte yandan, A.B.D. Konsey'deki yerini
alamadı. Sovyetler Birliği'yle
Almanya'ysa başta bir süre
cemiyet'in dışında kaldılar. Bu durum, ortak güvenliği sağ
layacak ol~n örgütün milletlerarası niteliğini zayıflattı. Ayrıca cemiyete sonradan giren revizyonist ülkelerin, kendi dış
politikaları yüzünden örgütü terkedişleri, Milletler Cemiye- ·
ti'ni Ingiltere ve Fransa'nın egemen olduğu, yaptırım gücünden yoks~n bir forum durumuna düşürdü.
Milletler Cemiyeti, barışın dayandırılmak istendiği iki
temel ilkesini uzlaştırmakla görevliydi. Milliyetler ilkesi devletlerin sayısını arttırırken, Milletler Cemiyeti bu devletler
arasında ortak güvenliği sağlıyacaktı. I<'ransız diplomatı Jules Cambon'un dediği gibi, Avrupa haritası panter derisine
dönüşmüştü. Orta ve Doğu · Avrupa Balkanlaştırılmıştı. (1)
Milliyetçiliğin en üst noktasına vardığı bu dönemde, milletlerarası bir örgütün başarı şansı neydi? Hele daha doğuşun
da bazı yetersizliklerle sakatlanmışsa, kurucuları arasında
bile kuruluşunun asıl amacını saptırmaya kalkanlar çıkar
sa. Başını Fransa'nin çektiği, savaştan galip çıkan bazı devletlere göre, Milletler Cemiyeti başka bir amacl maskeliyordu; asıl amaç Almanya'ya karşı karşılıklı garanti ve güvenliği sağlamaktı. (2)
Ote yandan, ortak güvenliği sağlamakla görevli Milletler
Cemiyeti'nin savaşı yasaklaması gerekirdi. Oysa savaşı yasaklıyacak gücü kendinde bulamamış, savaşa başvurulması
nı sınırlamakla yetinmişti. Savaş karşısında Misak'ın tutumu
iki yönlüdür. Birincisi süre tanıyıcı yönüdür. 12. maddeye
göre milletlerarası uyuşmazlıklar, milletlerarası hakeme, yargı organına (yeni kurulan Milletlerarası Daimi Adalet Diva(1)
(2)

M. Baumont, La Faillite. de la Paix T: 1 de Rethondes
Stresa, Paris 1967, s: 55.
M. Baumont, a.g.e., s: 56.
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nı)

veya Konsey'e gidecektir. Hakemin, yargı organının, ya
da Konsey'iç_ karar v erdiği tarihten başlıyarak, üç ay içinde
savaşa başvurulmıyacak tır. Hukuki uyuşmazlıklar hakem veya yargı organına gidecektir. Bunlar, bir milletlerarası andlaşmanın yorumuyla, bütün devletler hukukunu ilgilendiren
noktalarla, meydana gelmeleri milletlerarası yükümlülüklere
son verebilecek olayların gerçekleşmesiyle ve bu millet!erarası yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan tazminatın kapsamı ve cinsinin saptanmasıyla ilgili konulardır. Siyasal sorunların çözümü Konsey'in görevleri arasıı-ıdadır.
Söz konusu organlardan çıkan kararlardan sonra üç ay beklenmesi, geçmişte ikincil konularda sınırlı olarak başarıya
ulaşmış olan «zaman kazanan herşeyi kazanını tezine dayandırılmıştır. (1) Son bir uzlaşmaya olanak vermek üzere bir
süre el<'"Jenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, anlaşmazlıklarla ilgili
tarafların katılmadığı bir toplantıda Konsey'in oybirliğiyie
aldığı bir kararı uygulayan bir devlet e karşı da savaş açıla
mıyacaktır. Bunun dışında kalan durumlarda savaş meşru
olmaktadır. Görüldüğü gibi savaşı
önlemek bakımından I.
Dünya Savaşından sonra kurulan düzende boşluklar eksiklikler vardır. Kaldı ki, Milletler Cemiyeti Misakı'nın çiğneye
rek savaşa gircYı devlete karşı cemiyetin elinde caydırıcı ônlem alma, yaptırımı uygulama olanağı da sınırlıdır. Misak'm 16. maddesinin birinci fıkrasına göre, örgüte üye devletler
savaşı başlatan devlete karşı ekonomik ve mali önlemler almakla bu devletle her türlü ilişkilerini kesmekle yükümlüdürler. Askeri önlemler konusundaysa, 16. maddenin ikinci
fıkrasına göre, Konsey üye devletlere ancak tavsiyelerde bulunabilmektedir. Milletler Cemiyeti Misakı'nın yukarıda sözünü ettiğimiz boşluklarını doldurmak' için yapılan girişim
lere ileride değinmeye çalışacağız. Şimdiden belirtelim ki, tarihte kök salmış, geçmişten güç alan milliyetçilik, ortak güvenliğin sağlanması için gerekli olan mill.etlerarası işbirliği
anlayışının ınilletlerarası
ilişkilerde
egemen olmasını engellemiş,
Mi1let1er Cemiyeti tarihin akışını önleyememiş(1)

G . Ber lia, a.g.e., s: 21 .
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tir. Milletler Cemiyeti'nin yaratıcıları aklın gücüne fazla güvenmişler ((Millet-Devlet»in kutsal bencilliğini besleyen duygusal güçleri küçümsemişlerdir.
üte yandan Wilson, Milletler Cemiyeti'ni demokrasi ve
parlamentarizm ilkelerine dayandırırken, demokrasi ve parlamentarizmin evrenselliği konusunda düş görüyordu. Ona
göre, 11/lilletıer Cemiyeti bir Dünya Parlamentosu olacaktı.
Oysa, demokrasi ve parlamentarizm bir Batı Avrupa ürünüydü. Kaldı ki, revizyonist devletıeıin milliyetçiliği, bu-dönemde demokrasinin ·Avrupa'daki itibarını da sarsacaktı. Oswald
Spengler demokrasinin Yunan'dan ithal edilen, Cermenlik'e
aykırı bir yönetim biçimi olduğunu ileri sürerken (1) aslında
kapitalizmin eşitsiz gelişme yasalarının ortaya çıkardığı rekabette, statükodan memnun olmayanların savaştan yana,
savaştan yana olanlarınsa, demokrıfsiye karşı ve devletin
gücünü yücelten otoriter bir rejim taraflısı olmaları gerek'tiğini, kendince soylu bir biçimde ortaya koyuyordu. Kaldı
ki, daha başından beri Milletler Cemiyeti'nin demokratik ilkelerini büyük devletler çiğnem.:ıkte sakınca görmediler. Milletlerarası politikanın güdümünü
merkezi Cenevre'de olan
Cemiyete bırakmadılar. Versailles Barışı'mn arkada bıraktı
ğı sorunların
çözümünü kendi aralarında tartışıp çözüme
bağlamayı yeğlediler. örneğin Polonya sınırları, Vilna kenti
ve Korfu Adası sorunlarını kendi aralarında çözmeye çalış
tılar . ·Paris'te toplanan İngiliz, İtalyan, Japon büyükelçilerine, Fransız Hükümeti'nin bir temsilcisinin de katıldığı ccElçiler Konferansrnna bu konuda geniş yetkiler tanıdılar. Milletler Cemiyeti'nin yetkilerini elinden alan bu konferans,
Milletler Cemiyeti'nin yanısıra, büyük devletlerin her zaman
yaptığı gibi, küçük devletlerirt yokluğunda, onların kaderlerini &,aptama . politikasını sürdürdü. Bu tutum daha b.aştan
Milletler Cemiyeti'nin _saygınlığını sarstı. (2)

(1)

C. de Viss.cher, a.g.e., s: 85.

(2)

J. Pirenne, Les Grands Courants de l'Histoire Universelle
Neuchateı, 1955, T.: vr, s: 216.
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II.

AVRUPA'DA GÜVENLİGİ SAGLAYACAK
MİLLETLERARASIİŞBİRLİGİNİN
KURULAMAMASI.

A. A.B.D.'NİN AVRUPA POLİTİKASINDAN ÇEKİLİŞİ
(İzolasyonizm) 1.

A.B.D. Dış Politikasının Özellikleri

Amerika, I. Dünya Savaşı'na kadar, Avrupa'.Ja karşı çekingen bir politika izlemiştir. Sömürgeci ülkelerin emperyalist politikalariyla açıktan açığa rekabetten kaçınmıştır. Öl). ce Amerika ~<:ıt'ası üzerinde ekonomik hegemonyasını kurmaya çalışmış, ispanya'yla yaptığı kısa bir savaşın sonunda,
10 Aralık 1898 Faris Andlaşmasıyla, bir yandan Antiller'e,
öbür yandan da Filipinler aracılığıyla Pasifik'e doğru yayıl
maya başlamıştır. Karşısında .iki rakip bulunmaktadır, İn
giltere ve Japonya. ~ingapur'daki büyük İngiliz Deniz Üssji'rie karşı denge sağlamak amacıyla Hawai takım adalarından
Oahu Adası üzerinde Pearl Harbour üssünü kurmuştur. Deniz egemenliğini sağlamada önemli adımlar atmıştır. A.B.D.'nin dış· politikasına yön veren deniz egemenliği ve serbe.st
ticaret, yani «Açık Kaprn ilkeleridir. Birinci Dünya_ Savaşı
sırasında, A.B.D.'nin dış politikasına egemen olan bu ilkeler,
bir tehditle karşılaştı. Almanya 'nın denizaltı savaşını aşın
bir ölçüye vardırması, tarafsızların denizlerde ser best dolaş
masını önlüyordu. Wilson, A.B.D.'nin bağlı olduğu bu temel
ilkelerin uygulanabilmesine engel olan güce karşı savaşa girerken, Amerika'nın savaşa giriş nedenlerini daha soylu
amaçlara bağlamaya özen gösterdi. Özetle amaç: <<Demokrasiyi ve küçük devletlerin haklarını korumak, hukukun üstünlüğünü sağlamakııtı. (1)
A~lında Prof. Esmer'in de belirttiği gibi, A.B.D. Almanya'nın zafer kazanmasında kendi
güvenliği için telilike gördüğünden savaşa katılmıştı. (2)
(1)

(2)

A.lba, İsaac Bonifacio, Histoire Contemporaine, Faris 1954.
W. Wilson, '«Pourquoi Nous Sommes en Guerre», s: 541. ·
A. Ş. Esmer, Siyasi Tarih (1919-1939), Ankara 1953, s: 33.
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A.B.D. Birinci Dünya Savaşından avantajlı çıktı. Savaş
Avrupa emperyalizminin gerilemesini başlatırken (İkinci
Dünya Savaşı klasik emperyalizmin çökmesine ,yol açacaktır), dünya hegemonyasının, ekonomik üstünlüğü ele geçiren ABD'ye doğru kaymasına yol açtı. A.B.D. 1914'te dışarı
ya 2 milyar dolar borçlu iken, 1925'te 18 milyar dolar alacaklıdır.
Altın stokunun değeri
1914'te 1.8 milyar dolarken,
1925'te 4,5 milyar dolara çıkmıştır. (1) Savaş boyunca A.B.D.
anlaşma devletlerinin bankerliğini ve de atölyeliğini yapmış,
endüstrisi ihracata dönük bir gelişme göstermiş tir . Savaştan
sonra dünya ticaretindeki payı, Avrupa'nın tekrar bayındır
laşma çabaları nedeniyle daha da artmıştır. A.B .D.'nin ekonomik ve mali üstünlüğüne dayanan dünya hegemonyası
kurma yönelimini (voca:tion) durduran en büyük engel, sömürgeci güçlerin emperyalizmidir. Dünya sahnesine geç çı
kan A.B .D. aynı emperyalizm biçimini uygulayarak başarıya
ulaşamazdı. Bu durumda Wilson'un politikası, yeni oluşmak
ta· olan Amerikan dış politikasının henüz aydınlığa kavuşa- ·
mıyan belirsizlik dönemini simgelemektedir. Bu politikanın
alacağı biçim bazı yönleriyle belli olmuş, ne var ki, tam açık
lığa henüz kavuşmamıştır. Buna örnek, Filipinler'de gelişen
bağımsızlık eylemleri karşısında 1916'dş. A.B.D.'nin bu adalara özerklik tanımasıdır. Daha sonra da, sürekli ve sağlam
bir düzen kurmaları ve A.B.D. kara ve deniz üslerinin adalarda kalması koşuluyla, Filipinliler'e bağımsızlık vaadetmesidir. Bu durumu Pirenne şöyle değerlendiriyor: «A.B.D.'nin
20. yüzyıl boyunca sıkça başvuracağı eski sömürgeciliğin yerine geçecek yeni bir emperyalizm türü oluşuyordu» . (2)
öte yandari Wilson, antiemperyalist bir politika savunduğunu çeşitli fırsatlardan yararlanarak dünyaya ilan ederken barış masasında iki önemli ödün verdi. Sömürgecilik kon usunda aslında ((zevahiri kurtarmakla» yetindi. Örtülü sömürgecilikten başka birşey olmayan «Mandaı) sistemini, ken-

(1 )

(2 )

J . Pirenne ; a .g.e., s: 226.
J . Pirenne, a .g.e., T . VI, s : 228.

-

113

disi için değilse bile, bağlaşıkları için kabul etti. ( 1) Milletler
Cemiyeti'ni kurtarmak için Japon baskısı karşısında ödün
verdi. Japonya, istekleri gerçekleşmezse Milletler Cemiyeti'ne
girmemekle Wilson'a göz dağı verm~ye çalışıyordu. İlke olarak sömürgeciliğe karşı çıkan Wilson, Çin'i feda ederek Japonya'nın Tsing Tao'ya yerleşmesine, Şandung Bölgesi'nin
ekonomik denetimini ve Ekvator'un kuzeyindeki eski Alman
üslerini e1e geçirmesine göz yumdu.
Wilson'un ülkücülüğü, A.B.D.'nin dış politikası konusunda yanılgılara yol açtı. A.B.D.'nin egemen çevreleri, onun
toprak ve sömürge emperyalizmine karşı çıkışını destekliyor,
ama ekonomik üstünlüğüne dayanarak A.B.D.'nin Güney
Amerika'da denediği farklı yollarla dünya hegemonyası kurma amacından vazgeçmesine yanaşmıyordu. Amerikan Senato'su, dış politikada AmeriJrnn egemen çevrelerinin görüşle
rinden aşırı ülkücülüğüyle ayrılan, aynı zamanda da Japon
emperyalizmine ödün veren Wilson'u affetmedi. İç politika ·
çekişmeleri de buna eklenince, evrensel demokrasinin öncüsü A.B.D., yerini «infiratçı» A.B.D.'ye bıraktı.
2. Versailles

Barış Andlaşması'nın

A.B.D. Senatosu'nca

Onaylanmaması.

Wilson'un 14

noktayı

başlattığı

ve Paris
Barış Konferansı'nda sürdürdüğü çalışması, evrensel bir parlamentosu olan, liberal demokrasiyle yönetilecek, ekonomik
ilişkileri serbest ticaret ( cc açık kapııı ) politikasına dayanan
bir dünya düzeni kurmaya yönelikti. Wilson barışın korun(1)

ilan etmekle

I . Dünya Savaşı ertesinde Osma nlı Devleti dağıldıktan sonra Türkiye'de Amerikan Mand a sından yana bir çevre oluş
tuğu gibi, A.B.D.'nin de bu isteğe ilgisiz kalmadığı, bu konuyu incelemek üzere bir Amerikan generalinin başkanlı
ğında bir kurul yollanmasından anlaşılıyor. Bu konuda son
değerlendirme Boğaziçi Üniversitesi 10-11 Kasım 1980 Uluslararası Atatürk Konferansında Peter F . Sugar'ın tebliği:
A Reinterpretation of the significance of General James
G. Harbords mission (ön baskı).

-
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masını sağlıyacak

düzende Amerika'nın öncülüğüne
inanmıştı. Bunun doğal sonucu
olarak, A.B.D.
dünya sorunlarının ve Avrupa diplomasisinin içine de girmiş
olacaktı. ( 1)
bu

milletıerarası

Başkan

Wilson, A.B.D.'deki kamu oyunun ve muhalefetin bu ilk bakışta özgeci (önce başkalarını düşünür gibi görünen) tutumunu onaylayıp ' onaylamıyacağını kesin olarak
bilmiyor, kamu oyunun kendi görüşlerini paylaşacağına güveniyordu. Amerika'ya ilk dönüşünde etkili birkaç senatörle
yaptığı görüşme, Milletler Cemiyeti Misakı'na 21. maddenin
eklenmesine yol açtı. Bu maddeye göre, hakemlik andlaşma
ları, Monroe Doktrini gibi barışı sağlayan bölgesel andlaşma
lar, Misak'ın hiçbir hükmüne aykırı düşmüyordu.
Bi.r kere Monroe doktrini, adı üstünde, bir doktrindi ve
tek taraflı bir irade beyanına dayanıyordu . . 1823 yılında Baş
kan James Monroe tarafından ortaya atılmıştı. Amacı Avrupa'yı Amerikan kıta:sının işlerinden uzak tutup, Avrupa'nın
işine karışmamak, onunla ticaret ilişkileri kurmakla yetinmekti. Bu doktrin, sonunda, Güney Amerika'nın A.B.D.'nin
yol açmıştı. (2) Bu madav alanı haline dönüştürülmesine
,
denin Misak'a eklenmesi, aslında Monroe doktrininin içeriğinin Misak'a aykırı olduğu eleştirisini önleyemedi. Wilson 21.
maddenin eklenmesiyle A.B.D.'nin katılmasını sağlayacağını
düşünerek, Milletler Cemiyeti Misakı'nı da kapsayan Barış
Andlaşması'nı 28 Haziran 1919'da imzaladı ve 10 Temmuz'da
· onaylanmak üzere Senato'ya yolladı. Oysa, daha Başkan
Wilson Milletler Cemiyeti Misakı'nı Barış Konferansı'na sunduğu sırada ayrılıkçılar
(infiratçı-izolasyonist) eyleme geçmişlerdi bile. Liderleri, Cumhuriyetçi, Senato Dış İşleri Komisyonu başkanı Henry Cabot Lodge, 28 Şubat 1919'da yaptığı bir konuşmada
Wilson'un dış politikası'nı eleştirirken
şöyle diyordu: «Avrupa için yapacağımız herşey özgeci ne-

(1)

(2)

F . Armaoğlu, Siyasi Tarih (1789-1960) , Ankara 1973: s: 529
M. Sarıca , a.g,e., s: 205.
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denlere dayanacaktır, onun ıçın çok dikkat etmeliyiz ... Askerlerimizi yuvalarında görmek istiyorum. Milletler Cemiyeti'nin varlığı onların evlerinde kalmalarını önleyecektir. Hemen askerlerimizin dönmelerini sağlamak için de Almanya'yla barış imzalamalıyız. Al.manya'yla barış imzalamamızı
geciktiren Milletler Cemiyeti'yle ilgili tartışmalardır. Milletler Cemiyeti'nin kurulmasıyla, dış politikamızın Washington'da oluşması önleniyor. Washington'dan uzaklaşıp öbür
kutba, enternasyonalizmin şampiyonu Troçki'nin uğursuz
yüzünün simgelediği kutba yönelmemiz isteniyor. Ülkemizde
bugün, halk için, halk tarafından yönetilen bir halk hükümeti bulunmaktadır. Hükümetimiz en iyi ve en özgür olanı
dır ve bu tutumuyla, Rusya'da bütün ülkeleri yutmak isteyen düzensizlik -ve anarşiye karşı en büyük siperdir. Lincoln'ün halk için, . halk tarafından yönetilen halk hükümetinin
yerini başka halklar için, baska halkların yönettiği bir hükümetin almasını onaylamamızı istiyorlar bizden .. . bizi doğru
gibi görünen planlarla milletlerarası bir hükümetten milletlerarası bir sosyalizme ve anarşiye götürmek istiyorlar». (1)

.

Senatör

Lodge'un Milletler

Cemiyeti'ni

değerlendiren

konuşmasının büyük bir demagoji örneği olduğu günÜmüzde

daha bir

açıklık kazanıyor.

Cumhuriyetçiler'in Wilson'un göonaylamaya yanaşmamalarının iç politikaya dayanan nedenleri
· var. Muhalefet, bir Demokrat Başkan'ın dünya barışına kendi mührünü basarak fazla prestij kazanmasını istemiyordu.
Kamu oyunun, Wilson'un ileri sürdüğü yeni ilkelerden çok,
alışageldiği Başkan Washington'dan miras, ayrılıkçı görüşe
daha yakın olduğu hesabı yapılıyordu. Yaklaşan Başkanlık
seçimleri, muhalefeti dünya politikasından daha fazla ilgilendiriyordu. (2) Senato'da, Milletler Cemiyeti Misakı'nın
10. maddesi, üzerinde tartışmaların en çok yoğunlaştığı, en
rüşlerine karşı çıkmalarının, Barış Andlaşmaları'nı

(1)

(2)

J. Bouillon, A. M. Salın, F. Brunel, Le Monde Contemporain
1914-1945, Paris 1980, s: 59.
P. Renouvin, a .g.e., s: 204.
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çok yıldırımları çeken madde oluyor. Onuncu madde, Baş
kan Wilson'a göre Milletler Cemiyeti Misakı'nın bel kemiği
dir; muhalefete göreyse, Anayasa'ya aykırıdır. Onuncu maddeye göre, Cemiyet'in üyeleri öbür üyelerin toprak bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına saygı duyacaklar ve onu koruyacaklardır. Ayrıca, ccsaldırı, tehdit ve saldırı tehlikesi karşısında, Konsey bu yükümlülüğün yerine getirilmesini sağla
yacak araçları bildirir» deniyordu.
Senato' da · tartışmalar kızışınca, Misak'ın kusurlarını ortaya koymak ve başkan'ın önemli kararları alırken yardım
cılarına danışmadığını kanıtlamak için, Senato Komisyonu
soruşturma açıyor ve altmışa yakın tanık dinliyor. Senatör
Lodge'a göre, onuncu maddeye dayanarak Hicaz Kralı Bedevilerin saldırısını defetmek için Amerikan birliklerinin
yollanmasını ist-eyebilecektir.
Halkın
çoğunluğu Lodge'un
görüşlerini paylaşmaktadır. Amerikan halkı ve siyasal çevreleri Avrupa Kıt'asının sorunlarına yabancıdır. öte yandan,
savaşın kazanılmasında büyük katkısı olan A.B.D.'ye öbür
ortaklarının barış konferansındaki

davranışından,

basının

Oysa Wilson,
hala halkın büyük çoğunluğunun arkasında olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Wilson, barış görüşmeleri sırasında, Amerikan delegasyonuna
muhalif senatörleri de almamakla hata etmiştir. Wilson sadece bir Cumhuriyetçi senatörü davet etmekle yetinmiştir.

yansıttığı kadarıyla düş kırıklığına uğramıştır.

4 Mart 1919'da , yaptığı

konuşmada,

Amerikan Anayasası'na göre, andlaşmaların Senato'da
onaylanabilmesi için 2/ 3 çoğunluk gerekmektedir. Oysa Senato'da 47 demokrat ve 49 cumhuriyetçi bulunmaktadır. Bilindiği gibi Amerikan Partileri katı disiplinli partiler değil
dir; oy verirken, parti görüşü kadar, kişisel eğilimler de etkili olmaktadır. Wilson 43 Demokrat'a güvenebilir durumdadır. 4 Demokrat'la 14 Cumhuriyet'çi bu konuda
uzlaşmaz
bir tutum içindedir. Wilson'un en az 23 Cumhuriyetçi oyu
kazanması gerekiyor. Bunlar, bazı çekincelerle ve Amerika'nın ortaklarıyla tekrar görüşebileceği
değişikliklerle, barış
.-
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andlaşmasını

onaylamaya yatkındırlar. (1) Henry Cabot
Lodge'un başını çektiği grupsa, Misak'ın temel hükümlerine
(10. madde) . karşıdır. Amerika'nın, Anayasa'nın öngördüğü
g~bi Kongre kararı yerine Milletler Cemiyeti kararıyla savaşa girebileceği tehlikesini yaymaya çalışıyor bu grup. Öte
yandan, Almanlar'ı durdurmak için, Fransa ve savaştan
sonra edindiği Orta ve Doğu Av rupa'lı bağlaşıklarının yeni
bir militarizm yaratmaları tehlikesi de abartılarak yayılmaya
çalışılıyor. Cumhuriyetçiler, barış andlaşmalarında Almanya'ya uygun görülen yazgıyı, İtalya'ya yapılan haksızlıkları
da eleştiriyorlar. (2) Wil_son, bu engelleri her zaman güvendiği ~amu oy'una dayanarak aşmaya çalışıyor. Değişik önerileri kendisine aktaran bir senatöre, bunların hiçbir zaman
razı olmayacağını, halkı yardıma çağıracağını söylüyor. Bu
girişimi de yarıda kalıyor. Ülke içinde geziye çıkan Başk.an,
22 günlük ve 8.000 millik gezisi sırasında 36 konuşma yapı
yor ve sonunda hastalanıyor. Beyaz Saray'a dönüşünde de
sol tarafına felç geliyor. Altı hafta süresince devlet işleriyle
i1gilenemiyor. Wilson, gezisinden önce kendisini ziyaret eden
Senatörlere, ortak güvenlikle ilgili 10. maddenin A.B.D.'ye
hukuki bir zorunluk değil, ahlaki bir zorunluk getirdiğini
anlatmaya çalışmış, ne ki başaramamıştır. (3)
Senato'da Barış Andlaşması'yla ilgili olarak üç kez oylama yapılıyor, üçünde de Misak'la birlikte Andlaşma'nın,
Wilson'un istediği gibi, onaylanması geri çevriliyor. 19 Mart
1920'de yapılan son oylamada, üçte iki çoğunluğu sağlamak
için 7 oy eksik gelmiştir; 49 evet, 35 hayır. Bu sonuçtan da
yılmayan Wilson, Kasım 1920 Başkanlık Seçimi'ni bu konuda
bir plebisit'e dönüştürmeye çalışıyor. Ne var ki, kendi adayı
Cox ikinci planda bir Cumhuriyetçi'ye Warren G. Harding'e
(1)

(2)
(3)

J. B. Duroselle, Histoire Diplomatique de 1919 a nos Jours,
7. Edition, Paris 1978, s: 60.
Bu konuda bak.: D. Artaud, A. Kaspi, Histoire des EtatsUnis, Parls 1969, s: 184.
F. Friedel, Les Etats Unis d'Amerique au 20. Siecle, Traduit
par R. Weiland, Paris, 1966, s: 137.
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açık

farkla yeniliyor. Kadınların ilk kez oylamaya katıldığı
bu ~eçimlerde, . Demokratlar'la Cumhuriyetçiler'in dışında,
iki parti daha aday gösteriyor. Sosyalistler ve «Farmer Labour» (Tarım-Emek) Partisi. Harding oyların % 60'ını, Cox
%34'ünü, öbür iki aday da toplam %6 oy alıyorlar. Artık
ABD'nin yalnızcılık politikası kesin olarak belirmiş bulunmaktadır.
Böylece Milletler Cemiyeti'nin nazik dengelere
oturtulmak istenen yapısı önemli bir destekten yoksun kalır.
A.B.D. katılmasaydı da bu örgütün başarılı olacağı kuşkulu
dur. Çünkü bir yandan Milletler Cemiyeti'ne üye olmayan
ülkelerin kendi aralarında gerilim ve Cemiyete karşı kırgın
lıklar artarken, öte yandan temsili rejimleri temel alarak kurulmuş olan Milletler Cemiyeti, otoriter rejimleri de bünyesine alarak ve onların varlığına göz yumarak, kısa zamanda
örgütün iyi işlemesi için uyulması zorunlu temel ilkelerden
uzaklaşacaktır.

Versailles Andlaşmasının A.B.D. Sena.tosu'nca onaylansonucunda, A.B.D. ile Almanya ve bağlaşıkları arasında savaş durumu hukuken sona ermemiş oluyordu. Temmuz 1921'de Amerikan Kongresi, Almanya'yla .savaşın son
bulduğuna ve Almanya savaşta verdiği zararları ödeyinceye
kadar, savaşta el konan Alman ve öbür bağlaşıkların mallarının karşılık_ tutulmasına karar verdi. Ağustos 192l'de Almanya, Avusturya ve Macaristan bu koşulları kabul ederek
A.B.D.'yle Barış Andlaşmalarını imzaladılar. Savaş içinde
Alman denizaltılarının verdiği zararların karşılanmasını
sağlamak için kurulan bir karma
komisyon, bu zararları
A.B.D.'deki Alman mallarının karşılayabileceğini kararlaş
maması

tırdı.

,

Amerikan Senatosu'nun

Barış Andlaşması'nı

onaylamaması, Barış'ın uygulanmasını genel olarak aksatmak yanın
da, Fransa'nın Almanya'ya karşı kurmak istediği güvenlik
sistemini de ortadan kaldırıyordu. Daha önce değindiğimiz
gibi, Clemenceau Almanya'ya karşı Fransa'nın toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için, Rhein Bölgesi'nin
-
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sürekli olarak milletlerarası işgal altında tutulmasını istiyordu. Ancak, üç bölgeye ayrılan (Köln, Koblenz, Mains)
Rhein Bölgesi'nin, beş yılda bir, bir bölgesinin boşalt,ılacağı
kabul edildi Versailles Andlaşması'yla. Buna karşılık, Fransa'ya bir garanti paktı öneriliyordu. A.B.D. ve İngiltere'nin
Fransa'ya garanti vermelerini sağlamak amacıyla hazırlanan
ve 28 Haziran 1919'da imzalanan bu andlaşma ancak üç tarafın da onaylamasıyla yürürlüğe girebiliyordu. İ:rıgiltere'nin
Avam Kama.rası tarafından onaylanan andlaşma, A.B.D.'nin
tutumu yüzünden yürürlüğe giremedi. Sonuçta, yalnız kalan Fransa başka bağlaşıklar aramak zorunda kaldı. Özetle,
A.B.D.'nin Avrupa politikasından çekilmesi barışın uyg~lan
masını güçleştiren bir etken oldu.
B. SOVYET RUSYA'NIN
DIŞINDA KALMASI
1.

Bağlaşık

BARIŞ ANDLAŞMALARI

ve Ortak Devletlerin Sovyet Rusya'ya
Politika.

Karşı

Uyguladıkları

1917 Ekim Bolşevik İhtilali'nden sonra Ocak 1918'de
toplanan III. Sovyetler Panrus Kongresi'nde, eski Rusy~ Çarlığı'nın yerine kurulan devlet Rusya Sovyet Sosyalist Federatif Cumhuriyeti adını almış, Aralık 1922'de toplanan I. So~yet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Kongresi'nde de, yeni adı
S.S.C.B. olmuştur. (1) :Siz bu başlık altında 1918-1922 dönemini ele alacağımızdan, Sovyetler Birliği değil, Sovyet Rusya adını kullandık. öte yandan, Barış Andlaşmaları, I. Dünya Savaşı'nı kazanan Anlaşma (Antant) Devletleri'nden
«Bağlaşık ve Ortak Devletlerıı olarak söz etmektedir. Bunların başlıcalatı, sonradan andlaşmaları onaylamayan A.B.D.-'yle Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya ve Japonya'dır.
Biz Avrupa sorunlarına eğildiğimiz için, Japonya'yla olan
ilişkilere ayrıca yer vermiyeceğiz bu çalışmamızda.

(1)

Histoire de L'U.R.S.S. (!!) de la Revolu tion d·octobre
Jours, Moscou, 1977, s: 133.
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a nos

Bağlaşık ve Ortak Devletler, Versailles Andlaşması'nda
3 Mart 1918'de Almanya'yla Sovyet Rusya arasında imzalanan Brest-Litovsk Andlaşması'nı tanımamışlar, A~manya'nın
· da bu andlaşı:nayla bağlı olmadığını belirtmişlerdir. Aynı zamanda da Rusya'nın ,çeşitli bölgelerine asker yollamışlardır.
1918 Mart'ında İngiliz, Fransız ve A.B.D. birlikleri kuzeyde
Murmansk'a çıktılar. 4 Nisan 1918'de Vladivostok'a Japon
Birlikleri çıktı. Ağustos'ta, Japonlar'ı Amerikalılar izledi.
Gösterilen gerekçe kentteki yabancıların güvenliğini sağla
maktı. Murmansk ve Arhangelsk'e çıkanların resmi görevi,
Alman tehlikesine karşı Rusya'yı korumakken, zamanla bu
görev, Bolşevik Hükümeti'ne baskı yapmaya ve karşı ihtilalcilere yardıma dönüştü. 1918 yılının sonlarına doğru Fransız
rn Yunan birlikleri Odesa'ya çıkartma yaptılar. İngiliz ve
Fransız donanmaları Batum ve Novorossiysk limanlarını da
ele geçirdiler. Yapılan Bırakışma'ya uyarak Osmanlı kuvvetlerinin çekildiği Baku'ya girdiler. Ayrıca, Kızıllar'a karşı Beyaz Birlikler kuruldu. Beyaz generallerin komutasında, ülkenin çeşitli bölgelerinde karşı ihtila.lci merkezler oluştu~uldu.
Kuzeyde General Yudeniç, Sibirya'da Amiral Kolçak, Güneyde önce General Denikin, sonra Wrangel, B·atılılar'dan yardım
isteyerek ve çoğunlukla da yardım alarak bolşevik iktidara
karşı direnmeyi sürdürdüler; zaman zaman denetim altında
tuttukları bölgeleri
genişletmeyi de başardılar. 19 Kasım
1918'de Omsk'da, · karşı ihtilalci direktuvar tarafından, Amiral Kolçak Çar Naibi ve bütün Russya'nın Kara ve Deniz
Kuvvetleri Komutanı ilan edildi. Doğrudan doğruya kendi
emrinde 250.000 kişilik ordusu vardı. Savaş sırasında Avusturya-Macaristan Orduları'ndan alınan Çek ve Slovak esirlerinden bir Lejyon kurulmuştu. Bunların, bağımsız bir Çekoslovakya'nın kurulması için, Antant devletleri tarafından
savaşa katılmaları istenmişti. Lejyon'un Almanya'yla savaş
mak üzere batı cephesine yollanması için hazırlık yapılırken
savaş sona erince, Sovyet Hükümeti, Çek ve Slovaklar'ın Sibirya ve Uzak Doğu yoluyla Fr-ansa'ya döneceklerini bildirdi.
Yolda Penza'yla Vladivostok arasında Çekler başkaldırdılar
ve beyazların safına geçtiler. 40.000 kişiyi bulan bu güç, Sibirya'nın, Volga ve Urallar'ın bir bölümünü o kargaşada de-
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netimine almayı başardı. Bu bölgelerde zengince köylüler
cckulaklar» · ayaklandı. (1)
Şimdi,

bu ortamda, yeni kurulan devletin milletlerarası
ilişkilerine dönelim. Barış·ın kurulması için hazırlanan andlaşmalardaki boşlukları sırası geldikçe belirtmeye çalıştık.
Bağlaşık ve Ortak Devletler'le Sovyet Rusya arasındaki iliş
kileri ele alırken de bu boşluklardan birini daha vurguiamakla işe başlıyalım.
,
Versailles Andlaşması, Polonya'nın batı sınırlarını çizmekle yetiniyçr, doğu ve kuzey sınırlarını düzenlemiyordu.
Bu yüzden, daha önce değindiğimiz Vilna sorunu bir çözüme ulaşamamıştı. Bu sorun, Polonya'yla birlikte Sovyet Rusya ve Litvanya'yı da ilgilendiriyordu. Oysa Sovyet Rusya ve
Litvanya hükümeti, Bağlaşık ve Ortak Devletler tarafından
henüz tanınmamışlardı. Böylece, bu bölgede barışın düzenlenmesi belirsiz bir tarihe ertelenmiştir. öte yandan, barış
andlaşmalarını hazırlayanlar, Polonya'nın yeniden diriltilmesine çok önem veriyorlardı. Renouvin'e _göre, onların gözünde Polonya'nın önemi: «Bolşevik yayılmasına bir engel,
gelecek e de Almanya'nın Rusya'yı sömürgeleştirmesini önleyecek bir t ampon» (2) -görevini yapmaya elverişli jeopolitik
konumunda.n geliyordu. Barış Andlaşmaları'nı hazırlayan
büyük devletlerin bu değerlendirmeleri, komünist rejimin
belli bir sür e genişleme ve yayılma girişiminden sonra ortadan kalkacağına, ya da Sovyet Rusya'nın çok zayıf duruma
düşeceğine olan inançlarını ve Polonya konusunda da fazla
iyimser olduklarını gösteriyor. Bilindiği gibi, I. Dünya Savaşı'ndan önce, Polonya toprakları üç devlet arasında paylaşıl
mıştı: Almanya, Avusturya-Macaristan ve Rusya. Rus çarlığı
zamanında da, Almanlara karşı,
Polonyalılar'ın oturduğu
topraklar bir tampon bölgeydi Ruslar'ın gözünde. Onun içindir ki, Rusııar öbür bölgelerin aksine, bu bölgede ne yol, ne
(1)

a .g.e., s: 70-90.

(2)

P . "Renouvin, Le Traite de Versailles, Faris, 1969, s: 104.
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de tren hattı yapmışlardı. (1) İngiliz iktisatçısı Keynes'e göre, Polonya Devleti'nin yaşaması ekonomik açıdan olanaksız
dı. Orlando'dan sonraki İtalyan Başbakanı Nitti'ye göre de,
Polonya'nın kaderi Ermenistan'inkine benzeyecekti. (2)
Burada

asıl

belirtmek

istediğimiz

nokta,

Barış Andlaş

maları'ndaki boşluğun «Rus sorunu»nun bütünüyle çözümlenememesinden doğduğudur. «Rus Sorunu» Avrupa'nın yeniden düzenlenişi sırasında karanlık bir nokta olarak kalıyor

du. Niçin

Barış görüşmeleri

yanıtlayabilmek

Sovyet Rusya

için,

bu sorunu çözemedi? Bu soruyu
Dörtler'le
ilişkilere göz atmak gerekiyor.

Barış görüşmeleri sırasında

arasındaki

1918 Sonbaharında Rusya iç savaşın tam içindedir. Sovyet hükümetine karşı, yukarıda belirttiğimiz beyaz generaller üç bölgeden saldırıya geçmişlerdir. Bu tehlikeye karşı,
Troçki ilk Kızıl Ordu birliklerini kurmaktadır. Lenin 6 Ekim'de Sovyetler Panrus Kongresi'nde yaptığı konuşmada durumun ağırlığını gizlemiyor. Ona göre, yeni kurulan hükümet
Bolşevik İhtilali'nden sonra 1 yıl yaşamışsa bu, iki emperyalist taraf arasındaki savaşın sürmesindendir. Bu dönemde taraflardan hiçbiri üzerimize göndermek için fazla bir güç ayı
racak durumda değildi, diyor ve ekliyor: «Oysa şimdi, bunlardan biri savaşı kazanmıştır. Bu, durumumuzu bütünüyle
değiştirmiş ve bizi çok tehlikeli bir noktaya getirmiştir. Savaşın galipleri etrafımızda bir Çin Seddi örerek Sovyet iktidarını boğmaya girişebilirler. Ne var ki,- uzlaşmak söz konusu
değildir. Rusya gücünü toplamak ve yeni ordusunu kurmak
zorundadır. Çünkü Dünya İhtilali yakındır». (3) Gerçekten
de, bu dönemde Antant devletlerinin işgali sürmektedir ve
a.nti-bolşevik bir nitelik ka:l;anmıştır. Kırım ve Ukrayna'da
karşı ihtilalci general Denikin'e Fransız yardımı artmıştır.
Ote yandan Brest-Litovsk Andlaşması'nı tanımıyan ve bunu
Versailles Andlaşması'yla da geçersiz sayan Bağlaşık ve Or(1)

(2)
(3)

M. Baumont, a.g.e., s: 78.
M. Baumont, a.g.e., s: 79.
P . Renouvin, a.g.e., s: 105.
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tak Devletler, Baltık'tan gelecek Bolşevik baskınına karşı
koymak ve zaman kazanmak amacıyla, Almanya'ya yorgun
askeri birliklerini bu bölgeden çekmemesini öneriyorlar. (1)
.Batı'yla Sovyet Rusya'nın ilişkileri, Polonya'yla yeni kurulmakta olan · Baltık Devletleri'nin kaderlerine bir yön verici
niteliktedir. Bağlaşık ve Ortaklar bunları destekleyerek Rusya'nın Baltık'a çıkmasını önlemek istemektedirler. Ruslar'ın, Çekler'e ve Güney Slavlar'ına kadar sarkmalarına olanak
sağlayacak Panslavist bir politika bile uyg11layabileceklerinden kuşkulanılmaktadır . Onun içindir ki, Orta ve Doğu Avrupa'da yeni kurulan devletler kendilerini hayata kavuştu
ran barış andlaşmalarının silahsızlanma önerisi karşısında
direnişe geçiyorlar. Rusya'nın ne olacağını bilmeden silahların sınırlandırılmasına yanaşmıyorlar.
Bolşeviklerin büyük
düşmanı, bolşevizme karşı haçlı seferi düzenlemek yanlısı İn~
.giliz Savaş Bakanı Winston Churchill'e göre, Rusya Milletler
Cemiyeti'nin üyesi Bağlaşık ve Ortaklar'ın dostu olmazsa,
savaşta kazanılan yenginin anlamı kalmaz ve barıştan söz
edilemez. (2) Bu yüzden, Rusya'da yerleşmeye çalışan bolşe
vik rejime son vermenin yolları aranmalıdır.
Almanya sorununu çözerken, Bağlaşık ve Ortaklar'ın zihinlerini «Rus Sorunun sürekli kurcalamıştır. İki tehlikeli
olasılık üzerinde durmuşlar,
bunları önlemenin
çarelerini
araştırmışiardır. Birincisi bolşevikliğin yayılması, ikincisi Alman-Rus yakın~aşması ve andlaşmasıdır. Bu konu özellikle
İngiliz ve Amerikalılar'ı düşündürüyor. Önce İngiliz savaş
kabinesi sekreteri ve sonra da Dörtler Konseyi sekreteri olan
Lord Hankey, Komünist İhtilali Macaristan'a sıçradığı sıra
da, görüşlerini Lloyd George'a yansıtmak için kaleme aldığı
bir raporda: ccÖnümüzdeki yıllarda en büyük tehlike bolşe
vizmdir, Almanya bu tehlikeye karşı direnme hattı oluştura
bilir, Almanlar'ın kendi uygarlJklarını korumak isteğini du(1)

(2)

J . Levesque , L'U.R.R.S. et sa Politique Internationale de 1917
a nos jours, Paris, 1980, s: 41.
J. Elleinstein, Histoire de L'U.R.R.S., T . I La conquete du Pouvoir (1917-1921) Paris 1972, s: 179.
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ı

yabilmeleri için

ve kendilerine saygı duygularını
korumalarına yardımcı olmalıyız)) demektedir. (1) Bu konuda Clemenceau kuşkulu davranmaktadır. Onun için yakın
tehlike Almanya'dır. Fransa'nın Almanya'ya karşı gelecekteki güvenliği daha önemlidir. Ne var ki, Almanya'y~ ödün
verme dışında, o da bolşevizmin koyu düşmanıdır, daha kaynağında önlenmesinden yanadır. Korkulan, Almanlar'ın sahip oldukları yüksek teknik ve örgütçülük yetenekleriyle,
Rusya'nın geniş ekonomik ve askeri olanaklarının biraraya
gelmesidir. Lloyd George'u, Almanlar'ın bolşeviklerle anlaş
ması olasılığı son derece rahatsız etmektedir. Wilson'a göre
de, kurulan barış Alınanya'yı bolşevizmin kucağına atmamalıdır. Bütün bu görüşlere bakarak, Bağlaşık ve Ortakların
bolşevizme karşı tutumlarının zaman içinde değişmeyen bir
çizgiyi izlediğini sanmak yanlış olur. (2) Sorunun önemini
kavramış olan ccBağlaşık ve Ortakla:r:ıı, bolşevizmi önlemek
için belirli bir politika izleyememişlerdir. İzleselerdi bile başarı gösterebilirler miydi? Bu soruyu yanıtlamak farklı bir
araştırma konusu olduğu gibi nesnel davranabilmek için gerekli ölçütleri saptamak da ayrı bir sorun. Sadece şunu belirtelim ki, 20. yüzyıl tarihi, halkın büyük çoğunluğunun benimsediği bir rejimi dış güçlerin baskısıyla dize getirmenin
başarısızlığını gösteren örneklerle dolu. Ayrıca, bastırıcı dış
güçlerin kendi aralarındaki çelişkiyi de kaçınılmaz milletlerarası bir sosyal olay olarak saptamak gerek. Geriye o tarihteki toplu durumu (conjoncture) sağlıklı bir biçimde değer
lendirmek kalıyor.
Bağlaşık

bir politika

onurlarını

ve Ortaklar Sovyetler'e karşı sürekli ve kalıcı
üç ayrı politika arasında karar-

izleyememişler,

sız davranmışlardır.

ı. Sovyet hükümetini barışın düzenlenmesine katmak,
onunla diplomatik ilişkiler kurmak ve Rusya'nın çeşitli. bölgelerindeki birlikleri geri çekmek.
(1)

(2)

J. Elleinstein, a.g.e., s : 180.
P. Renouvin, a .g .e., s: 106-107.
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2. «Beyaz» Ruslar'la
edinceye dek savaşmak.

işbirliği

yaparak

bolşevizmi

yok

3. Rus , topraklarını bir ccsağlık kordonu» altına alarak,
daha uzun erimli bir politika saptamadan, dış dünyayla iliş
kisini ·kesmeye ve yayılmasını önlemeye çalışmak.
·söz konusu devletlerin hükümetıeri bu üç yolu da denediler; ne var ki, üçü de sonuca götürülemeyen girişimler
olarak kaldı.
Önce Lloyd George'un girişimiyle, Sovyet Hükümeti'yle
denendi. Lloyd George bir milyon kişiyi
silah altıp.a almadan bolşevizmi ortadan kaldıramıyacakları
nı hesaplıyor. Oysa hiçbir Bağlaşık böyle bir çabayı göze alacak durumda değildir. Savaştan yeni çıkılmıştır, halkın büyük çoğunluğu barış istemektedir, ayrıca her devlet, az veya çok, kendi ülkesinde bolŞevizmi sempatiyle karşılayan
sendika, parti ve işçileri de hesaba katmak zorundadır. cc Sağ
lık Kordonu» politikasına gelince, bu politikanın belirli· sonucu abluka olacak. Bunun yükünü, Bağlaşık ve Ortaklar'ın
Bolş__evikler'e karşı korumak iddiasında oldukları, sivil halk
çekecek; ablukanın sonucuna onlar katlanmak zorunda kalacaklar. Bu yüzden, Lloyd George'a göre, bu tasarının uygulanması sa~ıncalıdır. Ona göre, tek yol Sovyet Hükfuneti'yle
uzlaşmaktır. Bunu başarmak için Rusya'da kurulmuş olan
bütün hükümetlerin delegelerinin katıldığı bir konferans
toplanmalıdır. Görüldüğü gibi, anlaşma yoluyla Bolşevik yayılmasıııı durdurmak am açlanmaktadır. Ç arlık Rusya 'sının
etn~k yapısından da yararlanılarak, eski Rusya'nın sınırlarını
esas almak artık sö~ konusu değildir. Eski Çarlık Rusyası'nın
toprakları üzerinde kur ulan bağımsız saydıkları devletlerin
ve hükümetlerin tanınması düşünülmektedir. 21 Ocak 1919'da, On'lar Konseyi'nde, bu İngiliz projesi, Sonnino'nun muhalefetiyle karşılaşmıştır. İtalya'daki komünist tehlikesinden kaygı duyuyor İtalyran Hükümeti. İtalyan pışişleri Bakanı silahlı müdahaleden yanadır. Bu görüşünü savunurken,
anlaşma politikası
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Danimarka' nın

eski Moskova Elçisi'p·i n yaptığı bir açıklama
ya dayanıyor. Bu açıklamaya göre, Beyaz Ruslar'ın başarıya
ulaşabilmelerini sağlamak için, Çhurchill'in hesapladığı gibi
bir milyon değil, 150.000 kişilik bir askeri güç yeterlidir. Oysa Lloyd George, Wilson ve Clemenceau bu aşkeri gücün bile kurulmasına katkıda buhmamıyacaklarını bildiriyorlar. (1)
A.B.D. 'Başkanı, Paris'te toplanmaması koşulüyle, Lloyd George'un konferans girişimini onayl.ıyor. Fransız Hükümet
Başkam'ysa «Sağlık Kordonuıı yöntemini yeğlediğini belirtmekle bitlikte, sonunda Amerikan görüşüne katılıyor. Önce
konferansin Faris dışında, Selanik ya da Midilli Adası'nda
toplanması düşünülüyordu. Oysa 22 Ocak 1919'da ' basın'ın
yayınladığı Wilson'un çağrısında, düşman tarafların temsilcilerinin Marmara denizinde İstanbul'daki adalara gelmeleri
istenmekteydi. Sovyet Hükümeti'nin dışişleriyle ilgili Halk
Komiserliği, konferansa ilişkin bir resmi çağrı almamış olduğunu bildirirken, İstanbul'daki adalar gibi dünyanın ~ geri
kalan kısmından kopuk sayılabilecek bir yere temsilci yollanmasının istenmesinin, konferansın kalın bir sır perdesiyle
örtülü bırakılacağını, hiçbir zaman kamu oyuna tam olarak
açıklanmıyacağını gösterdiğ·ini de belirtiyordu. (2)
Sonunda Sovyet Hükümeti, barışın sağlanması için, Sovyet Halkı'nın kendi hayatını sosyalizmin ilkelerine dayandırarak kurmasına engel olmamak koşuluyla, bazı ödünler verebileceğini bildirmiştir. Sovyet Hükümeti, Çarlık Hükümetinin aldığı borçların faizini ham madde yollıyarak karşılamayı kabul ediyor, buna karşılık, Polonya ve Finlandiya'daki yabancı askeri birliklerin geri çekilmesini, yapılacak
barış andlaşmasına,
tarafların karşılıklı olarak birbirleri
aleyhine propaganda yapmaktan vazgeçtiklerini hükme bağ
layan bir madde konulmasını, görüşmeler süresince karşılıklı
etki alanlarının son askeri duruma göre saptanmasını öneriyor.
(1)

(2)

Renouvin, a.g.e., s: 107.
V. Potyemkin yönetiminde S.S.C.B . Bilimler Akademisi Üyeleri, Uluslararası İlişkiler Tarihi, C. 3, Çev. Attila Tokatlı,
s: 163.
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Potyemkin'e göre, Sovyet Hükümeti, böylece, emperyalist hüküme.tler tarafından dile getirilecek istekler .üzerinde
cchemen müzakereye oturmayrn kabul etmiştir. Ne var ki,
bu kabul hiçbir· şekilde, Sovyet Hükümeti'nin söz konusu isteJderi yerine getirmeye hazır olduğu anlamına gelmemekteydi. Ona göre, Sovyet çağrısırfin ereği, emperyalistlerin
gerçek amaçlarını ortaya koymak ve yüzlerindeki barışsever
maskeyi çıkarıp · atmaktı. (1) Oysa bu noktaya kadar bile gelinemedi, çünkü üç «beyaz» Rus Hükümeti barış görüşmele
ri önerisine olumsuz yanıt verdiler. Onlara göre, Bolşevikler
halkın çoğunluğu tarafından nefret edilen ve iktidarda kalan
hainlerdir. Bağlaşık ve Ortakfar barış masasına oturmakta
direnirlerse, dünya önünde tamiri olanaksız, büyük bir itibar
kaybına uğrayacaklardır. Böylece barış tasarısı suya düşmüş
tür, Paris'teyse bu sonuçtan kimse üzgün değildir. (2) Beyaz
Ruslar'ı barışın
gerekliliğine
inandırmak için Wilson ve
Clemenceau hiçbir girişimde bulunmuyorlar. Lloyd George
tedirgindir bu konuda, Churchill'le anlaşamıyor. Churchill
Bolşevizme - karşı amansız bir savaştan yanadır. Wilson ise
diplomatik eylemi sürdürmek istiyor. Barış Kbnferansın'da
ki Amerikan Delegasyonu'ndan William Bullit'i «gayrı resmi>ı olarak Moskova'ya yolluyor ..Bullit'e verilen barış önerilerinden İngiliz Hükümeti haberdar, Fransız Hükümeti'yse de"' ğildir. Tartışma konusu, Sovyet Ordusu'nun mu önce terhis
edileceği yoksa Rusya'daki yabancı
güçlerin mi önce geri
çekileceğiydi. Sovyet Hükümeti, halkın yabancı devletlerin
yardımı sona erer ermez, Kolçak, Denikin ve öbür karşı-ihti
lalcilerin, hakkından geleceğine inanmaktadır. (3) Bullit,
19 Mart 1919'da Paris'e dönüşünde, Rusya'da tek yapıcı gücün Sovyet Hükümeti olduğunu, halk tarafından tutulduğu
nu, ihtilalcilerle barış yapma fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtiyor. Wilson, Lenin tarafından dile getirilen Sovyet barış önerilerine uyularak Bağlaşık ve Ortaklar'ın askeri
birlikleri Rusya'dan çekilirse, Sovyet Kızıl Ordusu'nun «be(1)
(2)
(3)

V. Potyemkin, a.g.e., s: 165.
P. Renouvin, a.g.e., s: 108.
V. Potyemkin, a.g.e., s: 109.
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yaz ıı
hükümetleri silip süpüreceğinden endişe etmektedir.
Bu yüzden Bullit'in girişimi sonuç vermiyor. Bu arada, ünlü
kutup gezgini Norveç'li Dr. Nansen, Dörtler'e, insancıl amaçlarla Rus Halkı'na yiyecek yardımı yapmak için bir komisyon kurulmasını öneriyor. Bu konuda mali yardımı sağlaya
cak olan Wilson, savaşa son verilmesi koşuluyla yardımı kabul ediyor. 14 Mayıs'ta Lenin bu öneriye verdiği yanıtta yardım önerisini kabul, savaşın durdurulması isteğiniyse geri
çeviriyor.

Konferans tasarısının suya düşmesinden hemen sonra,
15 Şubat 1919'da, <<On'lar Konseyi'nde>ı Churchill, Bolşevik
Hükümeti'nden 10 gün içinde savaşa son verilmesinin istenmesini öneriyor. (1) Ona göre, Rusya'yı kaderiyle başbaşa
bırakmak olanaksızdır. Çünkü Almanya Rusya'yla ilgilenecektir ve Almanya birkaç yıl içinde üstün bir etkinlik kazanacaktır. Bu gücü ya Bolşeviklerle, ya da onun düşmanlarıy
la anlaşarak elde edecektir. Askeri girişim gereklidir ve kaçı
nılmazdır. Bu öneriye Lloyd George ve Wilson karşı çıkıyor
lar. Birincisi, askeri müdahalenin Bolşevizmi daha da güçlendireceğine inanıyor, ikincisi Rus kaosuna daha fazla karışmak istemiyor. Bir ay kadar
sonra, Mart'ta, Ukrayna'lı
komünistlerin Lemberg (bugünkü Lvov) kentine doğru ilerlemelerini durdurmak için, Mareşal Foch Odesa'da Polonya
birliklerini toplamaya ve Romen Ordusunu yardıma çağır
mayı öneriyor. Lloyd George bu tasarıya karşıdır, çünkü tasarı gerçekleşirse atılacak ikinci adım Batılılar'ın Rus topraklarında saldırıya geçmesine yol açacaktır. Böylece, savaş
girişimi bir kez daha suya düşüyor. Buna karşılık, Dört'ler
«beyaz» generallere silah ve her tür yardın1 yollamayı sürdürmekte kararlıdırlar.
Macaristan'da Bela Kun iktidara geldiği zaman, Foch
müdahale edilmesini öneriyor. Lloyd George'a göre Macaristan'ın toprak düzeni bir ihtilali gerektirecek kadar adalet(2)

P . Renouvin, a.g.e., s : 109.
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sizdir. (1) «Sağlık Kordonuıı politikası üzerinde duruluyor
daha çok. 25 lVıart 1919'da bu konuyla ilgili bir açıklama yapan Wilson: «Benim politikam Rusya'yı Bolşeviklere bırak
maktır. Böylece kendi yağlarıyla kavrulsunlar akılları başla
rına ·gelinceye kadar. Bızim görevimiz Bolşevizmin Avrupa'nın başka bölgelerine yayılmasına engel olmaktır,» diyor. (2)
Mayıs 1919'da Bağlaşık ve Ortaklar, yine Rusya'nın iç işle
rine karışmak zorunluğunu duyuyorlar. Sibirya'da Amiral
Kolçak, Güney Rusya da General Denikin başarı kazanıyor
lar. BÖlşevizmin yıkılacağı umudu doğuyor Batılı siyasal
çevrelerde. Büyük Rusya yanlısı bu ccbeyaz» generaller, Rus ·
militarizminin sürdürücüsü olarak, Polonyalılar'ı ürkütüyor.
Onun için Batı Yardımı'nın sürmesini istiyorlarsa, Kolçak
ve Denikin'in Bolşeviklerin yenilgisinden sonra kuracakları
rejimle ilgili bazı garantiler vermeleri gerekiyordu. Dört'ler
komisyonu tarafından, «beyaz» generalıer 'in başarısı halinde uymaları gereken koşulların listesi hazırlanıyor ve «beyazları> adına Kolçak'a veriliyor. Uyulması gereken koşullar:
a. Demokratik ilkelere uyarak bir kurucu meclis toplamak.
b. Eski hukuka göre ayrıcalıklı sayılan
mak ve toprak düzenini değiştirmek.
c. Vicdan

özgürlüğünü

sınıfları kaldır

ve öbür özgürlükleri

geliştirmek.

d. Polonya ve Finlandiya'nın bağımsızlığını,
Devletleri'nin özerkliğini tanımak.
e. Besarabya Sorunu'nun çözümünü

Baltık

Barış Konferansı'na

bırakmak.

f.

Çarlık

aldığı borçları

Rejimi'nin

mek.
(1)

(2)

P. Renouvin, a.g.e., s: 110.
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ödemeyi kabul et-

Bu garantiler karşılığında, «Beyaz'lar» adına Kolçak,
geniş bir ekonomik ve mali yardım görecek, para yardımı yanında bağlaşık devletlerden gelen gönüllülerin desteğinden
de yararlanabilecek. Ama Kolç?tk hükümeti şimdilik C<de jure» tanınmayacak. 12 Haziran'da, amiral söz konusu garantileri vermeyi 'kabul ediyor. Bağlaşık ve Ortaklar, bu politikanın ürünlerini toplamak fırsatını bulamıyorlar. Kızıl Ordu'nun saldırısı karşısında Kolçak ve öbür ((beyazı> generaller gerile.meye başlıyorlar.
Paris'te Barış Konferansı sona ererken, Bağlaşık ve OrSovyet Rusya'ya karşı uyguladıkları bütün politikaların başarısızlığa uğraqığı artık ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu durumu Orlando açıkça dile getirmiştir. Ona göre,
Bağlaşık ve Ortaklar iki tutumdan birini seçmeliydiler: ya
geniş çaplı bir sefer düzenliyerek Bolşevikleri ezmeli ya da
Lenin Hükümeti'yle normal ilişkiler kurmalıydılar. Bunların
ikisi de yapılmadı, diyor ve ekliyor: e< Savaşmadığımız halde
Rusya'yla savaş halindeyiz.)) (l).Acaba bu .kararsız politikanın nedenleri nelerdir? Neden Dört'ler, Bolşevikliğin ezilmesini istemelerine karşın, bu sonuca varmak için gerekli politikayı uygulamıyorlar? Renouvin, Versailles Andlaşmasıyla
ilgili kitabında bu soruların yanıtlarını vermeye çalışıyor. (2)
takların

Birincisi, uygulanacak yöntemde anlaşamıyorlar. Wilson askeri bir girişimin başarısına inanmıyor ; ona göre, bir
ihtilalci eylemi durdurmak için e<muptazamıı ordu kullanmak,
su baskınını süpürgeyle önlemeye çalış~aya benzer. Lloyd
George'sa, askeri eylemin etk~nliği üzerinde bir değerlendir
me yapmıyor. Askeri birliklerin moral durumlarını ve sendikaların tutumlarını göz önünde bulundurarak askeri, bir an
önce terhis etmek gerektiğini, onun için de Rusya'ya asker
yollanamıyacağı görüşünü savunuyor. Clemenceau, beyaz ge-

-

(1)

G. Walter, La Revolution

Russe (20. Sie cle) Paris 1972.

s. 573.
(2)

P. Renouvin a.g.e., s: 112-114.
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nerallere

yardımdan yanadır;

şarıya ulaşırsa

tekrar

Çarlık

onun tek koşulu, generaller barejimine dönülmemesidir.

İkincisi, kararsız oluşlarıdır. Duruma göre, değişen koşullara

göre, tutumlarını hızla değiştirmektedj.rler. Lloyd
George, Şubat'ta, Rusya'ya . savaşmak üzere yollanacak bir
gönüllüler bölüğünün kurulamıyacağını savunurken, ,Haziran'da İngiltere'yi geniş bir işsizlik dalgası kaplamaya baş
layınca, İnsiltere'de istendiği kadar gönüllü bulunabileceğini
söylüyor. Wilson, Bolşevizm kendi sınırları içinde kaldığı sürece bizi ilgilendirmez, derken, 15 gün sonra Kolçak'a yardım
planına katılıyor. Clemenceau, bir Fransız generalinin komutasında Bağlaşık Ordusu'nun Ukrayna'ya yürümek üzere Odesa'ya çıkmasını sağlıyor~ bir ay sonra Karadeniz'deki Fransız
Donanmasında ayaklanmalar olunca, Odesa'nın boşaltılma
sına razı oluyor.
Üçüncüsü, Rusya'dan iyi haber alınamamaktadır; ccistihbilinci ve Sovyet Hükümeti'ne karşı
tutumu konusunda bilgi eksikliği yüzünden, Sovyet Rejimi' nin başarı şansının ne olduğu kestirilememektedir. Kendi ülkelerinde de kamu oyu tarafından «karışma politikasııı fazla desteklenmemektedir. Farklı görüşler, bu_ konuda bir kamu oyunun oluşmasını engellemiştir.
baratıı zayıftır. Halkın

Dördüncü ve en önemlisi, Avrupa'da halkın içinde bu«maddi ve manevi» durumdur. Avrupa halkı, Sovyet Rejimi'yle savaşmak için fazla bitkin ve yorgundur. Basın büyük çoğunluğuyla artık ccsavaşa paydosn demek gereğini vurgulamaktadır. Lenin 1918 Aralık'ında Sovyet İhtila
li'nin geleceği konusunda derin kaygı duyarke~, Avrupa'daki
bu bezginliği farkedince rahatlamıştır. Onun için de, AngloAmerikan barış önerilerine, onların kabul edemiyeceklerini
bildiği karşı öneriler ileri sürmüştür.
lunduğu

1919'da, Bağlaşık ve Ortaklar Sovyet İhtilali
bilincindedirler . . Ne var ki,
korkulan Alman Rus uzlaşması da gerçekleşmemiştir. Alman
Haziran

karşısında başarısız kaldıklarının

-
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Andlaşmasmı imzalamamak için Sovyet
ara:ryta girişiminde bulunmamıştır. Ama
yine de gelecekte bir yakınlaşmadan kaygı duyulmaktadır .
Almanya Batı 'da ezilmiştir; bu kez son kozunu Doğu'da oynamayı deneyebilir. Rusya'yı politik ve ekonomik olarak ele
geçirmeyi başarabilirse savaşı kazandı demektir, Clemenceauya göre. (1) Lloyd George ise, i şsiz Alman subaylarının Rusya'ya gidip, bu ülkenin bol insan malzemesinden yararlanarak disiplinli bir ordu kurmasından kaygılanıyor. Wilson'da,
Rusya'da, Almanya'da olduğu gibi sağlam ve etkin bir eğitim
sistemi kurulursa, Rusya'nın önünde kimsenin duramayacağını düşünüyor. Bütün umutl a rı Bolşevik rejiminin tutunamaması ve zamanla burjuvalaşması. (2) Ne var ki, ekonomik
olarak çökertmek için Sovyet Rusya'yı karantina altına almayı düşünmuyorlar. Silah satışı dışında, abluke kaldırılıyor.
Aksi uygulanırsa, Rusya'yla sadece Almanya ticaret yapabilecek; bu işlerine gelmiyor. Bağlaşık ve Ortakların. Sovyet
Hükümeti kendi iç muhaliflerine karşı üstün gelince, Bağla
şık ve Orta.klar'ın ekonomik çıkarları da politik çıkarlara üstün gelmeye ı;>aşlıyor.

Hükümeti Versailles
Rusya':rıın desteğini

Sovyet Rusya 16 Mart 192l'de iki andlaşma birden yapamilletlerarası toplumun üyesi olma yolunda önemli bir
adım atıyor. Bu andlaşmalardan birincisi, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Hükümetiy'le yapılan sınır düzenleme ve dostluk andlaşmasıdır . Sovyet Hükümeti'nin, ::;ınırlarını düzenlemek için yaptığı andlaşmaların dışında, Bağlaşık ve Ortaklar'la yaptı ğı ilk andlaşma yine 16 Mart 192l'de İngiltere'yle
imzal adığı ticaret andlaşmasıdır. Böylece milletlerarası alanqaki yalnızlığından kurtuluyor. Andlaşmayı değerlendirirken,
Lloyd George şöyle diyor: <cBu andlaşma basit bir ticaret
andlaşmasıdır. Ne var ki, Sovyet
Hükümeti'ni, Rusya'nın
meşru hükümetini ccde facto ıı tanımak anlamına da gelmektedir. Sovyet Hükümeti kendi toprakları · üzerinde öbür norrak

(1)

(2)

C. Ambrosi, A. Ambrosi, La France (1870-1975) Faris 1976.
s: 144.
M. Laran, Russie _ U.R.S.S. (1870-1970) Faris 1973, s: 113-114.
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hükümetier gibi mutlak bir otorite 'kurmuş durumda(1) Bundan birkaç ay -sonra, Dışişleri Komiseri Çiçerin'in başkanlığında ve içlerinde geleceğin dışişleri ko!lliseri Litvinov'un da bulunduğu bir kurul Milletıerarası Cenova Konferansı'na katılıyor.
Böylece barış içinde birarada yaşama
politikası doğmuş oluyor ve ilk dönemi yaşanmaya başlanı
yor.

mal

dır.ıı

2. Sovyet

Rusya'nın

Avrupa

Sınırları'nın

.

.

Düzenlenmesi:

a. Finlandiya'nın Bağımsızlığı:

Finlandiya'da Rus

egemenliği

1809'dan 1917

yılına

kadar

sürn;üştür. Finlandiya daha önce İsveç'e bağlı bir eyalet durumundaydı. Tilsitt görüşmelerinde Napoleon, İsveç'in İngil
amacıyla, Rus Çarı
istila etmesine göz yumdu. Yir-·
minci yüzyılın başında, Finlandiya'ya daha önce tanınan
özerklik de geri alınmıştı. 1910'da Finlandiya'nın iç işlerini
ilgilendiren önemli yasaların çıkarılması görevi Fin Parlamentosu'ndan alınarak Rus ccDumaıısına bırakılmıştı. I. Dünya Savaşı sırasında Fin'li milliyetçier, gönüllülerin Alman
ordusunda yetiştirilmelerini ve savaşmalarını sağladılar. Çarlık rejimi düşünce . geçici hükümet döneminde Finlandiya
yeniden özerkliğe kavuştu, ama artık bağımsızlık isteniyordu.
Bütün yetkilerin Fin Parlamento.s u'na ait olduğu ilan edilince Geçici Kerenski Hükümeti bu kararı tanımadı ve Parlamento'yu kapattı. Rusya'da Bolşevik İhtilal'in başarısından
sonra Finlandiya Sovyet Hükümeti tarafından tanındı (4
Ocak 1918). Ne va:r ki, benimsenecek rejim konusunda ülke
ikiye bölündü, Fin:J.andiya'da bulunan 40.000 Rus askeri, Kı
zıl Muhafızlar, · sosıyal
Demokratlar'ın sol kanadı güney'de,
General Mannetheiim'in komutasındaki burjuva milliyetçileri
de kuzeyde egemen durumdaydılar ve aralarında çarpışıyor
lardı. Almanya
!\~annerheim'a yardım etti, Von Der Goıtz
komutası'nda 12.000
kişilik bir birlik yolladı. 3 Mart 1918

tere

I.

yanlısı politikasını

cezalandırmak

Aleksandr'ın Finlandiya'yı

(1)

J. Elleinsteim, a.g.e., s: 200-201.
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Brest-Litovsk Andlaşrriası'yla Sovyet Kuvvetleri' Finlandiya'yı
terk ediyor ve savaş son buluyordu. Faris Barış Konferansı'
nda Anlaşma Devletleri Finlandiya'yı Almanya'nın bağlaşığı
saymadılar. Finlandiya'yla Sovyet Rusya arasında Barış Andlaşması 14 Ekim 1920'de Estonya'da Tartu (Dorpat) 'da imzalandı. Eski Finlandiya Büyük Dükalığı'nın toprakları dışın
da kuzeyde,. Barents Denizi'ne çıkan, Rusya'yla Norveç'in birleştiği yerde bir koridor bırakıldı
(Paçenga) Finlandiya'ya.
Buradan Sovyet Hükümeti transit geçme hakkını mahfuz tutuyordu. Özerk bir yönetime sahip olması koşuluyla, Doğu
Karelya Sovyet Rusya'ya ~ırakılıyordu. (1) Finlandiya, özerk
yönetimin tanınmasıyla ilgili hükmün uygulanmadığı iddiasıyla, 1921'de bu bölgede başgösteren ayaklanmayı destekledi. Ayaklanma bastırıldı. Aralık 1°920'de Milletler Cemiyeti'ne
giren Finlandiya, sorunu Cemiyete götürdü, fakat bir sonuç
alamadı. Aaland Adaları da, 1856 tarafsızlık statüsüne uyulması koşuluyla., Finlandiya'ya bırakıldı. Bu adaları İsveç istiyordu. Halk arasında İsveç'e bağlanması amacını güden bir
eylem başladı. Dili İsveççe olmasına karşın, Aaland Finlandiya'yla· birlikte 1809'da Rus Çarlığı'na bağlanmıştı. Rusya'nın
çağrılmadığı 1921 Marienheim Konferansı'nda da bir sonuç
alınamadı. İngiltere'nin araya girmesiyle sorun Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Milletler Cemiyeti Finlandiya lehine karar verdi. Ada askersizleştirilecekti. Böylece, İngiltere Sovyet
Rusya'ya saldırmak istediği zaman kolayca adaya yerleşebi
lecekti. Sovyet Hükümeti kararı İngiliz Emperyalizmi'nin bir
oyunu sayarak protesto etti.
b. Baltık Ülkeleri'nin Bağımsızlığı
Baltık ülkeler! derken, Nyemen Nehrinden Finlandiya
Körfezi'ne kadar olan bölgede kalan ve Baltık Denizi'ni çevreliyen Estonya, Letonya ve Litvanya'dan sözetmek istiyoruz.
Birinci Dünya Savaşı 'sonunda, Sovyet İhtilal Hükümeti Al-

(1)

J. B. Duroselle, Histoire Diplomatique de 1919
Paris 1978, s: 41.
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a nos

Jours,

manya'yla 3 Mart 1918'de Brest-Litovsk Andlaşmasmı imzalarken, Polonya'yla biı:'likte Letonya, Estonya ve Litvanya
üzerindeki bütün haklarından vazgeçiyordu. Oysa Bağlaşık
ve Ortaklar, Versailles Andlaşması'nın 116. maddesiyle BrestLitovsk Andlaşmasını tanımadıklarını ve Almanya'yla Rusya'daki ccmaximalist» (en aşırı) hükümetıer arasındaki andlaşmaların ccmünfesih» sayılacağını belirtiyorlardı. Ne var ki,
Bağlaşık ve Ortakların Sovyet Rusya'ya karşı uyguladıkları
<cSağlık Kordonu» politikasını yürütebilmeleri için Bağımsız
Baltık Devletlerinin varlığı gerekliydi. Clemenceau, <cFolonya-·
ya, Baltık Ü1keleri'ne, Romanya ve Çekoslovakya'ya para ve
silah vererek, Sovyet Rusya'nın çevresinde bir sağlık kordonu
meydana getirmek zorundayız» diyordu. (1) Faris Konferansı'nda Rus Sorununun her ortaya atılışında, Baltık Ülkeleri' . .
nden de söz ediliyordu. öte yandan, bu ülkelerin geleceği İn
giltere'yle Fransa arasında özel bir anlaşmazlık konusuydu.
Hesaplar, _Rusya'da Bolşevik İhtilal'in. yenilgiyle sonuçlanacağı varsayımına dayandırılarak yapılıyor, her durumda İn
giltere Baltık Ülkeleri'nin bağımsız olmalarını istiyor. Fransa'ysa bir ve bölünmez bir kapitalist Rusya içinde özerk bir
Estonya ve özerk bir Letonya fikrini savunuyordu. Faris Konferansı bu konuda bir uzlaşmaya varılmadan dağılacaktır. (2)
Beyaz generaller, bir ve bölünmez Çarlık'çı Rusya'dan
Ülkeleri'nin bağımsızlığı sözünü işitmek
bile istemiyorlardı. Hele beyaz ordular yeni başarılar elde etmeye başlayınca, bu eğilim daha da güç kazand,1.. Sonunda İn
gilizler'le Fransızlar B altık Ülkeleri'nin bağımsızlığı sorununu gecici olarak çözüme bağlayan bir uzlaşmaya vardılar.
20 A?:ustos 1919 günü bir bildiri yayınlayarak, bu ülkelerin
ba~ımsızhklarını
tanıdıklarını
acıkladılar.
Bu açıklamaya
,
bir de kayıt eklenmişti. Bağımsızlık konusundaki kesin kararın, gelecekte Rusya'yla kuracakları ilişkilere ya da Milletler
Cemiyeti tarafından yapılacak bir hakemliğin sonucuna göyan~ydılar. Baltık

.

(1)

(2)

V. Potyemkin, a.g.e., c. 3, s: 174.
V. Potyemkin, a.g.e., C. 3. s: 175.
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A.B.D. bu iki bağlaşığının
«beyaz» general Yudeniç'in Petrograd'a saldırısına katıldılar. Ne var ki, beyaz
generallere fazla güvenmedikleri için, 31 Ağustos'da Sovyet
Hükümeti'nin Estonya'nın bağım sızlığını tanıması, bağımsız
lık temeline dayalı bir barış teklifinde bulunması üzerine, Şu
bat 1918'de kurulan Estonya Hüküm'e ti barış masasına ot urmayı kabul etti. (1) Başta Fransa, Batı Devletleri barış görüşmelerini engellemeye çalıştılar. Barış görüşmeleri kesildi
ve ancak, beyaz general Yudeniç . yenilgiye uğradıktan sonra
tekrar başlayabildi. Bu arada, Sovyet Hükümeti 10 Aralık
1919'da Bağlaşık ve Ortaklar'la da barış yapmak için girişimde bulunduysa da, · barış önerisi bu devletler tarafından
geri çevrildi. Fransa, Rusya'ya karşı Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya 'yı birleştirip saldırıya geçirtmeye
çalışıyordu. Bu amaçla, Ocak 1919'da Helsingfors'da bir konferans topJandı. (2) Ne var ki, Litvanya sınır konusunda Polonya'yla uyuşmazlık halindeydi ve Estonya Sovyet Hükümeti'yle barış yapmaktan yanaydı. Bu arada, küçük devletlerin
kuşkularına son vermek ve « sağlık kordonu» politikasını pekiştirmek amacıyla Clemenceau, 10 Ekim 1919 günü İsveç
Danimarka, Norveç, Hollanda, Finlandiya, İspanya, İsviçre
Meksika, Şili , Arjantin, Kolombiya ve Venezuella hükümetlerine bir nota gönderiyordu. Bu notada Fransa, söz konusu ülkeleri Sovyet Rusya'ya uygulanan ablukaya katılmaya çağır
maktaydı. Notada ayrıca, Finlandiya
Körfezi'nde kolgezen
İngiliz ve Fransız gemilerinin, Sovyet limanları'ndan birine
doğru yol aldığı görülen bütün gemileri geriye dönmeye zorlayacakları belirtiliyord . Notanın bir eşi Almanya'ya da gönderilmişti. Baltık Hükümetleri üzerindeki baskı da yoğunla
şıyordu. Bu ülkelerden, Bol&evikler'e karşı girişilen saldırıya
k atılmaları istenmekteydi. Almanya'da egemen çevre1erdeki
re

verilebileceğini

belirtiyorlardı.

açıklamalarına katılmadı. Estonyalılar

.

Sovyetler 11 Eylül 1919'da Letonya, Litvanya ve Finlandiya'ya barış önerisinde bulunacaktır . Bak. V. Potyemkin, a .g.e.,
s: 178.
(2). J . B. Duroselle; a .g.e., s : 42.

(1)

-
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anti-bolşevik eğilim, Almanya'nın

bu saldırıya seve seve kabir ortam yaratıyordu. Alman generalleri bu konuda antant devletlerine birçok kez baş vurmuşlar,
kendilerine görev verilmesini istemişler, bu amaç için silahlı
birlikler bile yetiştirmişlerdi. Ama Alman Hükümeti, Sqvyet
Rusya'yla çatışmaya girerse, büsbütün yalnız kalmaktan ve
iŞçilerin tekrar ayaklanmasından korkuyordu. Ayrıca el<::onomik açıdan Rus pazarlarına da gereksinimi yardı. (1)
tılmasını sağlayacak

Bu koşullar altında 2 Şubat 1920'de Tartu'da Rus-Estonya Baqş Andlaşması imzalandı. Lenin bu barış andlaşmasıy
la ilgili ola:'rak şöyle demektedir: «Bu barış andlaşmasıyla Rus
işçileri Batı'ya bir pencereyi delerek açtılar. Dünya emperyalizmi üzerinde kazanılan görülmemiş bir ·yengidir bu. Öyle
bir yengi ki, Rus Proletarya İhtilali'nin akışını değiştirmiş,
İhtilalin bütün gücünü ülkeyi yeniden kalkındırmaya. yöneltmesine olanak sağlamıştır». (2)
Letonlar'a gelince, onlar hem Bolşevikler'le hem de Almanlar'la savaşmak zorunda kaldılar. Daha önce Mareşal
Mannerheim'in birliklerini Bolşevik kuvvetlerine karşı desteklemek üzere Baltık tümeniyle Finlandiya'da bulunan General Von Der Goltz, Baltık Cermenleri'nin çağrısı üzerine,
emrindeki gönüUü milis kuvvetleriyle 1919 ilkbaharında Letonya'yı ele .geçirdi. (3) Versaiılles Andlaşması'nın imzalanı
şı sırasında Bağl:aşık ve Ortaklar Almanya'nın Von Der Goltz'
u geri çekmesini istediler. Mareşal Von der Goltz, Prens Avalov'un emrinde « Batı Rusya eylemcileriıı adına savaşı sürdürdü; Leton ve Estonyalılar Bolşevikler'e karşı savaşırken, İn
giliz ve F.ransız savaş gemileri tarafınd an desteklendiler. Aynı yılın Kasım ayında Rus ve Almanlar ülkeyi terkettiler. 15
(1)

(2)
(3)

V. Potyennkin, a .g.e., C. 3, s : 180.
Durıoselle , a .g.e ., s : 42.
Burada stözü edilen Alman Generali'nin asıl adı Rüdiger Von
Der Golt:z'dur. Sav aştan önce ve I. Dünya Savaşı sırasında
Osmanlı Ordusu'nda çeşitli görevler alan Alman Mareşal'
inln adıyısa Colmar Von Der Goltz'dur.
J . B.

-
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.

Temmuz 1920'de Almanya'yla, 11
Sovyetler'le barış yapan Letonya

Ağustos

1920'deyse Rigada

bağımsızlığını kazandı.

Litvanya'yı

1915'te ele geçiren Almanlar, bir Millet MecBu Meclis 16 Şubat 1918 de
b.ağımsızlık ilan ederek krallık tacını bii Alman Prensine
önerdi. Alman İmparatorluğu'nun çökmesiyle Cumhuriyet
olan Litvany:::ı., Almanlar'ın, Polonyalılar'ın ve Ruslar'ın savaş alanı haline geldi. Bolşevikleri Almanlar'ın. yardımıyla
gerilettikten sonra, Antant Devletleri'nden yana bir hükümet
kurulunca, bu kez Almanlarla savaşılmaya başlandı. Bağlaşık
ve Ortaklar'ın baskısı sonucu, Almanlar ülkedeki askeri birliklerini geri çektiler. 12 Temmuz 1920 Moskova'da Rus-Litvanya Barış Andlaşması imzalandı. Ne var ki, bu andlaşmayla
Litvanya barışa kavuşamadı. Çünkü yukarıda daha önce sözünü ettiğimiz Vilna ve Memel .Kentleri'nin kimin olacağı
konusu savaşa, ve Milletler Cemiyeti'nin işe el koymasına yol
açtı. Milletler Cemiyeti Polonyalılar'ın Vilna'ya el koymasını
bir oldu bitti olarak kabul etti. Memel konusunda da, Milletler Cemiyeti kararını Litvanya dinlemedi ve 1923'te kente el
koydu. Görüldüğü gibi, Milletler Cemiyeti Litvanya'nın yarattığı sorunları çözmede pek bir başarı gösteremedi.
lisi'nin

toplanmasını sağladılar.

c. Sovyet Rusya'yla Polonya

gibi, Polonya, Versailles Andlaş
boyunca Bağlaşıkların yanında
Rusya'ya karşı savaşan Polonya lejyonlarını kuran Pilsudski,
22 Kasım 1918'de Cumhuriyet ilan etmişti. Polonya'nın amacı 1772 sınırlarına dönmekti. General (sonra Mareşal) Pilsudski sosyalist partinin devrimci kolunu kurmuştu; ne var
ki, kendisi ülkesini uzun yıllar egemenliği altında tutan Rusya'ya düşmandır ve Rusya'ya karşı savaştığı için başta Antant
Devletleri'yle arası açıktır. Pilsudski'nin kurduğu hükümetle
Antant Devletleri'nin desteklediği «Polonya Milli Komitesi))
arasındaki uzlaşmazlığı ünlü piyanist Ignace Paderewski giderdi.
Daha önce

belirttiğimiz

Arasında Savaş:

masıyla kurulmuştu . Sayaş
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Bağlaşık ve Ortaklar'ın Sovyet Rusya'ya karşı izledikleri politikadan yararlanmak isteyen Pilsudski, Rusya.ya saldırmak için fırsat kolluyordu. Ancak, bütün Ru,sya yanlısı ,
Beyaz Generaller'in gücü kırıldıktan sonra Rusya'ya saldır
mayı uygun buldu. 23 Nisan 1920'de Polonya, Bolşevikler'e
karşı bağımsız büyük Ukrayna'yı kurmak için, Ukrayna Direktuvan Başkanı seçilen S. V. Petlyura'yla andlaşma yaptı.
Polonya'nın isteklerini Baumont şöyle değerlendiriyor: «Polonyalı romantizmi v~ mistisizmi Ukrayna'yı Tatarlar'ın boyunduruğundan kurtarma rüyası görüyordu. Buğday, şeker
pancarı, kömür, demir madenleri bakımından zengin, ta.rihsel açıdan kendine ait olduğunu iddia ettiği toprakların yine
kendinin olmasını istiyordu; bir denizden öbür denize ulaşan
tarihsel sınırlara kavuşmak amacındaydı.)) (1) Potyemkin bu
konuda: «Oysa Sovyet Hükümeti Polonya Hükümeti'ne önemli ödünler vermekteydi. Öyle ki, Sovyet Hükümeti tarafından
önerilen sınır çizgisi, savaş sonrasında Polonya'ya verilmiş
olan toprakları doğuya doğru çoğu zaman el1i, bazan da seksen kilometre kadar aşmaktaydı.ıı (2) demektedir. Burada
söz konusu edilen ve doğuda Polonya'ya verilmiş olan top~·ak
ları belirleyen hat, 1919 yılında Paris Konferansı tarafmdan
özellikle Polonya işleri için kurulmuş olan bir komisyonca
saptanmış bulunmaktaydı. 1920 yılının Temmuz ayında Spa
kentinde toplanan konferans, bu kararı yeniden onaylamış
ve söz konusu onay İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon tarafından Rusya'ya bildirilmişti. O tarihten itibaren de bu hat
«Curzon Hattı n diye anılmaktaydı. Bu Grodno, Valonka, -Nemurov, Brest-Litovsk ve Przemsly'in doğusundan geçen hattı
çizerken, Amerikan, İng iliz, Fransız , İtalyan ve Japon delegasyonları, Polonya Devleti'nin sınırları içine sadece etnografik açıdan Polonya'nın sayılabilecek olan toprakların alın
masını uygun bulmuşlardı. Polonyalı'lar, ne Sovyet Hükümeti'nin barış önerisini, ne de Antant Devletleri'nin (Anlaşma

(1)

M. Baumont , La Faillite de la Paix, 1-De Rethondes

sa, s: 85.
(2)

V. Potyemkin, a .g.e., C. 3. s : 188.
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a Stre-

Devletleri) saptadığı sınırları kabul ettiler. 25 Nisan 1920'de
Sovyetler'e karşı saldırıya geçtiler. Başta saldırı başarılı oldu, 8 Mayıs'ta Kiev'e girdiler. Ne var ki, Tuhaçevskiy ve Budyenyi'nin komutasında Kızıl Ordu birlikleri karşı saldırıya
geçerek Minsk, Vilna, Grodno ve Brest-Litovsk'u Polonya'dan
geri aldılar. Çekoslovakya, Almanya ve Avusturya tarafsızlık
larını ilan ettiler ve sınırlarını kapatarak, Polonya'ya silah ve
cephane yardımını önlediler. Ruslar Varşova-Dantzig tren
yolunu da kesmiş durumdaydılar.
Antant Devletleri'nin yöneticileri, o sırada Spa Konfernnsı'ndaydılar. Konferans'ta Poloıı.ya konusunda iki görüş
belirdi. İngilizler'e göre Polonya yenilmişti. İngiliz yöneticileri, ünlü Ingiliz iktisatçısı Keynes'in bu konudaki görüşleri
ne katılıyorlardı. Polonya, ekonomik açıdan, yaşama gücüne
sahip değildi. 12 Temmuz'da İngiliz Dışişleri Bakanı, daha
önce saptanmış olan sınır çizgisini ( <ıCurzon Hattı») ve bıra
kışmayı önerdi. Daha sonra Polonya, Sovyet Rusya, Baltık
Devletleri İngiltere 'nin arabuluculuğunda Londra'da barış
andlaşmasını hazırlayacaklardı. Sovyet Rusya bu öneriyi kabul etmedi. Polonya'ya ikili görüşmekten yana olduğunu açık
ladı. İngiliz Hükümeti, bir yandan Sovyet Hükümetini ablukayla tehdit ederken, öte yandan Polonya'ya Sovyet önerilerini kabul etmesi için baskı yapıyordu. Duroselle'e göre, Polonya Sovyet önerilerini kabul edecek olsaydı, kısa zamanda
bir komünist Polonya'nın kurulmasına engel . kalmıyacak
tı (1).
Troçki ve Rygkov'un barış isteklerine karşılık, Lenin sonuna kadar gitmek ve Polonya'lı işçilerin iktidarı almalarına
yardımcı olmaktan yanaydı. Polonya ordusunun dağıtılma
sını ve Polonya kentlerinde işçi-asker konseylerinin kurulmasını istiyordu. Böylece, komünist bir Polonya aracılığı sayesinde, hala devrim vaadeden Almanya'yla bağlantı kurulmuş
olacaktı. Kurulan Polonya ihtilal komitesi, fabrikaların ka(1)

J . B. Duroselle, a.g.e., s: 45.
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,
pitalistlerin elinden alınacağını, toprakların da halka iade
ilan ediyordu. Fransız Millerand hükümeti, bu sı
rada Pilsudski hükümetine geniş krediler açtı, silah ve cephane yolladı. Bu arada, General Weygand'ın başkanlığında
Fransız Askeri Kurulu Varşova'ya geldiği sırada, Ruslar baş
kentin kenar mahallelerine varmışlardı. A~tı haftada 650 kilometre ileı;;leyerek üslerinden ve levazım birliklerinden bir
hayli uzakla_şmışlardı. Pilsudski, Weygand'ın önerisine uyarak karşı saldırıya geçti. Bu kez Polonyalılar başarılı oldu,
Bolşevikler'in 400 kiiometre geri çekilmeleri sağlandı. Sovyet
hükümeti bu durum karşısınd~ banş istedi. 12 Mart 1921 Riga Andlaşmasıyla, Polonya 1772 sınırlarını değilse bile, ikinci taksimden önceki 1792 sınırlarını kazanmış oldu. Bu sınır
lar Curzon hattının 150 kilometre doğusundan geçiyordu. Bu
savaş önemli sonuçlar yaratacak nitelik'teydi; bolşevik yayıl
ması,
Polonya'nın biraz daha yoksullaşmasi. ve ekonomik
' yokluklar içine düşmesi pahasına dıJrdurulmuştu. Polonya'ya yardım eden Fransa'nın prestiji arttı. Riga Barış Andlaş
masından önce, Ocak 19.21'de Fransa'yla Polonya bir bağlaş
ma imzaladılar. Fransa, Polonya Sovyet ordusu önünde gerilerken onu barış yapmaktan vazgeçirmekle yetinmemiş, aynı
zamanda bu ülkenin komşularına da Varşova'ya yardıma koş
maları için telkinde bulunmuştu. Öte yandan Fransız Hükümeti'nin girişimiyle, Yugoslavya'yla Çekoslovakya arasında,
14 Ağustos 1920'de Sovyet Rusya'ya karşı bir savunma andlaşması imzalandı. Amacı Versailles sistemini korumak olan
bu andlaşma, Küçük Antant için bir başlangıç olmuştur.
Böylece Fransa bir taşla iki kuş vuruyor, Doğu Avrupa'da
sağladığı yeni bağlaşıklarla Almanya'ya karşı güvenlik çemberini de tamamlıyordu.
edi:leceğini

d. Romanya

Sımn:

.

Polonya'nın yanı sıra, Romanya'yı da Sovyetler'in üzerine sürmeyi denemiştir Bağlaşık ve Ortaklar. Bu amaçla,
1917'de Rusya'dan ayrılmış olan Besarabya'yı Romanya'ya
bırakacaklarını vaadetmişlerdir. (1) 28 Ekim 1920'de Faris'(1)

V. Potyern.kin, a.g.e., C. 3. s: 202.
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te, İngiltere, Fransa, İtalya, v~ Japonya'yla lıomanya arasın
da, Besarabya'nın Romanya'ya katılmasını tanıyan bir andlaşma imzalandı. Bu andlaşmanın 9. maddesine göre, andlaş
mayı imzalayan taraflar, kendileri tarafından tanınacak bir
Rus Hükümeti ortaya çıkar çıkmaz Rusya'yı da bu andlaş
mayı imzalamaya çağıracaklardı. Sovyet Hükümeti, bu tutumu, verdiği notalarla protesto etmiş ve bölgede plebisit yapıl
masını istemiştir. (1) Bağlaşık ve Ortaklar'ın gölgesine sığın
mış olan Romanya bu istekleri geri çevirdi. Rus-Romen sını
rı Avrupa'da Sovyet Rusya'nın kendi rızasıyla ve katıldığı
bir andlaşmayla düzenlenmemiş tek sınır oluyordu. Böylece,
Besarabya Sovyet irredantizminin hedefi olarak kalacaktır.
3. III. Enternasyonal'in

Kuruluşu:

Komintern:

Bu başlık al.tında~ I. Dünya Savaşı'ndan sonra muhalefette olmalarına karşın, Avrupa'da gerek iç, gerek dış politikanın belirlenmesinde dolaylı olarak, güçleri oranında bir
rol oynayan komünist partilerinin, kendi aralarında ve iktidardaki Sovyet Komünist Partisi'yle ilişkilerinde egemen
olan kuralları ve ortamı açıklamaya Çalışacağız.
Sosyal Demokrat Partiler'in I. Dünya Savaşı'nın başın
da savaş bütçelerine olumlu oy vermeleriyle II. Enternasyonal dağılmıştı. (2) Lenin baştan beri, reformculukla ilişkiyi
bütünüyle kesecek yeni bir enternasyonalin kurulmasından
yanaydı. Savaş sırasında, bu amaçla, 1915'de Zimmerwald'da
ve 1916'da Kienthal'da, savaşa karşı olan sosyalistlerin ve
Bolşev iklerin katıldığı iki konferansın toplanmasına önayak
olmuştu. Bu konferansa katılanların çoğunluğu savaşı bir
içsavaşa dönüştürme yanlıları değil, savaşa son verilmesini
isteyen barışçılardı.
1917 Ekim Devrimi'nin

başarısı,

(1)

J. B. Duroselle'e göre Besarabya'da

(2)

mence konuşuyordu, a.g.e., s: 46.
M. Sarıca, a.g.e., s: 285-286.
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ihtilalin yöneticileri
yaşıyanların %66'sı

Ro-

tarafından

dünya ihtilalinin ön belirtisi, başlangıcı olarak
nitelendiriliyordu. Bu ortamda, yeni bir enternasyonalin kurulma:sı ve reformculuktan kendini arındırmış partilerin arasında koordinasyonun sağlanması gereksinimi daha da artı
yordu. Ekim devriminin yarattığı iç sorunfar ve Rusya'nın
((Sağlık Kordonu» altına alınmış olması, bu konferansın toplanması için gerekli ilişkilerin kurulmasını güçleştiriyordu.
II. Enternasyonal'in tekrar kurulacağı söylentileri üzerine, bir bölüğünü Rusya'da bulunan yabancıların ve savaş
tutsaklarının arasındaki sosyalistlerin oluşturduğu bir konferans, 1919 yılının Mart başında Moskova'da toplandı. 21 ülkenin 35 örgütünü temsil eden 52 kişinin katıldığı konferansta III. Enternasyonal'in kurulmasına karar verildi. (1) Yeni
kurulan Alman Komünist Partisi'ni temsil eden Eberlein.
partisinden III. Enternasyonal'in kurulmasına karşı çıkma
direktifi almıştı. Ocak 1919'da Berlin'de öldürülen Rosa Luxembourg, Lenin'i bazı konularda, bu arada Partinin ne olması gerektiği konusunda eleştiriyordu. Rosa Luxembourg,
Lenin'in parti'yi aşırı derecede merkezileştirerek askeri örgüt
haline getirdiği, böylece halk kütlelerinin yaratıcı girişimle
rinden uzaklaştırdığı kanısındaydı. Partiyi, gelişmesi için gerekli olan demokrasiden yoksun bıraktığı için onu kınamak
taydı. Rosa Luxembourg Rus İhtilali'nin başarısına büyük
saygı duyduğunu belirtiyor. Ona göre, o günkü iç ve dış koşullarda, bütün oianaklar kullanılmış ve ihtilalin başarıya
ulaşması için bütün gerek~nler yapılmıştır. İhtilal, Rusya'nın
zor koşulları içinde başarılmıştır. Ne var ki, Rusya'da uygulanan taktikler b.i r strateji olarak dondurulursa, her yerde
uygulanması gereken kalıplar haline getirilirse, o zaman tehlike başlar, diyor Rosa Luxembourg (2). Ona göre, Rusya'da
uygulanan ihtiialci taktiği, Milletıerarası proletaryanın taklit etmesi gereken bir model durumuna getirmemek gerekir.
(1)

(2)

G. Cogniot, L'internationale Communiste, Paris 1969, s: 44.
A. Kriegel, Les İnternationales Ouvrieres, Paris 1964, s: 79.
J. Levesque, L'U.R.S.S. et sa Politique Internationale, Paris
1980, s: 48.
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O günkü koşullar altında bir Komünist Enternasyonali kurmak, Rosa Luxembourg'a göre, değindiği tehlikenin gerçekleşmesine yol açacaktır.
Alman delegesi Eberlein, Üçüncü Enternasyonal'in kukoymak için Moskova'ya gelmişken, orada
karşılaştığı coşkunluk, Moskova'ya güçlükle ula.şabilen Avusturya delegesinin ihtilal dalgasının karşı konulamaz gücünü
düzenlemek görevini savsaklamamak gere.ktiği konusunda
çektiği heyecanlı söylev, onu kuruluş kararı alırken çekimser
kalmaya itmiştir. Kongrenin yayınladığı manifesto, Lenin'in
tezlerini onaylıyor, sosyal demokrasiyle burjuva demokrasisini suçluyor ve dünya işçilerini pr_oletarya diktatoryasını kurmaya çağırıyordu. .(1)
rulmasına karşı

«Komintern'in» I. Kongresi bir türlü yeniden kurulamayan II. Enternasyonal'e karşı kendi varlığını kabul ettiren
bir kongre olmuştur.
1920 yılının 19 Temmuz'undan 9 Ağustos'una kadar süren II. Kongre, ccKomintern» aq_ını alan III. Enternasyonal'in
örgütlenmesinde önemli rol oynamıştır. Avrupa'da çeşitli Komünist eylemlerin yüzeye çıktığı Macaristan ve Bavyera'da
işçi konseylerinin kurulduğu bu dönemde, Lenin'e göre, başarının birinci koşulu parti örgütünün güçlülüğüne dayanır.
Dünya ihtilalinin nesnel koşulları biraraya gelmiştir, bu fır
satı yakalamak için gerekli öznel koşulları hazırlayacak örgütlere gereksinim vardır. Bu koşulların hazırlanmasını önleyen en büyük engel, reformculuğun ve sosyal demokrasinin
işçi sınıfı partileri üzerindeki etkisini sürdürmesidir. Bunun
en açık örneği, 1918 ve 1919 yıllarında Almanya'daki ihtilalci
atılımı sosyal demokratların önleyişi ve bastırmak için egemen güçlerle yaptıkları işbirliğidir. İkinci Kongre toplandı
ğı sırada, Kızıl Ordu Polonya içlerine doğru ilerleyişini sürdürüyordu. Komünizmin Avrupa'ya sıçrama olasılığının güç(1)

J. Levesque,

a.~.e.,

s: 49.
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lü olduğu bu dönemde Rus Bolşevikleri'nin saygınlığı en üst
düzeydedir. Bu kongreye otuzbeş ülkeden ikiyüz delege katıl
mıştır. Bazı ülkeler birkaç partiyle temsil ediliyorlardı. Almanya buna bir örnek. Sosyal Demokratlar'dan ayrılan Bağımsız Sosyalist Parti, Komintern'e girmek istiyordu. Spartakistler'in kurduğu Alman Komünist Partisi, Komintern üyesiydi. Bir de, bu partiden hiçbir parlamenter eyleme katıl
maktan yana olmadıkları için, çıkarılanların kurduğu Alman
Komünist İşçi Partisi. Henüz Komintern üyesi olmayan iki
partiye kongrede «istişariıı oy hakkı tanınmıştı.
Lenin, Komintern'e üye olmak ve üye kalabilmek ıçın
gerekli 19 nokta saptamıştı. Buna kongrede iki nokta daha eklendi ve ünlü Komintern'e katılmak için uyulması
gereken 21 nokta ortaya çıktı. Böylece, Rosa Luxembourg'un
çekindiği, işçi eyleminin sol kanadının
bolşevikleştirilmesi
gerçekleştirilmiş oluyordu.
uyulması

Şimdi

21

Komintern'i yaratan ve ona tarihi

özelliğini

veren

noktayı açıklıyalım:

1. Günlük propaganda, programa ve III. Enternasyonal'
in buyru~larına uygun olarak yürütülmeli. Partiye bağlı bütün basın organları güvenilir komünistler tarafından yönetilmeli. Parti, legal de olsa illegal de olsa, bütün basın ve propaganda araçları merkez komitesinin emrinde olmalı.

2. Komünist Enternasyonal'e katılmak isteyen Parti,
(Parti örgütü, yazı kurulu, sendika, parlamento grubu, kooperatif, belediye) gibi kuruluşlarda görevli reformcu ve göbekçi (ortacı) eğilimli kişilerin yerine denenmiş komünistleri yerleştirecektir.
3. Bütün Avrupa ve Amerika ülkelerinde iç savaş dönemine girilmiştir. Bu durumda komünistler burjuva yasallığına güvenmemelidirler. Yasal örgütlere koşut olarak gizli,
gerektiği zaman ihtilal için görevini yerine getirebilecek örgütler kurulmalıdır.
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4. Silahlı güçler içinde komünist görüşleri yaymak iı;in
sistemli ve dirençli bir çaba gerekir. Yasal propaganda ;asaklanmışsa, yasadışı yollara başvurmak gerekir, bu görevi
savsaklamak ihanet sayılır.
5. Kırsal alanda usçu ve sistemli bir propaganda ve küylüleri harekete getirme çalışması zorunludur. İşçi sınıfı, ~n
cak kırsal alanda çalışanların bir bölüğü (gündelikçi ve fakir köylü) tarafından desteklenirse, başarıya ulaşabilir. Bu
çalışma, kırsal kesimle ilişkili işçiler tarafından yapılmalıdır.
İşi savsaklamak, ya da güven vermeyen yarı-reformcu ki§ilere yüklemek proletarya ihtilalinden vazgeçmek demektiı'.
6. III. Enternasyonal'e katılmak isteyen her parti, iki
yüzlü düzmece sosyal vatanseverliğin ve sosyal barışçılığın
geçersizliğini açıklamak zorundadır. İhtilal yoluyla kapitalizm devrilmedikçe, hiç bir milletlerarası hakem mahkemesi,
silahsızlandırma konferansı, yeniden çekidüzen verilmiş demokratik bir milletlerarası kurul, emperyalist sa v aşlardan
insanlığı koruyamaz.
7. Komünist Enternasyonal'e katılmayı dileyen partiler
reformculuktan ve göbekçilik (ortacılık) politikasından kesin ve tam olarak kopmalı ve kendi örgütlerindeki üyelere bu
politikaları terk etmelerini salık vermelidir. Bu kopma en kı
sa sürede gerçekleştirilecektir. Etkin bir komünist eylem,
ancak bu öniemler alınırsa olanaklıdır. Komünist Enternasyonal, Turati, Kautsky, Hilferding, Longuet, Mac Donald,
Modigliani ve onlar gibi bilinen reformcuları kabul etmez.
Aksi tutum, III. Enternasyonal'in II.'ye benzemesine yol açar.
8. Sömürgecilik ve ezilen milletler konularında, sömürgeci olan veya milletleri ezen burjuva ülkelerin partilerinin
açık ve seçik tavır almaları zorUJ?.ludur. III. Enternasyonal'e
bağlı partiler, kendi emperyalistlerinin sömürgelerde oynadık
ları oyunları açığa çıkarmalı, sömürgelerdeki özgürlük savaşımlarını sözle değil, eylemleriyle desteklemelidir. Emperyalistlerin sömürgelerden atılmalarına, metropoldeki emekçile-147 -

rin sömürge ve ezilen milletlerin halklarına gerçek bir karduygusu beslemelerine çalışmalı ve silahlı güçler arasında sömürge halklarının baskı altında tutulmasını önlemek
için ajitasyon yapılmalıdır.

deşlik

9. Komünist Enternasyonal'e katılmaya istekli her parti, sendikalar ve kooperatifler içinde dirençli ve sistematik
bir propaganda sürdürmelidir. Sendikalar ve benzer örgütleri komünızme kazanmak için, içlerinde partiye bağlı komünist çekirdekler oluşturulmalıdır. Sosyal vatanseverlerin ihanetini ve göbekçi politikaların bocalamalarını- gün ışığına çı
karmak sürekli görevleri olmalıdır.
10. Komünist Enternasyonal'e bağlı her partinin, Amsterdam'da kurulan sarı sendikalar enternasyonaliyle savaş
mak görevidir.
11. Komünist Enternasyonal'e katılmak isteyen her parti kendi parlamento grubunu gözden geçirmeli, kuşku duyduklarını uzaklaştırmalı, sözle değil gerçekten partinin Merkez Komitesi'nin buyruğu altına girmelerini sağlamalıdır.
Her komünist parlamenter, bütün eylemleriyle gerçek bir ih-'
tilalci propagandaya ve kışkırtıcılığa yöneımelıdir.
12. Komünist Enternasyonal'e bağlı partiler, demokratik merkeziyetçilik temeli üzerine kurulmaktadır. Yoğun bir
iç savaş döneminin yaşandığı çağımızda, komünist partisi,
mümkün olduğu kadar merkeziyetçi bir biçimde örgütlenebilmişse, içinde bir demir disiplin hüküm sürüyorsa ve üyelerin güvenine dayanan parti merkezi gerekli otoriteye sahipse, en geniş yetkilerle donatılmış_sa ancak görevini yerine getirebilir.
13. Yasal Komünist Partileri'nin kurulabildiği ülkelerde, partiye çıkarcıların ve küçük burjuvaların sızmasını önlemek için, belli sürelerde yinelenen ayıklamalar yapılır.
14. Komünist Enternasyonal'e
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bağlanmak

isteyen parti-

Ier, karşı-devrime karşı savaşım veren Sovyet Cumhuriyetleri'ni tartışmasız desteklemelidirler. Sovyet Cumhuriyetleri
nin düşmanlarına her tür silah ve dol'l:atım taşınmasına
emekçilerin karşı koymalan sağlanacak, Sovyet Cumhuriyetleri'ne karşı yollanan silahlı kuvvetler arasında yasal, ya da
yasal olmayan yollardan gerekli propaganda yapılacaktır.
15. Bugüne kadar eski sosyal demokrat programlarını
olan partiler, vakit kaybetmeden programlarını gözden geçirerek kendi ülkelerinin koşullarına ve Komünist Enternasyonal'in amaçlarına uygun bir program hazırlamak
görevindedirler. Komünist Enternasyonal'e katılmış olan partilerin programları, Enternasyonal'in Kongresi ve Yürütme
Komite'si tarafından onaylanmalıdır. Yürütme Komitesi'nin
programı geri çevirdiği hallerde, söz konusu partinin Komünist Enterrrasyonal'in Kongresine başvurma hakkı vardır.
korumuş

16. Komünist Enternasyonal'in Yürütme Komitesi'nin
bütün kararlarına Enternasyonal'e katılmış olan partiler uymak zorundadırlar. Yaşanılan saldırgan iç savaş döneminde,
Komünist Enternasyonal ve onun Yurütme Komitesi, çeşitli
ülkelerdeki farklı savaşım koşullarını gözönünde bulunduracak, ancak olanakların elverdiği ölçüde genel ve uyulması zorunlu kararlar alacaktır.
17. Yukarıdaki koşullara uyarak Komünist Enternasyonal'e katılan partiler adlarını değiştireceklerdir. Komünist
Enternasyonal'e katılmak isteyen her partinin adı: ........... .
Komünist Partisi (III. Enternasyonal'in ............ Şubesi)
olacaktır. Bu ad değiştirme sadece biçimsel bir sorun değil
dir; · aynı zamanda siya:si önem taşımaktadır. Komünist Enternasyonal, burjuva dünyasının bütününe ve bütün sarı sosyal demokrat partilere amansız savaş açmış bulunmaktadır.
İşçi sınıfının davasını satmış olan eski <csosyal demokrat» veya resmi «sosyalistıı partilerle Komünist Partileri'nin arasın
daki fark bütün emekçiler için açıklık kazanmalıdır.
18. Bütün ülkelerdeki bütün partlerin
-
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fi-

ba&ın

organlan-

nın yöneticileri Yürütme
Komitesi'nin ve Komünist Enternasyonal'in önemli resmi belgelerini yayınlamak zorundadır.

19. Komünist Enternasyonal'e katılmış, veya katılmayı
dileyen bütün partiler, Komünist Enternasyonal'in II. Kongresi'nden sonra en geç dört ay içinde, katılma koşullarını tartışmak üzere olağanüstü bir kc,ngre toplayacaklar ve II.
Kongre'nin kararından bütün bölge örgütlerinin haberdar olmalarını sağlayacaklardır.

20. III. Enternasyonal'e katılmak isteyip de henüz eski
köklü bir biçimde değiştirmemiş olan partiler,
merkez komitesinde ve merkez örgütlerindeki üyelerin üçte
ikisinin 2. Kongreden önce partinin Komünist Enternasyonal'e katılmasından yana olduklarını açıkça belirtmiş olanlardan oluşturulmasına özen göstereceklerdir. Enternasyonal'
in Yürütme Komitesi'nin onayıyla istisnalar tanınabilir. 7.
Parafraftaki göbekçi eğilimlerin temsilcileri konusunda istisna tanıma yetkisi Yürütme Komitesi'ndedir.
taktiklı:;rini

21. Komünist

Enternasyonal'in yerleşmiş tezlerini ve
koyduğu koşulları kabul etmeyen üyeler, partiden çıkarıla
caktır. Aynı durum olağanüstü
Kongre üyeleri için de söz
konusudur (1).
Amaç, Komünist Partileri arasında işbirliğini gerçekleş
tirmek, dünya ihtilalini hızlandırmak, Marx'ın Komünist
Manifesto'sunda dile getirdiği dünya proletaryasının birleş
mesi gereğini, 1917'den sonra oluşan koşullar altında yerine
getirmektir. Uygulamada, Komintern'e katılan Komünist
Partiler arasında eşitlik söz konusu olmamıştır hiç bir zaman. Sosyalist İhtilali gerçekleştiren Rus Bolşevikleri, Komintern üzerinde kuruluşundan başlayarak etkin olmuşlardır.
Başlardaki bu üstünlük anlaşılır bir durumdur, çünkü o dö(1)

21 Nokta'nın metni için bak: G. Lefranc, Le Mouvement
Socialiste sous la Troisieme RepubUque, T. 2 (1920-1940)
Faris 1977, s: 403-407.
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nemde ilk proleterya devletinin de Lenin'e göre başta gelen
amacı, Dünya İhtilalinin gerçekleşmesidir. Dünya ihtilali ilk
proletarya devletinin kendi yaşamını sürdürebilmesinin koşullarından biridir; Troçki'ye göreyse, vazgeçilmez önkoşulu
dur. Ne var ki, Prof. Levesque'in dediği gibi, dünya ihtilalinin bilinmeyen bir tarihe ertelenmiş olması, savaş sonrasının
elverişli sosyopolitik ortamında bile dünya ihtilalinin suya
düşmesi, bu kez Komintern içinde Sovyet hegemonyasının
daha da artmasına yol açmıştır. (1)
Komintern'in genel tavrını değerlendirirken birkaç
önemli noktaya değ1nmek gerekiyor. Birincisi, Dünya Sava!Şı'yla beliren, kapitalizm'in yeni eğilimlerinin gün ışığına çı
karılmasından çok, örgütlenme ve uygulanacak taktiğin ne
olması gerektiği sorununa önem veriliyor. Kapitalizmin kendini yenileme gücü üzerinde yeterince durulmuyor. Öte yandan, Komintern tarafından sürekli suçlanan reformculuğun
Batı Avrupa işçi sınıfı içinde derin kökler saldığı, Rusya'da
Çar otokrasisi yüzünden etkin olamayan reformculuğun Batı Avrupa işçi sınıfına bir takım kazanımlar sağlama potansiyeline sahip olduğu fazla hesaba katılmıyor. Komintern'in
kurulduğu . dönemde sosyal
demokrasinin iktidara gelmede
gösterdiği başarısızlık ve komünistlere karşı savaşım verirken sağın destekçisi durumuna düşmesi bu tavır alışta önemli rol oynuyor. Böylece, savaş karşısında tutumun ve evrenselleştirilen örgüt biçimi sorununun yarattığı bölünme III.
Enternasyonal'in varlık nedeni oluyor ve proletarya diktatoryasını savunuş biçimiyle, II. Enternasyonal'le kendi arasındaki fark en üst noktaya varıyordu. Şunu da belirtelim ki,
yukarıda saydığımız nedenlerle
sosyal demokrat partilerin
ikiye ayrılmaları veya yeni komünist partilerinin kurulmaları yanında, işçi sınıfına sağladıkları
kazanımlar yüzünden
sendikaların sosyal demokrat ve komünist olarak bölünmesine daha fazla direnilmiştir.
Komintern'in
(1)

kurulmasının,

J. Levesque, a.g.e., s: 51.
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komünist partileri

arasında

koordinasyonu sağlaması yanında, onun savunmasını yaptı
ğı için Sovyet Devleti'ne sadece yararlı olduğunu ileri sürrnek
madalyanın bir yüzünü görmek olacaktır. Özellikle Komintern'in kuruluş yıllarında Sosyal Demokratlar'a karşı yürütülen amansız savaşım, işçi sınıfının bir kesiminde komünist
partisine ve Sovyetler'e karşı düşmanlığın güçlenmesine de
yol açmıştır. Aksine, örneğin İngiltere'de İşçi Partisine gerçek rakip olabilecek bir komünist partisi bulunmadığı ve bu
yüzden Komintern'in etkisi zayıf olduğu için, 1920'de İngiliz
Hükümeti'nin Anti-Sovyet politikasına karşı, İşçi partisi ve
tüm sendikalar Sovyetler'i desteklemişlerdir. Mart 1920'de
Sovyet Komünist Parti:si, N.E.P. (Yeni ekonomi politikası)'
uygulanacağını açıkladı. Sona eren iç savaş Rusya'yı derin
bir sefalet ve ekonomik güçlüklerle karşı karşıya bırakmıştı.
Bilinç'li işçiler ya Kızıl Ordu'ya katılmış, ya da Parti'de görev almışlardı. Kentlerin halkı, yiyecek sıkıntısı yüzünden
kırsal bölgelere göç etmeyi yeğler olmuştu. Tarım ürünlerine
devletin elkoyması, üretimin hem azalmasına, hem de devlet
baskısının arttırılmasına neden oluyordu. Ülkeye biraz nefes
aldırmak amacıyla, geçici olarak, özellikle kırsal kesimde pazar ekonomisine ve küçük özel girişimi destekleme uygulamasına geçildi. Buna koşut olarak, Temmuz 192l'de toplanan
Komintern'in III. Kongresi, ihtilalci atılım politikasına son
vererek, komünist partilerinin uzun erimli çalışmayla kitleler içinde daha fazla etkin olmalarına ve tabanlarını güçlendirmelerine önem veren bir yol seçti. Aynı zamanda işçi sını
fını tek cephede toplamak, biraraya getirmek amaçlanıyordu.
Bu tutumun, amansız bir savaş açılan sosyal demokrasiyle
belli bir dü~eyde işbirliğini gerektirmesi, bazı komünist partilerin, içinde tedirginlik ve Komintern'in emirlerine uymada
güçlükler yarattı. (1)
C.

AVRUPA'DAKİ BAGLAŞIK ve ORTAKLAR
ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR.

Avrupa'daki Bağlaşık ve Ortak Devletler (Fransa, İngil(1)

J. Levesque, a.g.e., s: 61.

-
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tere ve ttalya) Almanya'ya karşı dayanışmalarını Versailles
Barışı imzalanıncaya kadar sürdürebildiler. Barış andlaşma
larmın
imzalanmasından sonra ara\a,rındaki uyuşmazlıklar
su yüzüne çıkmaya başladı. Şimdi, bu devletlerin dış politikayı ilgilendiren savaş sonrası sorunlarına ve Fransa'yla İtalya
ve İngiltere'yle Fransa arasındaki uyuşmazlıklara değinelim .
1. İngiltere
İngiltere'nin I.

diklerini

Dünya.

Savaşı

sonunda elde etmek iste-

şöyfo sıralayabiliriz:

a. Eski Alman sömürgelerinin
J:>üyük payı ele geçirmek.

bölüşülmesi sırasında

en

Devleti'nin sorunlarının çözümü sıra
serbest geçiş hakkını garantilemek ve Orta Doğu'da kendi egemenliğini güçlendirerek Orta Doğu petrolünü denetim altına almak.
b. Yenik

Osmanlı

sında Boğaz'lardan

c. Uzak

Doğu'daki üstünlüğünü

korumak.

d. Almanya'nın tamirat borçlarını öderken düştüğü ekonomik güçsüzlük nedeniyle İngiliz mallarını alamayacak duruma gelmesini önlemek.
e. Uzlaşmazlık doz_unu Almanya'yı Bolşevizm'in kucağı
na itecek bir düzeye getirmekten kaçınmak ve ileride güçlenecek olan Almanya'nın genişleme isteklerini doğuya doğru
yayılarak gerçekleştirmesi için çalışmak.
f. Eskiden olduğu gibi, Avrupa'da tek bir devletin hegemonya kurmasını önlemek. Milliyetçi bir Fransa'nın fazla
güçlenmesini engellemeye çalışmak.
g. Gerekmedikçe Avrupa
(1)

politikasına karışmamak.

(1)

J. Leruez-J. Surel, La Grande Bretagne Les Temps Difflciles
1914-1977, Parls 1978, s: 19.
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1918 Ocak ayında yapılan seçimler sonunda, Lloyd George'un muhafazakarlarla liberallerin bir bölüğünden oluşan
koalisyon hükümeti Parlamento'daki çoğunluğunu sürdürdü. ·
Versailles Barışı'nın imzalanmasından sonra basın genellikie andlaşmayı övüyordu. Andlaşmayı eleştirenler, işçi partisi yandaşlarıyla Koalisyon dışında kalan ve seçimlerde fazla oy alamayan «Ortodoks» liberallerden yana olanlardır (707
sandalyeden Asquith yanlısı ve koalisyona karşı liberaller
28'ini, İşçi Partisi'yse 63'ünü kazanmışlardı; Bağımsız İrlan
da'dan yana Sinn Fein partisi 73 yer kazanmış fakat Parlamento toplantılarına katılmamıştır). (1) Andlaşmanın 2
Temmuz 1919'da Parlaınento'da onaylanması sorun yaratmadı. Ne var ki, onaylamadan dört, beş ay sonra yayınlanan bir
kitap İngiliz kamu oyunda havanın değişmesinde büyük etken oldu. Kasım 1919'da yayınlanan ünlü İngiliz İktisatçısı
John Maynard Keynes'in «Barışın Ekonomik Sonuçları» adlı
kitabında, Avrupa'nın ekonomik çöküntüsünün Almanya tarafından savaşın çıkarılmasıyla başladığını, fakat Versailles
Andlaşmasının uygulanmasıyla, bu çöküntünün tamamlanacağı açıklanıyordu. Keynes'e göre, 1914'ten önce Avrupa Ekonomik sistemi Almanya merkezi çevresinde oluşmuştu. Rusya, Avusturya-Macaristan, İtalya, Belçika ve İsviçre'nin en
iyi müşterisi ve onlara en fazla mal satan Almanya'ydı. Ayrıca, Bulgaristan ve Romanya'nın dış ticaretinde (buna Osmanlı Devleti'ni de katmak gerekir) en önemli yeri ·Almanya
tutuyordu. İngiltere'nin dış ekonomik ilişkilerinde Hindistan'
dan sonra ikinci yeri Almanya almaktaydı. Almanya'nın ekonomik üstünlüğü, demir kömür gibi yeraltı zenginliğine dayanan sanayiinden ve deniz aşırı ticaretinden ileri geliyordu.
Oysa, Versailles Andlaşmasına göre, Almanya'nın elinden bütün ticaret filosu alınmış, sömürgelerine el konmuş ve Avrupa dışındaki ayrıcalıklarına son verilmiştir. Saar kömür
madenleri, 1871'de kendisine katılan Lorraine bölgesinin demir madenleri Almanya'nın elinden çıkmıştır, belki yarın

(1)

J. Leruez-J. Surel, a.g.e., s: 20.
M. Tacel, Le Royaume Uni de 1867
~
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a 1980,

Paris 1981, s: 136.

Yukarı-Silezya'yı

da yitirecektir. Yani, Versailles Andlaşma
gelecekteki gelişmesini engellemek için
elden gelen herşey yapılmıştır. Ayrıca, ancak sanayi malları
nı ihraç ederek karşılayabileceği büyük bir tazminat yükünü
sırtlamaya zorlanmıştır. Almanya, Versailles barışını hazırla
yanlar, Keynes'e göre, Avrupa'nın ekonomik alanda yeniden
canlandırılması için Almanya'nın ekonomik gücüne olan gereksinimi görmezden gelmişlerdi. Keynes, kitabında, Versailles Barışı'nı hazırlayanlar arasında en fazla Clemenceau'yu,
sonra da Lloyd George'u suçluyor. Ona göre, uygulanamayacak olan barış andlaşmasını tekrar gözden geçirmek gerekir. (1) Bu görüşler, İngiltere'de aydınlar arasında ve iş çevrelerinde önemli bir etki yaratmış, Versailles Barışı 'na karşı
tepkileri artmıştır. İngiltere'nin 1921 yılında geçirdiği ekonomik bunalım, bu tepkilerin artmasına ek neden olmuştur.
sı'yla Almanya'nın

Ote yandan, İrlanda'da milliyetçi Sinn Fein Partisi, 1918
seçimlerinde büyük bir başarı kazanınca, bağımsız bir parlamento kuruldu (Dail). İki yıllık gerilla savaşından sonra
(1919-1921) Hür İrlanda Devleti'ne, İrlanda'nın kuzey doğu
bölgesi (Ulster) Birleşik Krallık'ta kalmak koşuluyla, Londra, Aralık 192l'de imzalanan bir andlaşmayla, Dominyon statüsünü tanımak zorunda kaldı. Aslında bu sorunu çözmüyordu; tam bağımsızlıktan yana olanlarla, kuzeyle güney İrlan
da'nın birleşmesinden yana ol_
a nlar eylemlerini sürdürdüler.
(2)

1919'da İngiliz savaş kabinesi, savaştan sonra ülkenin
ekonomik bakımdan kendini toparlayabilmesi için, Silahlı
Kuvvetler Bakanlığına, kendi bü~çesini hazırlarken «Britanya İmparatorluğu'nun 10 yıl içinde savaşa girmeyeceği ve
hiçbir yere savaş için asker yollamayacağı » ilkesini gözönün-

(1)

(2)

J. M. Keynes, Les Consequences de la Paix, (trad) Faris, 1920.
Bu görüşleri eleştiren E. Mantoux, La Paix Calomniee, Paris, 1946.
J. Leruez-J. Surel, a.g.e., s: 26.

-
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de bulundurmasını bildirmiştir. 1927'de, bu ilke 10 yıl daha
geçerli sayılmıştır. (1) İngiltere anti-revizyonist devletleriJı
başında gelmektedir.
2. Fransa

Fransa, Versailles Andlaşm ası'yla önemli ölçüde toprak
kazandı. 187l'de yitirdiği Alsace-Lorraine'i geri almakla, hem
milli gururunu tatmin etmiş, hem de Lorrain'in demir madenleriyle Alsace'in kömür ve potas'ını tekrar ele geçirmiş
oluyordu. Sömürgeleri artıyordu. 191l'de Almanya'ya bırak
tığı Kongo topraklarının bir bölümünü geri alıyordu (2). Togo, Kamerun ve Suriye Fransız Manda'sı altına giriyordu.
Almanya'nın
yenilgisinden ve Rusya'daki ihtilalden sonra,
Avrupa'da tek güçlü ve sözü geçen devlet haline geliyordu.
Ne var ki Versailles Andlaşması'nın sağladığı bu olanaklar iki
yönden gelen tehlikenin tehdidi altındaydı. Biri Almanya'nın
intikam alma olasılığı , öbürü de Rusya'nın Avrupa politikasından çekilişi yüzünden açılan boşluğun yarattığı ekonomik
ve siyasal dengesizlik. Mayıs 1919'da, tarihçi Jacques Bainville'in sağcı «Action Françaiseıı dergisinde yazdığı gibi, «Altmış milyon Alman otuz, otuzbeş yıl° boyunca kırk milyon
Fransız'a milyarlar ödemeye
isteyerek razı olamaz. Altmış
milyon Alman, gerileyen doğu sınırlarını ve Prusya'nın ikiye
bölünmesini kesin bir çözüm olarak benimseyemez. Altmış
milyon Alman, küçük Çekoslovak devletini ciddiye alamaz»
(3) biçiminde düşünenlerin sayısı bir hayliydi. Parlamento'da Barış· Andlaşması tartışılırken bu tür görüşler dile getirildi. Bu görüşleri savunanlara göre, ilk fırsatta Almanya eski
gücünü kazanmak için eyleme geçecekti. Özellikle sağ görüşü savunanlar Alman birliğini dağıtmaktan, Almanya'yı bölmekten yanaydılar. Clemenceau bu birliğin dağılmasına kar(1)

(2)
(3)

W. S. Churchill, Memoires ... I L'Orage Approche, D'une Guerre a L'autre, 1919-1939, s: 51-52.
M. Sarıca, a.g.e., s: 227.
P. Renouvın, a,g.e., T. 7, s: 194. Ayrıca bak. J. Bainville,
L'Allemagne T. II, Parls 1940, s: 30-36.

-
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şıdır.

Bununla da kalmamakta, Rhein'in sol kıyısının Almanya'dan koparılmasını bile uygun bulmamaktadır. Çünkü buna kalkışılacak olunursa kendi bağlaşıkları karşı çıkacaklar
dır, bu ise barışın ve iyi kötü kurulan dengenin tam iflası
demektir.

üte yandan, barış andlaşmalarında Fransa'yı yakından
ilgilendiren boşluklar vardır. Sonunda anlaşmaya, ne ödenecek tamirat borçlarının ölçüsü, ne de savaşı kazanan devletlerin alacakları paylar saptanabilmiştir. Bu duruma Parlamento'da sosyalistler ve orta sağ milletvekilleri de karşı çık
makta, tazminatın garantisinin de anlaşmada bulunmadığı
nı belirtmektedirler. Almanya'nın rövanşını önlemek için barış andlaşmasına konan silahsızlanmayla ilgili hükümler de
yeterli değildir, çoğu Fransız'a göre. Almanya'nın silahsızlan
ması, genel bir silahsızlanmanın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Kısa zamanda, Almanya Fransa'nın da sila.hsızlanma
sını isteyecek, Almanya'nın küçük ordusu geleceğin ordusunun kadrolarını oluşturacaktır. Milletler Cemiyeti'nin sağla
yacağı güvenlik mekanizması, daha önce de belirttiğimiz birçok boşluklarla doludur. Wilson ve Lloyd George'un Fransa'ya verecekleri garanti gerçekleşecek midir? A.B.D. Senatosu'
nun andlaşmayı onaylamaması halinde garanti suya düşecek
tir. Rusya'nın Avrupa politikasından çekilişi, Fransa'nın güvenliği bakımından tehlikelidir.
Fransa Almanya'ya karşı
denge sağlayacak bağlaşığını yitirmiştir. Rusya'nın yerini
yeni kurulan Polonya ve büyüyen Romanya dolduramaz. Aynı zamanda, Rusya'daki ihtilal Avrupa'daki sosyal ve siyasal
dengeyi de tehlikeye sokmuştur . Ayrıca, savaşın iki yenilmiş
devletinin uzlaşması olasılığını da hesaba katmak gerek. Rusya kalkınmasına Almanya'yı destek yapmak isteyebilir; bu
iki devlet rövanş için anlaşabilirler. İkisi de savaştan toprak
kaybederek çıkmışlar, onun için çoğunluğun gözünde ikisi de
doğal olarak revizyonist. Görüldüğü gibi, savaş~n en ağır yükünü taşımış olan Fransa'da barış andlaşmaları onaylanır
ken karamsar sesler yükselmiştir. Parlamento'dan ve kamu
oyundan. Barış andlaşması 2 Ekim 1919'da onaylandıktan
sonra 20 Kasım 1919'da A.B.D. Senatosu'nun Versailles And-157 -

laşması'm onaylamaması

bu karamsarlığı arttırmıştır. FranAvrupa'da tek başına kalmasını bir dereceye kadar önlemek, A.B.D.'yle birlikte verdiği garantinin A.B.D. senatosu'
nun kararı yüzünden gerçekleşmemesiyle oluşan boşluğu bir
oranda doldurmak ve verdiği sözü tuttuğunu kanıtlayabilmek
için, İngiltere, Fransa'ya 1922 Ocak ayında tek taraflı garanti vermeyi önerdi. Ne var ki, İngiltere'nin, Fransa bir saldırıya uğrarsa bu yardımın somut olarak ne olacağı konusunda kesin bir açıklama yapmaması yüzünden, bu garanti
andlaşması gerçekleşmedi. İngiltere, Fransa'yla bir bağlaş
ma imzalaması durumunda, bunun bir Rus-Alman yakınlaş
masına neden olmasın<;fan korkuyordu. (1) ·
sa'nın

Fransa yalnızlığını giderebilmek için Almanya etrafın
daki küçük devletlerle andlaşmalar sistemi kurma yoluna
gitti. Bunlar, sırasıyla, Belçika'yla 7 Eylül 1920'de, Polonya'yla 19 Şubat 1921'de, Macaristan'la Bulgaristan'ın revizyonizmine karşı kurulmuş «Küçük Antant» devletlerinden 25
Ocak 1924'de Çekoslovakya'yla imzaladığı andlaşmalardır.
Armaoğlu'nun belirttiği gibi, Fransa'nın bu bağlaşmalar sistemi, 1815'ten sonra Metternich'in almış olduğu önlemlere
benziyordu. Fransa, Belçika, Polonya ve Küçük Antant Devletleri'yle yapmış olduğu andlaşmalarla modern bir «Kutsal
Bağlaşma» oluşturmuştu. (2) Ne var ki, kısa sürede bu andlaşmalann Avrupa'da statüko'nun korunması için yeterli olmadığı ortaya çıktı. Görüldüğü gibi, Almanya'nın potansiyel
gücü konusunda Fransızlar J. M. Keynes gibi karamsar değillerdir, kendilerinin ve Avrupa'nın geleceği konusunda ise
karamsardırlar. Maraşal Foch Versailles Barış Andlaşması'
nın imzalandığını duyduğu zaman, ccBu bir barış değil, yirmi
yıllık bir bırakışmadır» demiştir. (3)
3. İtalya
İtalya yenen

(1) (2)
(3)

F.

devletler

Armaoğlu,

arasında bulunmasına

Siyasi

TarUı,

W. S. Churchill, a.g.e., T. I, s: 5.
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ve Avus-

Ankara 1973, s: 467-468.

turya-Macaristan İmparatorluğu'nun dağılmasıyla üstünlük
ve kazanç sağlamasına karşın, kendisini Bağlaşık ve Ortaklar'ın fakir akrabası gibi görmektedir. (1) İtalya 1915 Nisan'ında ve 1917'de Saint Jean de Maurienne'de yaptığı andlaş
malaıdan beklediğini elde edemedi. (2) Adriyatik'te, Dalmaçya kıyılarının ancak bir bölümünü ele geçirebildi, geri kalan
kısmı yeni kurulan ve hemen kendisine rakip bir tutum takı
nan Sırp, Hırvat ve Sloven (Yugoslavya) Devleti'ne bırakıldı.
Fiume ile ilgili istekleri Wilson'un direnciyle karşılaştı. Eski
Alman sömürgelerinden kendi mandası altına verilecek bir
pay alamadı. Doğu Akdeniz'de 1912'de ele geçirdiği 12 ada
dışında, Anadolu'daki isteklerinin
karşısına Lloyd George
çıktı. Ingiltere, Anadolu'yu
denetim altında bulundurmak
için, daha küçük bir devlet olan ve kendi sözünü dinlemeye
daha yatkın bulduğu Yunanistan'ı yeğledi. İtalya'nın Akdeniz'de fazla güçlenmesini istemiyordu. Bağlaşıklar'ın yenilgisinde kendi payını öbü~ Anlaşma devletlerinin küçümsemesi
karşısında İtalya'nın milli gururu incinmişti. Avusturya-Macaristan'ın bırakışma isteğini,
onun hemen arkasından Almanya'nın teslimini sağlayan, kazandığı Piave Zaferi değil
miydi?
1915'te İtalya'ın savaşa girmesinde önemli rol oynayan
eski sosyalist Mussolini, .<cPopolo d'Italiaıı gazetesinde Kasım
1918'den beri bu temayı işliyordu. Versailles Andlaşması'nın
imzasından sonra İtalyan basınının çoğunluğu aşağı yukarı
aynı görüşü savunuyordu. İtalya'nın bağlaşıkları, kazanılan
zaferde İtalyan ordusunun payını tam değerlendirememiş,
Barış Andlaşmaları İtalya'nın hakkını yemişti. Ne var ki,
İtalyan hükümeti bu haksızlığa fazla ses çıkaracak durumda
değildi. İtalya ekonomik ve sosyal bir bunalım geçiriyordu.
İtalya'nın, ekonomisini rayına oturtabilmek için, dış borçlanmaya gereksinimi vardı. (3) İngiliz - Amerikan yardımına
(1)

(2)
(3)

M. Sarıca, a.g.e., s: 297.
P. Renouvin, a.g.e., T. 7, s: 196.
S. Romana, Histoire de l'İtalie du Risorgimen to
Paris 1977, s: 166-174.

159 -

a nos

Jours,

muhtaç olan İtalya'nın Barış Andlaşması'na karşı koyma gücü yoktur. Ayrıca İtalyan Hükümeti, Barış Andlaşmasının
haksız yanlarına bir başka bakımdan karşı çıkacak durumda
değildir. Baştan beri sosyalistler ve katoliklerin bir bölümü
savaşa karşı çıkmışlardır. Savaştan sonra güçlenen sosyalistler, güçlerini grevler ve fabrika işgalleriyle eylem içinde göstermekteydiler. Dolaylı da olsa, hükümet onları haklı çıkara
mazdı.

İtalya'nın savaşa girmesine baştan beri karşı olan Sosyalist" Parti, 1919 Kasım'ında yapılan genel seçimlerde büyük bir başarı sağladı. 500 sandalyeden 156'sını ele geçirerek, en çok oy alan ve en çok milletvekili çıkaran parti haline geldi. Yukarıda belirttiğimiz gibi, Parlamento dışında
da eyleme geçti Sosyalistler. 1920 yılının Eylül'ünde, Kuzey
İtalya'da işçilerin fabrikalara el koyması, savaş sonunda baş
layan sosyal bunalımı daha da arttırdı. Yarım milyon işçi
600 fabrikayı ele geçirerek silahlı koruyucularla sardılar ve
denetleme komisyonları kurdular. Ne var ki, Sosyalistler için
başarıyla başlayan, fabrikalara el koyma kampanyası başa
rısızlıkla sonuçlandı. Sosyalistler iktidarı ele geçiremediler;
Sosyalist Parti içinde bölünmeler baş gösterdi. Parti, bütün
emekçileri ve halktan yana güçleri kendi çevresinde toparlayabilecek yetenekten yoksun bulunuyordu. 1921'de komünistler, 1922'de reformcular parti içinde ayn guruplar meydana getirdiler. İtalyan sosyalistleri, liberal demokratik düzenin işlemesine engel olabilecek güçte olduklarını göstermiş
lerdi. Ne var ki, bu düzeni yıkıp yerine yeni bir düzen kuramıyorlardı, güçleri buna yetmiyordu. Bu durumda, İtalya'yı
üçüncü bir çözüm yolu bekliyordu. Bu da sağ·cı bir diktatörlük getirecek Karşı-Devrim olacaktı. (1)

Mussolini siyasete ilk olarak bir sosyalist parti üyesi
olarak atılmıştır. Mussolini, Sosyalist Parti içinde kendine iyi
bir yer sağlamış ve partinin başlıca gazetesi olan ccA vanti»
(1)

M. Sarıca-R. Aybay, Faşizm, İstanbul 1965; s: 16-18.
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nin başyazarlığına kadar yükselmiştir. 1914 sıralarında Sosyalist Parti İtalya'nın s avaşa katılmasına karşıydı. Mussolini
de, 1914 Ağustos'undan Ekim'ine kadar, Sosyalist Parti'nin
açtığı kampanyaya katıldı. Daha sonra, Bolonya'daki bir parti toplantısında, İtalya'nın savaşa girmesinden yana olduğu
nu açıkladı. Mussolini'nin bu düşüncesine hemen hemen hiç
kimse katılmamıştı. Bu durumda Mussolini'ye Sosyalist Par ti'den istifa etmek düşüyordu.
Mussolini'yi Kasım 1914'te «POpolo d'Italia» gazetesinin
görüyoruz. Bu gazetede yayınlanan yazılarıyla, italya'nın savaşa katılmasının yerinde olacağını savunuyor. O
sıralarda, Fransa'yla İngiltere, İtalya'nın kendi yanlarında
savaşa katılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar.
Bu yüzden, «Popolo d'İtalian gazetesi'nin Fransız sermayesiyle kurulduğu söyJenir. (1) Savaştan sonra Mussolini eski askerleri, işsizleri, esnafları, bazı işçileri ve üniversite öğrenci
lerini «Fasci di Combattimento>> adlı, savaştan önce İtalya'
nın savaşa girmesini sağlamak için k_urulmuş olan örgütlerin
içinde tekrar topladı. Ekonomik ve sosyal bunalım geçiren ülkede, barış görüşmelerinde -italya'nın hakkı yendiği için liberal demokrasilere antipati duyulan bir ortamda, halkın bir
bölümünün ccFasci di Combattimentonlarda toplanmasını
sağlayan etmenler belirsiz bazı reform istekleri, aşırı milliyetçilik ve özellikle sosyalist ve komünistlere karşı savaş dü-

başında

şüncesidir.

1919'da Parlamento'da bir tek üyesi olmayan faşistler,
1921 seçimlerinde 35 sandalye kazandılar. Aslında faşistler
için önemli olan, parlamento dışı yollardı. Zor kullanarak ve
korkutarak yerel yönetimleri ele geçirmek onlar için daha
?nemliydi. Polisin göz yummasından yararlanan faş:stler ,
sosyalist toplantıları dağıtıyor, sendika çalışmalarına engel
oluyorlardı. O günlere değin az çok dağınık olarak çalışan
faşistler, daha sıkı bir disiplin kurabilmek için, 1921 Kasım'
(1)

M. Sarıca-R. Aybay, a .g.e., s : 14. M. Gallo,
lini Paris 1964, s: 41-42.
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l'İtalie

de Mussoı 

1nda Roma'da bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda, sıkı disiplinli (Partito Nazionale Fascista) Milli Faşist Parti kurul. du. (1)
4. İngiliz-Frnnsız Uyuşmazlığı
Savaş sonrasında, İngiltere'yle

Fransa arasında iki önem-

li konuda uyuşmazlık ortaya çık!yor. Bunlardan biri ele aldı
ğımız

konuyla ilgili ve Avrupa'da, öbürü Orta-Doğu' da. Koiçin her ikisine de değinmek
zorunluğ~ var. G~nel olarak 1919 Barışı'nı tehdit eden üç
tehlikeden söz etmek olası:
nuyu

1.

bütünlüğe kavuşturmak

Fransız Hegemonyası

2. Alman Silahlanması
3. Bolşevizm'in güçlenerek
Ingiltere'nin Avrupa'daki
like olarak gördüğü Fransız

yayılması

politikası,

daha yakın bi:f tehve Bolşevizm'in

hegemonyası

yayılmasına karşı, Almanya'nın doğrudan doğruya silahsız
lanmasına değilse

güçlü olmasına ve
birlik içinde kalkınmasına yardımcı olmak biçiminde beliriyor. ABD'nin Avrupa politikasindan çekilmesinden sonra, İn
giltere'yle Fransa Avrupa'da başbaşa kalıyorlar ve aral_arı yabile, ekonomik

açıdan

vaş yavaş açılıyor.

A.B.D. ve İngiltere tarafından Fransa'nın güvenliğini
garanti al_tına alacak andlaşmanın, A.B.D. Senatosu'nun Versailles Andlaşması'nı onaylamaması yüzünden suya düşme
sinden sonra, Fransa güvenliğini Versailles Andlaşmasının
tam olarak uygulanmasında arıyor. Almanya'nın verdiği zararı bütünüyle ödemesi konusunda diretiyor. Bu politikaya,
Raymond Poincare'nin, başbakan olduktan sonra, 1922'yle
1924 arasında gerçekleştirmeye çalıştığı «uygulama politikasrn deniliyor.
(1)

M.

Sarıca-R.

Aybay, a.g.e., s : 20.
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İngiltere'yse, Avrupa 1da geleneks~l dengeyi koruma politikasını değiştirmek için hiç bir neden görmüyor. Bir devletin tek başına Avrupa'da hegemonya kurmasını önlemek
temeline dayanıyor bu politika. Tarih boyunca, önce Fransa'
ya, sonra da Almanya'ya bu yüzden karşı çıkmış İngiltere.
üte yandan, Avrupa'da komünist tehlikesini önlemek için ilk
engel Almanya olabilir. Almanya komünizme kaptırılırsa,
Avrupa'yı bu tehlikeye karşı korumak olanaksızlaşır. Onun
için, Almanya'nın yükümlülüklerini hafifletmek dış politikasına daha uyg~n. düşüyor. İngiliz iş çevreleri (City), Almanya'ya savaş sonrası yaralarını sarıp sanayiini rayına oturtması için ödünç vermeye razı oluyor. (1) Böylece sorun «Tazminatnın ödenmesi koşullarının saptanması etrafında düğüm
leniyor. İngiltere Almanya'ya Tamirat Borçları'nı ödeme koşullarında kolaylık göstermekten yanadır. Fransa'ysa, borçların kuruşu kuruşuna ve mümkün olan en kısa sürede ödenmesini istemektedir. Almanya, Fransız isteklerine direnmeye
çalışacaktır . Fransa, Almanya 'nın direncini kırmak için Ocak
1923'de Ruhr bölges.i ni işgal ettiği zaman, Avrupa'da (İtalya
ve Belçika'nın desteği dışında) yalnız kalacaktır. A.B.D. ise,
Ingiltere'nin yukarıda özetlemeye Çalıştığımız politikasını
onaylamaktadır ve A.B.D. iş çevreleri Alman sanayii'nin canlanması için destek olacaktır. Anglo-Saxon dünyasında J. M.
Keynes'in daha önce de değindiğimiz 1919'da yayınlanan «Barış'ın Ekonomik Sonuçların adlı kitabı büyük yankı yaratmıştır. (2)

İngiltere'yle

Fransa arasındaki ikinci uyuşmazlık, OrtaDevleti'nin mirasının paylaşılması sırasın
da çıktı. İngiltere'nin 1915'te Osmanlı Devleti'ne güneyden
saldırısına Arap desteği sağlamak amacıyla Mekke Şerifi Hüseyin ve Necd Emiri İbni Suud'la yaptığı andlaşmalar kendi
aralarında çeliştiği gibi, Fransa'nın Orta-Doğu'da bir pay saDoğu'da Osmanlı

(1)

R. Remond, Le 20. Siecle (de 1914

a

nos· jours) Paris 1974,

s: 57.
(2)

P . Milza, De Versailles

-

a Berlin (1919-1945) Paris 1976, s: 74.
163 -

-

hibi oimasinı sağlayan Sykes-Picot Andlaşması'yla da çelişi
yordu. (1) Bu andlaşmaya göre, Fransa Akka'dan başlayarak,
Beyrut dahil, Suriye'nin kıyı şeridini ve Adana-Mersin bölgesini (Kilikya) alacaktı. deri kalan bölgede kurulacak Arap
Devleti'nin de Kuzey kesimi ~ransız, Güney kesimi İngiliz
etki alanları olarak kabul edilmişti. Oysa İngiltere, Fransa'yı
elinden geldiğ1nce petrol bölgesinin uzağında tutmak istiyordu. Savaş sırasında yapılmış olan bu konuyla ilgili andlaşma,
Aralık 1918'de tekrar gözden geçirildi. 1916 Andlaşmasıyla
Fransa'nın denetimine bırakılan Musul Petrolleri İngiliz etki
alanına geçiyordu. Buna karşılık Fransız Mandası sadece Suriye sahillerini değil, Halep, Humus ve Şam bölgesini de kapsıyacaktır. Aslında bu bölge İngiltere'nin Araplar'a verdiği
söze göre kurulacak Arap devleti'nin sınırları içine giriyordu
ve İngiliz Komutanı Allenby'nin onayıyla, Ekim 1918'den beri Hüseyin'in oğlu Emir Faysal'a. bırakılmıştı. Fransa kendi
payına düşen, hakkı saydığı bu bölgeyi işgale kalkıştığı zaman sadece A.B.D.'nin değil, Araplar'a ve Fransızlar'a çelişen
vaadlerde bulunmuş olan İngiltere'nin de direnmesiyle karşı- ·
laştı. (2> Lloyd George Faysal'ın otoritesini koruyan İngiliz
birliklerinin geri çekilmesine razı olmadı. Bu durum karşısın
da Clemençeau, Mayıs 1919'da, karşılıklı andlaşmalara uyulmazsa, dünyanın bu bölgesinde İngilizler'le ortak bir politika
güdülmesinden vazgeçileceğini belirtti. Beş ay süren tartış
malardan sonra, Faysal'ın denetimindeki üç kente Fransız
birliklerinin girmemesi koşuluyla, İngilizler bu bölgeden askerini çekti. Bu uyuşmazlıklar, İngiltere'n:in bütün Orta-Doğu politikasının Fransız kam:u oyunda eleştiriye uğramasına
yol açtı. Fransız çevreleri. Orta-Doğu 'da Fransa'nın gerçek
hasmının yenik Osmanlı Devleti değil, bağlaşığı İngiltere olduğunu görmeye başladılar. Ayrıca Avrupa sorunları karşı
sında da İngiltere'yle Fransa'nın çatışmakta olması, Fransa'
nın Orta-Doğu'daki tutumunu etkiledi.

(1)

(2)

M. Sarıca, a.g.e., s : 296.
P. Renouvin, a.g.e., T . VII, s: 201.
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İngiltere,
Yunanistan'). Türkiye'ye karşı kullanınca,
Fransa, İngiltere'ye bağlanacak bir Yunanistan'ın, İngilte
re'nin Orta-Doğu'daki üstünlüğünü perçinleyeceğini hesapladı. üstelik kendisi, Kilikya'da Tür~ kuvvetlerince zor duruma düşürülmüştü. Böylece, Türk-Yunan Savaşı'nda İngiltere
Venizelos'un Yunanistan'ını desteklerken, Fransa'da Mustafa Kemal Türkiye'sinin arkasında yer alıyordu. Mustafa Kemal, İngiliz-Fransız uyuşmazlıklarından yararlanmış, bu da
Kurtuluş Savaşı'nı kolaylaştıran bir etken olmuştur. (1) Kurtuluş Savaşı, sonunda İngiliz ve Yunanlılar'a karşı, Sovyetler,
Fransa ve İtalya tarafından desteklenmiştir. (2)

5.

İngiltere ve ·Fraıisa'yla İtalya Arasındaki Uyuşmazlık

Daha önce de belirttiğimiz gibi İtalya Barış Konferansı'
ndan eli .boş dönmüştür. 1915 Londra ve 1917 Saint Jean de
Maurienne Andlaşmaları, Adriyatik ve Doğu Akdeniz'de İtal
ya'ya geniş ufuklar açmıştı. 1915 Andlaşması'nı Başkan Wilson tanımadı, 1917 Andlaşması'ysa Rusya onaylamadığı için
yürürlüğe konmadı. (3) Bu yüzden, İtalya 1915 Andlaşması'
yla Alman Sömürgelerinden pay vaadedilmesine karşın, sömürgelerin Manda yönetimine dönüştürülerek dağıtımında
payına düşeni alamadı.

Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'yle ·AnDevletleri adına İngiliz Amirali Arthur Calthorpe arasında, 30 Ekim 1918'de Mondros bırakışması imzalanırken,
Osmanlı Devleti'nin kabul etmek zorunda kaldığı hükümler
içinde yer alan 7. maddeye göre Anlaşma Devletleri, güvenlikle~ini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi,
asker çıkararak işgal edebileceklerdi. Bu hüküm, yenen devletlerin kendilerini Wilson ilkeleriyle bağlı saymadıklarını ve
fırsat buldukça bunları çiğnediklerini ortaya koyan açık bir
laşma

(1)

(2)
(3)

Ö. Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri (1919-1926)
1978, s: 112-113.
M. Baumont, a .g.e., T. 1. s: 179.
F . Armaoğlu, Siyasi Tarih, Ankara 1973, s: 485 .
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örnektir. A.B.D. Başkanı Wilson ünlü 8 Ocak 1919 bildirisinde, ccOsmanlı İmparatorluğu'nda Türk çoğunluğunun yaşa
makta olduğu topraklar üzerinde bağımsız bir egemenlik sağ
lanacaktır» diyordu. Lloyd George da, ccbiz Türkler'i ne baş
kentlerinden, ne de çoğunlukta bulundukları Anadolu ve Rumeli topraklarından yoksun bırakmak için savaşıyoruz,» diyerek Wilson'u destekliyordu. Clemenceau'da bu görüşl ere
katıldığını belirtiyordu. Oysa, üç büyüklerin Tüı·k l er'e karşı
tutumlarının Makyavel'ci bir manevradan başka bir şey olmadığı kısa sürede meydana çıktı. Barış andlaşmasının yapılması
beklenmeksizin, Türk topraklarının paylaşılmasına
girişildi. Bırakışmanın ilk altı ayında, İstanbul yenen devletlerin donanmalarının bir üssü durumuna getirildi. Fransız
lar, Adana, Urfa, Maraş , Antakya, İskenderun'u, İtalyanlar,
Antalya ve Kuşadası'nı işgal ettiler. Mayıs l9°19'da, Lloyd George'un girişimi üzerine, Yüksek Konsey; Anadolu'daki Hristiyanların güvensizliği ve tehdit altında bulundukları gerekçesine dayanarak, Yunanlılar'ın İzmir'e asker çıkarmasına
izin veriyor. Aslında amaç, İtalyan'ların Batı Anadolu'yu ele
geçirmelerini önlemektir. Fiume sorunu yüzünden Bağlaşık
ve Ortaklar'la İtalya'nın arası açıktır. İtalya'nın Antalya'yla
yetinmeyerek, Londra ve Saint Jean de Maurienne andlaşma
sına dayanarak İzmir'i de işgale hazırlandığına inanılmakta
dır. Yunan asıllı silah tüccarı Sir Basil Zaharoff'un da özendirmesiyle, Lloyd George, aslında Cl~menceau'nun da · tuttuğu İngiliz yanlısı Venizelos'a_İzmir' den başlıyarak Batı Anadolu'yu işgal etmesi içiri yeşil ışık yakıyor. (1) Yakın Doğu'da
İngiliz diplomasisi Yunanlılar'ı ve Araplar'ı desteklemekte,
Fransızlar'a karşı çıkmakta, İtalyanl ar'ın da 191l'de ele geçirdikleri 12 adadan ileriye gitmelerini önlemeye çalışmak
tadır.

Italya'yı

Fransa'yla

karş}. karşıya

arasında çıkar çatışmasına

nus beyi 1881 Barda
(1)

getiren, Paris'le Roma
yol açan konuysa Tunus'tur. Tu-

Andlaşmasıyla dış hükümranlığı, aynı

M. Baumont, a.g .e., s: 177.

-
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zamanda ordudan da sorumlu bir Fıransız Genel Vali'ye bıra
Tunus'un resmen himaye altına girişi 8 Haziran
1883 Marsa Andlaşması'yla olmuştur. Aslında, Fransa'nın tam
bir eylem özgürlüğü yoktur. Tunus'ta daha önce yerleşmiş
çok sayıda İtalyan vardır. İtalya T nus'la yakından ilgilenmektedir. 1881'de Tunus'ta 30.000, 1898'de 67.000, 191l'deyse
130.000 İtayan vardır . (1) Fransa, 1896'da İtalya'yla yaptı
ğı sözleşmelerle, Tunus'ta oturan İtalyanlar'a bazı haklar
ve bu arada birkaç kuşaktan beri Tunus'ta yerleşen İtalyan
lar'a İtalyan vatandaşı olma hakkını tanımıştı. Savaştan sonra, Fransız . Hükümeti, bu ayrıcalıklara sahip İtalyanlar'ın
devlet içinde devlet oluşturmasından kuşkulanarak, Ekim
1918'de sözleşmelerin bazılarını yürürlükten kaldırdı. Fransız Hükümeti'nin bu davranışının hukuka aykırı yanı yoktu,
çünkü yenilenebilir nitelikteki bu sözleşmelerin süresi dolmuştu. Ne var ki, Fransa'nın bu kararı İtalya tarafından tepkiyle karşılandı. Tunus'ta oturan İtalyanlar'ın Fransız vatandaşlığını kabul ederek İtalya'yla ilişkilerini kesmeye zorlan.m alan olasılığı İtalya'yla Fransa arasındaki diplomatik iliş
kilerin soğumasına neden oldu.
kıyordu.

D.

VERSAİLLES'DEN

1.

Weimar Rejimi:

SONRA ALMANYA

içinde bulunduğu koiçin, Versailles Barışı'nı kabul
etmek zorunda kalan Weimar rejiminin yapısına kısaca değin
mek zorunluğu var. Çünkü Weimar Anayasası , Almanya'da
par laman ter demokrasinin yerleşmesini gerçekleştiremeye
cek ve intikamcı totaliter akımların gelişmesini önleyemeyerek, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasında büyük etken olan
totaliter bir rejimin yasal yoldan iktidara gelebilmesine olanak sağlayacaktır.
Versailles'den sonra

şulları

Almanya'nın

değerlendirebilmek

Spartakiştler'in başkaldırısının
(1)

13 Ocak 1919'da

bastırıl-

J . Bessi, La Mediterranee Fasciste, Paris 1981, s: 11 .
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sonra, 19 Ocak 1919'da Kurucu Meclis Seçimleri
Kurucu Meclis, Berlin'deki karışıklıklardan uzaklaşabilmek için küçük Weimar -kasabasında toplanmayı uygun
buldu. Seçimlerde Sosyal Demokratlar, Merkez Partisi ve Demokratlar oyların % 76'sını aldılar. Daha soldaki Bağımsız
Sosyalistler oyların %8'ini, yukarıda sözünü ettiğimiz partilerin sağındakiler de %15'e yakın oy aldılar. Weimar Anayasası, ilk kez klasik hak ve özgürlüklerin yanında, sosyal haklara da geniş yer veren, sosyal devleti gerçekleştirme girişi
minde bulunan bir anayasadır. Ne var ki, temel haklar Anayasa'da sadece sayılmıştır. Belli güvencelere bağlanmamış
tır. Özellikle sosyal ve ekonomik haklara ilişkin olanları yalnızca program hükümleri niteliğindedir. Öte yandan Weimar
Anayasası klasik parlamanter sistemi benimsememiştir. Weimar Sistemi'ni nitelemek _g erekirse, bugün Yarı-Başkanlık
adıyla anılan rejimin ilk modelidir denebilir. İki Meclis'ten
oluşan yasama gücünün temel yetkileri
genel oyla seçilen
«Reichstagııa verilmiştir.
Federe devletleri temsil eden ve
nüfuslarına göre seçilen «Reichsrat»da hiç bir devletin tem-·
silci sayısı, Prusya'nın üstünlüğünü önlemek için, 2/ 5'yi geçmeyecektir. Bu Meclis, Reichsf:ag'da 2/ 3 çoğunlukla kabul
edilmemiş yasaları, gerekli görürse, 4 yıl erteleme yetkisine
sahiptir. Seçmenlerin 1/ lO'nin girişimiyle r_eferanduma gidilebileceği kabul edilmiştir. Bakanlar Kurulu ve onun başkanı
şansölye, Reichstag'a karşı sorumludur. Ne var ki, sosyolog
Max Weber'in önerisiyle, halkın egemenliğini deng~leyecek
bir güç yaratılmak istenmiştir. (1) Cumhurbaşkanı Halk ta_,
rafından yedi yıl için seçilecektir. Fesih hakkına, olağanüstü
hallerde temel hak ve özgürlükleri askıya alma hakkına ve
Reichstag'ın çıkardığı bir yasayı referandum'a yollama hakkına sahiptir. Parlamenter geleneği
olmayan Almanya'da,
ayrıca Cumhurbaşkanı'nın hak ve özgürlükleri kısıtlayabilen
masından
yapıldı.

(1)

J . Bariety, J. ·Droz, Republique de Weimar et R egime Hitlerien (1918-1945) Paris 1973, s: 12. ·
S. Berstein, P . Milza, L'Allemagne (1870-1970), Paris 1971 ,
s : 74-75.
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kararname çıkarma yetkisi de vardı. Cumhurbaşkanı, bundan başka güven oyu almamış hükürnetleri işbaşında tutma
ve işbaşına getirdiği hükümetle~·e güvensizlik oyu verilmesini
önleme gücüne de sahipti. Buna fesih yetkisini istediği gibi
kullanarak, hoşuna gitmeyen işler yapan Reichstag'ı dağıta
rak sağlayabilirdi. Uygulam.a da, Cumhurbaşkanı Şansölye'yi
ve hükümeti fesih tehdidiyle iktidara getirebilmiş ve iktidarda tutabilmiştir.
2. Versailles
Darbesi

Andlaşm ası ' na Direniş

ve Kapp Hükümet

Almanya, çiaha önce de belirttiğimiz gibi, savaşı kaybetkabul etmemekte, teslim oluşunu da arkadan bıçaklan
dığı biçiminde yorumlamaktadır . Marksistler ve Yahudiler
tarafından sırtından hançerlend iği kanısı yaygındır Alman
kamu oyunda. Versailles, Almanlar'ın büyük çoğunluğu .için,
adaletsiz bir andlaşmadır. Yenenler tarafından zorla benimsetilmiştir. Almanya savaşa son vermek zorunda kalınca, Wilson'un 14 noktada belirttiği ilkelere güvenerek bırakışma
önermiş, bırakışma hükümleri uyarınca savunma olanakları
elinden alınınca da bi.r <c diktat>ıdan başka bir şey olmayan
andlaşma kendisine kabul ettirilmiştir. Savaştan sorumlu tutulması, doğuda ve güneydoğuda milyonlarca Alman'ın baş
ka devletlerin yönetiminde bırakılması , Alman milli gururunu incitmiştir.
tiğini

1918 Bırakışmasından son:r;a 5 zırhlı, 9 kruvazör, 46 torpidobot ve çeşitli 10 gemiden kurulu Alman donanması, İn
giliz gözetimi altında İskoçya'nın kuzeyinde Scapa Flow ko.:
yunda toplandı. 21 Haziran 1919'da Versailles Andlaşmasının
imzalanmak üzere olduğunu bilen ve Alman filosu'nu ablukada tutan İngiliz filosu 'nun uzaklaşmasından yararlanan
Alman filosu ko!Tıutanı Von Reuter, bütün gemileri' kendi subay ve erlerine batırttı. 1870'de Almanlar'ın eline geçen ve
andlaşmaya göre Fransa'ya geri verilmesi gereken Alay Sancakları, Berlin'de öğrenciler tarafından yakıldı . Bu olaylar
-
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Versailles'a karşı duygularını ortaya koyuyor. ·
Almanya'yla, Avrupa'daki Bağlaşık ve Ortaklar arasında,
Versailles Barış Andlaşmasını değerlendirme ve yorumlama
bakımından büyük fark bulunduğu görülüyor. Bu konuda,
B ağlaşık ve Ortaklar arasında Almanlar'a yakın bir psikoloji içinde olan, Barış Andlaşması'ndan eli boş döndüğünü düAlmanlar'ın

şünen İtalyanlar'dır.

geçici bazı zaaflarına karşılık, potansiyel
gücü vardır. Almanya savaşta 1.900.000 ölü vermiştir. Salt
sayı olarak Fransa'dan fazladır verdiği ölü. Ne var ki, göreli
sayı olarak Fransa'dan azdır. Çünkü 1921'de Fransa'nın nüfusu 39.000.000, Almanya'nınsa 1920'de 62.000.000'dur. Almanya'da genç kuşaklar, Fransa'ya oranla daha kalabalıktır. Alsace-Lorraine'in Fransa'ya geri verilmesinden sonra, Almanya'da Yahudiler dışında azınlık yoktur. Sovyet Rusya'dan
sonra Avrupa'mn en fazla nüfusa sahip ülkesi olan Almanya'
nın dışında
kalabalık bir A1man azınlığı
bulunmaktadır.
6.000.000 Avusturyalı'dan başka, güney ve güney-doğu'sunda
milyonlarca Alman azınlığı vardır ve bunlar Versailles Andlaşması yüzünden Alman Devleti'nin vatandaşı olamamaktadırlar. İşte Alman dış politikasına yeniden yön verecek en
önemli etkenlerden biri bu olacaktır. Almanya'nın sömürgelerini yitirmesi fazla önemli sayılmamaktadır. Çünkü Almanya'nın gücü, İngiltere gibi, denizaşırı güç değil, kendi iç dinamiği ve potansiyelidir. (1) Sa:ar ve bir süre s~nra da Yukarı-Silezya'nın bir bölümünü yitirmesine
karşılık, Alman
sanayi gücünün simgesi Ruhr'a dokunulmamıştır. Ayrıca,
1918 ihtilal fırtınası geçtikten sonra, Alman bürokrasisinde
işe alma yöntemi ve zihniyet değişmemiştir. Şimdilik Alman
dış politikasına hizmet edecek güçlü bir ordunun bulunmamasına karşılık, Almanya'yla hasımları (özellikle de Almanya'yla Fransa) arasında ekonomik ve demografik kuvvet dengesi Almanya'dan yanadır . Alman egemen sınıfları, 1917 devAlmanya'nın,

(1)

J . Bai'iety, J . Droz, a.g.e. , s: 21.
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riminden sonra başkaldıran işçi sını fını ezdikçe, amaçladık
ları eski dış politikaya biraz daha yaklaşmış olacaklardır. Geriye dış engel Versailles kalacaktır. Kapp hükümet darbesi
bu doğrultuda fırsat arayışlardan biridir.
1920'de Bağlaşık rn Ortaklar, Almanya'dan 895
suçlusunun Versailles Andlaşması uyarınca kendilerine
teslim edilmesini istediler. Bunların arasında Hindenburg,
Ludendorff, Amiral Tripitz gibi komutanlar ve savaş sırasın
da hükümetin başında olan Şansölye Bethmann-Hollweg vardı. Bu istek Almanya'da büyük bir tepki yarattı. Kızgınlık,
rejimi de sorumlu tutarak sarsacak boyutlara ulaştı. Bağla
şık ve Ortaklar gerileyerek, suçluların kendilerine teslim edilmesinden vazgeçtiler. Onlar hakkında Leipzig'de kurulacak
ccad hocıı bir mahkemenin karar vermesine rıza gösterdiler. '
Şubat

savaş

Bu olayların geçtiği sırada, Almanya'da şiddetli bir enflasyon hüküm sürüyor ve Alman endüstrisinde tekelleşme ve
kartelleşme hızla gerçekleşiyordu.

Rhein bölgesi'nde Fransızlar'in desteklediği ayrılıkçılık
da Almanya'yı tedirgin ediyor ve protestolara yol açıyordu.
Clemenceau, bölgeye kumanda eden ve ayrılıkçılığı destekleyen General Mangin'i gerLçağırmak zorunda kaldı.
öte yandan A.B.D.'nin Avrupa politikasından çekilmesi, Avrupa'daki Bağlaşık ve Ortaklar'ın aralarındaki uyuş
maz1ıklar, Almanya'da intikamcı
gericilerin başkaldırması
için fırsat yarattı. (1) Baltık'da ~olşevikler'e karşı savaşan
ordu dışı birlikler, beyaz ya da macera arayan Ruslar'dan ve
paralı Alman askerlerinden oluşuyordu ve koiaylıkla gericilerin kullanabileceği bir araç haline gelebilirlerdi, nitekim
öyle oldu.
Bırakışmayı

suçlanarak
(1)

imzalayan Erzberger Hükümeti yolsuzlukla
Bu durum, Versailles Andlaşması'

düşürülmüştü.

M. Baumont, a.g.e., T. 1, s: 138-139.
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nın baş düşmanlarından

pancermanist General Ludendorff'
un bir hükümet darbesi girişiminde bulunması için fırsat yarattı. Bağlaşık ve Ortaklar'ın isteği üzerine, Von Der. Goltz'
un Baltık ülkelerinde kurduğu birlikler geri çekilmeye baş
layınca Ludendorff onları (12 Mart 1920) Berlin'e yürüttü.
Sosyal Demokrat Noske'nin 1918'de komünistlere karşı dayandığı ordu, bu kez sağdan gelen tehlikeye karşı çıkmak istemedi. Ludendorff'un silahlı 6.000 adş.mı karşısında, Cumhurbaş~anı Ebert ve hükümet Berlin'den Dresden'e, oradan
da Stuttgart'a kaçtı. Prusya'lı eski bir yüksek bürokrat olan
ve aşırı milliyetçi fikirleriyle tanınan Wolfgang Kapp,- ken9ini Şansölye ilan etti ve bir teknisyenler hükümeti kurdu.
Yeni kurulan Cumhuriyet, Genel Kurmay'ın eline geçmişti.
Bu sırada işçiler ve sendikalar eyleme geçtiler. Bütün sol, sağ tehlike karşısında
birleşti. Beş günlük bir genel grev,
Kapp'ın girişiminin . başarıya ulaşmasını önledi. İşçi dayanış
ması cumhuriyeti kurtarmıştı. Sendikalar, yasal hükümetten, Cumhuriyet'i _güçlendirmek için, yönetimde ve orduda
demokratlaştırmaya gidilmesini istediler. İstekleri hasıraltı
edildi. Saksonya ve Ruhr bölgesinde işçi eylemleri sürdü. Komünistler fırsattan yararlanarak işçi diktatoryası kurmayı
denediler bazı bölgelerde. Sol eylem bölünmeye başladı. General Von Seeckt'in komutasındaki ordu birlikleri işçileri ezmeye giriştiler. Bu kez de, Kapp darbesine katılmış subaylar
darbeyi bastıran işçileri yargılayıp kurşuna dizmeye başladı
lar. (İ) Ruhr bölgesinde kendilerini tehlikede gören büyük
sanayicilere yardım için, Versailles'ı çiğneyerek, hükümet asker yolladı. Askersizleştirilmiş bölgeye Alman ordusunq.n girmesini protesto etmek amacıyla, Fransızlar Nisan 1920'de
Darmstadt ve Frankfurt-am-Main'ı İngilizler'e haber vermeden işgal ettiler. İngilizlerin isteği üzerine, Osmanlı Devleti'
yle yapılacak olan Barış Andlaşmasını hazırlayacak olan San
Remo Konferansı'nın toplanmasından birkaç gün sonra, 17
Mayıs'ta Fransızlar işgal ettikleri bölgeleri boşalttılar.

(1)

M. Baumont, a.g.e., T. 1, s: 139-140.
J . Pirenne, a.g.e., T. VI, s: 369-370.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BARIŞI SÜRDÜRME ÇABALARI

I. BARIŞIN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN
ÇÖZÜMLENMESİ GEREKEN SORUNLAR

A. TAMİRAT BORÇLARI

1.

Tamirat Borçları'nın Ödenmesiyl~ İlgili Tartışmalar

Tamirat borçlarının tutarının ne olacağı ve ödeme biçimi, daha önce de belirttiğimiz gibi, Versailles Andlaşma
sı'nda saptanamamıştı. Versailles Andlaşması'nın 233. maddesine göre tamirat borçlarının tutarı ve ödeme biçimi, Bağ
laşık ve Ortaklar'ın kuracağı bir komisyon tarafından saptanacaktı. Ödeme 1 Mayıs 1921'den başlıyarak otuz yıl sürecekti. Yine Versailles _ Andlaşması'nın 235. maddesine göre Almanya, bunun dışında, başlangıç olarak 1919 ve 1920 yılla
rıyla 1921 yılının ilk dört ayında 20 milyar altın mark ödeyecekti. Almanya'nın Bağlaşık ve Ortaklar'a mal olarak ödedikleriyle Almanya'daki işgal kuvvetlerinin karşılanan masrafları 20 milyardan düşülecekti. Tamirat borçlarının ödenmesi konusu savaş sonrası dönemin ilk on yılının en önemli
sorunudur. İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki ilişkile
re yeni bir yön vermiş, Avrupa politikasında etkili olmuştur.
Başlarda, Bağlaşık ve Ortaklar arasında Almanya'nın öde-173 -

ınesi gerektiği konusunda goruş birliğine varılmış ama zamanla ((Tamirat Borcuıı karşısında tutumlar değişmiştir.

A.B.D.'nin

ccizolasyonizm»e dönüşünden sonra, esas soFransa ve Almanya arasında düğümlenmiş,
Almanya'nın direnmesi karşısıı;ıda · İngiltere ve Fransa arasında başgösteren anlaşmazlı}dar, Almanya'nın direncini daha da arttırmıştır. Savaş biter bitmez, daha Versailles Konferansı toplanmadan, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Almanya'ya savaşın zararlarını ödeyeceğini bildirmişti. Savaş
tan hemen sonra, bırakışma ve Versailles Konferansı arasın
daki dönemde yapılan İngiliz seçimlerinde, Başbakan seçim
platformu'nda Alma.n ya'ya savaşın zararlarını ödetmek sorunu da bir madde olarak yer almıştı. Seçimi kazanan Lloyd
George, Versailles Konferansı'na gittiği zaman, kendini, bu
noktada seçmenlere vermiş olduğu sözle bağlı sayıyordu. (1)
Fransa'ya göre de Almanya ödemeliydi. Ama 1919 yılında
Keynes, yayınladığı ccBarış'ın Ekonomik Soriuçları» adlı kitabında, daha önce belirttiğimiz nedenlere dayanarak Almanya'yı fazla sıkıştırmamak gerektiğini
savunuyordu. İngiliz
yöneticileri de hem Fransa'yq karşı Avrupa'da denge politikasını sürdürmek, hem de Rusya'da yerleşmeye başlayan bolşevik rejimin yayılmasını güçlü ve Batı'dan yana bir Almanya kurarak önlemek istediklerinden, yavaş yavaş tamirat
borçlarının ödenmesi sorunuyla ilgili tutumlarını değiştirdi- ·
ler ve bu konuda Fransa'yı yalnız bıraktıl ar. Öte yandan,
Fransa'yla İngiltere'nin, Orta Doğu politikası yüzünden de
araları açılmaya başlamıştı. (2)
run

İngiltere,

Almanya, Versailles Andlaşması'na göre, 1 Mayıs 1921'e
kadar 20 milyar altın mark ödeyecektir. Bu borcunun bir bölümünü kömür olarak ödeyecekken, Bağlaşık ve Ortaklar'm
isteklerinin ancak yarısını yerine getiriyor, özellikle rakip
Fransız sanayiini
güçlendirecek kömürü istenen düzeyde
(1)
(2)

A. Ş. Esmer, a .g.e., s: 13.
Bu konuda geniş bilgi: W. M. Jordan, Great Britain, France
and German Problem (1918-1939) London 1943.
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vermemekte ayak diriyor. Temmuz 1920'de Spa Konferansı'
nda, daha borcun tümü saptanmadan, ödenecek borçtan Bağ
laşık ve Ortaklar'ın her birine düşecek pay belirtiliyor. Spa
Konferansı'nda alınan karara göre, A lmanya'nın ödeyeceği
tamirat bor cunun %52'si Fransa'ya, %22'si İngiltere'ye (Britanya İmparatorluğu), %10'u İtalya'ya, %8'i Belçika'ya verilecek, gerisi de öbür Bağlaşık ve Ortaklar arasında bölüşü
lecektir. Mart 1921'de, ödenecek borcun tümü konusunda öneride bulunması için Alman Dışişleri Bakanı Londra'ya ·çağrı
lıyor. Alman önerisi 30 milyon altın mark'tır. Bağlaşık ve Or.taklar Almanya'nın önerdiği 30 milyonu çok az buluyorlar,
yeni ve makul bir öneride bulunmasını bekliyorlar. Almanya'dan yanıt alamayınca, Fransız dışişleri bakanı Aristide Briand, Almanya'nın bu tutumunu cezalandırmak için bir yaptırım uygulanmasını istiyor. Alınan karara uyarak Fransız,
İngiliz, ve Belçika birlikleri, Rhein Nehri üzerindeki Ruhr
bölgesi'nin ihraç limanları Duisburg, Ruhrort ve Düsseldorf'u
işgal ediyorlar. Briand «Almanya yeni bir borçtan sıyrılma
manevrası yaparsa elimiz yakasındadırıı diyor. (1) Tamirat
borcunun tutarı taraflar arasında bir uzlaşmayla çözümlenemediğinden, şonunda Bağlaşık ve Ortaklar tarafından tek
yanlı olarak saptanacaktır. Bu arada Versailles Andlaşmasıy
la kurulan ccBağlaşıklararası Tamirat Komisyonu» çalışma
larını tamamlamıştır. Nisan 1921'de
Almanya'nın tamirat
borcunun 132 milyar altın mark olduğu ilan ediliyor. Bağla
şık ve Ortaklar Londra'da toplanarak bu miktarı onaylıyor
lar ve 5 Mayıs 1921'de bir «ültimatom»la, Almanya bu borcu
5 gün içinde kabul etmezse, sanayi bölgesi Ruhr'un işgal edileceğini bildiriyorlar. Mareşal Foch bir askeri eylem planı hazırlamıştır. Bu dönemde, her ne kadar A.B.D. Avrupa politikasından çekilmişse de, İngiltere'yle Fransa arasında farklı
çıkarların oluşturduğu çatlaklar henüz yüzeye çıkmamıştır.
Bu kuvvet gösterisi karşısında Alman hükümeti istifa ediyor,
Berlin boyun eğiyor, Merkez Partisi'nden (Zentrum) Wirth,
hükümeti kuruyor, büyük sanayici Rathenau kabinede önce

(1)

C. Ambrosi, A. Ambrosi, a.g .e., s : 166.

-

175 -

bayındırlık,

sonra da

dışişleri bakanı

oluyor. Berlin 132 milbile bile neden boyun eğmiştir? Kaldı
ki, bu 132 milyarın ,üzerine ayrıca başka borçlar da eklenmiş
tir. 1921 yılınd9:-n başlayarak, işgal kuvvetlerinin masrafı ve
Almanya'nın Belçika'ya sürekli tarafsızlığını çiğnediği için
ödeyeceği 6 milyar altın
mark, 132 milyara dahil değildir.
· Berlin zaman kazanmak istemektedir. Ruhr bölgesinin işga
linden ve Rhein bölgesinde, Fransızlar'ın etkisiyle, bir bağım
sız devlet kurulmasından korkmaktadır. Wirth'in amacı önce borcu kabul etmek, zaman kazanarak yavaş yavaş Bağla
şık ve Ortaklar'a bu borcu ödeyemez durumda olduğunu, önüne çıkacak fırsatları da değerlendirerek kabul ettirmeye çalışmaktır. Rathenau ile Fransız kurtarılmış bölgeler bakanı
Loucheur, Ekim 1921'de Wiesbaden'de, bazı sözleşmeler imzalıyorlar. Ne var ki, sonuç alınamıyor. Alman sanayicileri borca karşılık, Fransa'ya kendi fabrikalarını çalıştırmak için iş
lenmiş mal vermek istiyorlar. Fransızlar bu isteği kemli' sanayilerine karşı bir rekabet girişimi olarak değerlendiriyor
lar. Fabrikalarını . çalıştırmak için, borca karşılık, ham madde yollamasını istiyorlar Almanya'dan. İngiltere, daha önce
belirttiğimiz nedenlere ek olarak, Kontinantal bir ekonomik
blokun oluşmasını da istemediği için, girişimin başarıya ulaş
masını sağlıyacak hiç bir eylemde bulunmuyor. (1)
yarı ödeyemeyeceğini

2. İngiliz-Fransız İlişkilerinde Yeni Gelişmeler: Cannes
ve Cenova Konferansları
İngiltere'nin

Almanya'yla · yakınlaşma girişimini Lloyd
George başlatıyor. 29 Kasım 1922'de Londra'ya gelen Ratheneau, Tamirat Borçları'nın ödenmesiyle ilgili «moratoryum»
'borç ertelemesi) istiyor. Almanya'da 7 ay içinde, 1 altın
mark 15 kağıt mark iken, 35 mark olmuştur. (2) Lloyd George moratoryum önerisini kabul etmekten yanadır. Bu konudaki iı:ıgiliz planı, Almanya'nın ödeme gücünü ileri sürerek,
Fransa'nın yumuşamasını sağlamak ; buna karşılık Fransa'(1)

J . Bariety, J. Droz, a.g.e., s : 28.

(2)

M. Baumont, a .g.e., T. I , s : 171.
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ya, 1919'da A.B.D.'nin Versailles Andlaşması'nı onaylamaması yüzünden gerçekleştirilemeyen andlaşmaya benzer bir andlaşmayla garanti vermeyi önermektir. Öte yandan, Lloyd George Avrupa'nın tüm ekonomik sorunlarının ele alındığı bir
konferansın toplanmasını, bu konferansa Almanya ve Sovyet
Rusya'nın da katılmasını istiyor.
Politikaya sosyalist parti içinde başlamış ve sonradan
bir sosyalist olarak politik hayatını sürdürmüş çılan
Aristide Briand, barıştan ve Fransız -Alman yakınlaşmasın
dan yanadır. Aslında, amacını gerçekleştirmek için, garantiler karşılığında Tamirat Borçları konusunda ödün vermeye
de yatkındır. (1) Hem başbakan, hem de dışişleri bakanı olarak, önce Londra'da görüşür Lloyd George'la. O da bir ekonomik konferansın toplanmasından yanadır. Aynı zamanda
önerilen İngiliz-Fransız Andlaşması'nın genişletilerek Avrupa Devletıeri'nin sınırlarının garanti altına alınmasını istemektedir. Ayrıca, Tamirat Borçlarıyla Bağlaşık ve Ortaklar
arasındaki borçlar arasında ilişki kurarak, sorunun bir bütün olarak ele alınmasını sağlamayı tasarlamaktadır. Briand,
Fransa'nın, A.B.D.'den savaş içinde aldığı borçları, Almanya'nın tamirat borcunu ödediği oranda A.B.D.'ye ödemesini
istiyor. Bu çözüm biçimine A.B.D. karşıdır; alacaklarının
en kısa zamanda ödenmesini beklemektedir. Lloyd George'la
Briand'ın Londra görüşmelerinde, aralarında görüş ayrılıkla
rı beliriyor. İngiltere, Fransa'nın sadece doğu sınırlarını garanti edebilir, poğu Avrupa ülkelerinin sınırlarıyla ilgili garanti verilmesine karşıdır. «İngiliz halkı, Avrupa'nın bu bölgesinde yaşayan halkların değişken, kararsız ve çabuk etkilenebilen niteliklere sahip olduğu kanısındadır.» (2) İngilte
re ve Dominyonları, Avrupa'da yeni kurulan devletlerin sıbağımsız

(1)

(2)

J. Madaule, Histoire de France T. 3, (de la III.
publique) Paris 1966, s: 158-160.
J. B. Duroselle, a.g.e., s: 64.
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a la

V. re-

hırlarıyia ilgili yükümlulük

altına girmek istememektedir-

ler. (1)
a. Cannes

Konferansı

6 Ocak 1922'de İngiliz, Fransız, İtalyan, Belçika ve Japon
delegeleri Cannes'da biraraya geliyorlar. A.B.D.'de gözlemci
yolluyor. Lloyd George, Milletler Cemiyeti'nin eksikliklerini
kabul etmekle birlikte, Avrupa'da onu tamamlayacak bir garanti andlaşmasına taraftar değildir. Oysa, Washington Konferansı'nda (12 Kasım 1921-6 Şubat 1922) Pasifik'le ilgili bu
tür bir andlaşma imzalanmıştır. Cannes da, ilerde, Mart ayı
içinde bir ekonomik konferansın toplanmasına, Almanya ve
Sovyet Rusya'nın da davet edilmesine karar veriliyor. Ayrıca
Lloyd George, Briand'a, İngiltere 'yle Fransa arasında yapıla
cak garanti andlaşmasının projesini sunuyor. Cannes Konferansı'nın önemli yanı, Fransa'da kopardığı fırtına ve Fransa'nın dış politikasının sertleşmesinde etken oluşudur.
Millerand, yetkilerinin arttırılmasından yanadır. Millerand, Fransız 1875 III. Cumhuriyet Anayasası'nı zorlayarak
yarı-başkanlık sistemi kurmaya çalışan ve bu yüzden 1924'te
istifa etmek zorunda kalacak olan bir cumhurbaşkanıdır. Ayrıca, dış politikada Almanya'ya karşı sert davranma yanlısı
dır. «Action Françaiseıı dergisinin öncülüğünü yaptığı Fransız sağı tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, Briand' ın kabinesinde, onun dışpolitikasına karşı olan Barthou, Doumer
gibi bakanlar da bulunmaktadır. Millerand, 7 Ocak'ta Faris
dışında olduğu sırada Briand'a bir yazı gönderiyor ve Briand'
ın:

ı.

Tamirat

2.

tamirat borçlarını görüşmek üzere Alman temsilcilerini çağırmamasını, «Tamirat Komis-

(1)

K. Feiling, A. History of Engla nd, London-Melbourne-Toronto, 1966, s: 1084.

borçları

konusunda hiç ödün vermemesini,

Konferans'ın,
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yonuıınun

bu konuda tek yetkili kurul olarak kalma-

sını,

3.

kabul ettirmeden Sovyet Rusya'nın ekonomik konferansa davet edilmemesini istiyor.
Bazı koşulları

Briand Paris'e dönüyor ve Parlamento'da çoğunluğu
mümkünken, basının saldırılarını ve Almanya'ya
karşı gittikçe sertleşen kamu oyunu da hesaba katarak istifa ediyor. Yeni kurulan Poincare hükümeti sertlik yanlı
sıdır. Ne var ki, Cannes'da daha önce Almanya'yla Sovyet
Rusya'nın da katılacağı bir ekonomik konferansın Cenova'da
toplanmasına karar verilmiştir. Briand'la Lloyd George arasında İngiliz-Fransız garanti andlaşmasının tartışılmasına
başlanmış ve ilk adımlar atılmıştır. Poincare bu girişimleri
torpillemeye çalışacaktır; İngiliz-Fransız garanti Andlaşma
sı'nın gerçekleşebilmesi için yeni koşullar öne sürecektir; İn
giltere'nin baştan beri karşı koyduğu Doğu Avrupa Devletleri'nin sınırlarının garanti altına alınmasını şart koşacaktır.
Ayrıca askeri sözleşme de yapılmasını, süresinin on yıl olmasını isteyecektir. Saldırı karşısında sadece Fransız-Alman sı
nırının değil, askersizleştirilmiş bölgelerin de garanti altına
alınmasını ön koşul olarak ileri sürecektir. İngiliz Dışişleri
Bakanı Lord Curzon hastalanınca yerine geçen Balfour, bu
konunun tartışılmasını daha önce başka sorunların çözümüne bağlayarak, andlaşma projesinin geri plana itilmesini ve
unutulmasını sağladı. Tarihçi Jacques Madaule, Briand'ın istifasıyla, Almanya'yla yakınlaşmada önemli bir fırsatın kaçı
rıldığı kanısındadır. O dönemde, Alman Dışişleri Bakanı Walther Rathenau'nun da yumuşamadan ve «serbest mübadele>>
den yana olduğunu _ hatırlatmakta, böylece sadece milliyetçiliğin değil, belki komünizmin de yenilgisi sağlanabilirdi, demektedir. (1) Bize göre de, Fransa'nın Briand'dan sonra izlediği dış politika Almanya'da milliyetçiliği güçlendirmiş ve
Nazizmin gelişmesine hizmet etmiştir. Öte yandan, Hitler iksağlamak

(1)

J. Madaule, a.g.e., T. 3, s: 160.
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tidara gelinceye dek sürecek olan bir Alman-Sovyet

yakınlaş

masını sağlamıştır.

b. Cenova

Konferansı

Bütün ekonomik sorunların görüşülüp karara bağlanma
sı amacıyla, 10 Nisan-19 Mayıs 1922 tarihleri arasında toplanan Cenova Konferansı başarılı olamamıştır. Başarısızlığın
nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
a. Sovyet Rusya'yla aynı masaya oturmak istemeyen
A.B.D.'nin konferansa katılmaması,
b. İngiliz-Fransız uyuşmazlığı,
c. Sovyet istekleri,
d. Alman-Sovyet yakınlaşması.
Konferansın amacı, milletlerarası ticareti yeniden düzenlemek ve canlandırmaktı. Bunun gerçekleşmesi için de bazı ilkeler getiriliyordu. Bu ilkelerin başlıcaları: Devlet borçlarının tanınması, yabancıların el konulan mallarının iadesi,
yürürlükteki rejimi yıkmak için propagandadan vazgeçilmesi
ve saldırıda bulunmama taahhüdüdür. Poincare, Cenova
Konferansının, Tamirat borçları ve Sovyet Rusya sorunlarını
tartışmakla yetinmesini istiyordu. Bağlaşık ve Ortaklar da,
Cannes Konferansında verdikleri kararlar uyarınca, Sovyet
Rusya'nın bütün borçlarını kabul etmesini istiyorlardı. Sovyet Rusya'ysa Cenova Konferansı'na ticari amaçlarla katılı
yordu. Çiçerin'in başkanlığındaki Sovyet delegasyonu Cenova'ya gelirken, Berlin'e de uğradı. Şansölye Wirth ve Dışişleri
Bakanı Rathenau'yla
Çiçerin, iki delegasyonun Cenova'da
yakın ilişkiler içinde bulunmasını kararlaştırdılar. Konferans
boyunca tartışmaların odak noktası Sovyet Rusya oldu.

Cenova Konferansı'na 29 (İngiliz Dominyonları da sayı
lırsa 34) devletin temsilcileri katıldı. Çiçerin, Konferansın
programına silahsızlanma sorununun da alınmasını istedi.
Fransa buna karşı koydu. Sovyet Rusya'dan, devlet borçları
na ve el koyduğu işletmelere karşılık, yabancılara, özellik-
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le de Rusya'da büyük yatırımlar yapmış olan Fransız ve İngi
lizler'e tazminat ödemesi isteniyordu. Öte yandan, kapitalist
devletler, Sovyet Rusya'da kendi vatandaşlarına özel ayrıca
lıklar ve yeniden «Kanunların Şahsiliği İlkesi»nin tanınma
sını, onlara sanayi kurma konusunda izin verilmesini istiyorlardı. Ayrıca, Rus petrolünü bölüşmek için yeni öneriler hazırlamışlardı. Hollandalı'lar ve İngilizler'in kontrol ettiği c<Royal Dutchııla büyük Amerikan tröstü «Standart Oilıı arasın
daki savaşım ve Sovyet temsilcilerinin karşı koyuşu, bu isteklerin gerçekleşmesini önledi (1). İşin ilginç yanı, Bağlaşık
ve Ortaklar'.ın borç ve tazminat karşılığı Sovyet Rusya'dan
18 milyar istemelerine karşılık, Çiçerin'in Bağlaşık ve Ortaklar'dan, içsavaşa karışmaları sonucu verdikleri zarar yüzünden 30 milyar altın ruble istemesi. Böylece, Almanya'nın Tamirat borçlarına çözüm getirmek için özel zaman ayıramıyan
konferans, Sovyet Rusya'nın borçlarını ödemesini sağlamak
konusunda da tam bir başarıs~zlıkla sona erdi. Bu arada, yeni bir gelişmeye ve bir andlaşmanın (Rapallo) imzalanması
na neden oldu. Cenova'dan sonra Haziran-Temmuz aylarında
toplanan La Haye Konferansı'nda da hiçbir sonuç alınamadı.
3. Alman-Sovyet

a. Rapallo

Yakınlaşması:

Rapallo:

Andlaşması'm Hazırlayan

Nedenler:

Cenova Konferansı sürerken, 16 Nisan 1922'de Cenova
Rapallo'da Almanya'yla Sovyet Rusya arasında bir
andlaşma imzalandı. Sovyet İzvestiya Gazetesi'nin 18 Mayıs
1922 tarihli sayısında, Merkez Yürütme komitesinin bir kararı yayınlanıyordu. Bu kararda, «milletıerarası ilişkilerin evrimi, tarihsel gelişmenin günümüzdeki evresinde, komünist
ve burjuva mülkiyet biçimine dayanan sistemlerin, geçici olarak birarada yaşama zorunluğunu ortaya koyuyorıı deniyordu. (1) Böylece «Barış içinde birarada yaşama)) politikasının
yakınında

(1)
(1)

J. B. Duroselle, a.g.e., s: 67-68.
R. Bournazel, Rapallo: Naissance d'un Mythe, Faris 1979,
s: 165.

-
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ilk temelleri atılıyordu. Ne var ki, soruna bir de Lenin'in bakbakmak gerekiyor. Lenin: ccemperyalistler arasın
daki uzlaşmazlık ve çelişkilerden yararlanmasını bilmek gerekir. Bu ilkeyi öteden beri titizlikle uygulamamış olsaydık,
kapitalistlerin zevkten şaşıl aşmış gözleri önünde, çoktan her
birimiz ayrı bir ağaca asılmış olurduk» diyor. (1)
tığı açıdan

Rapallo

gerek Sovyet Rusya'nın, gerek
ve Ortaklar karşısındaki yalnızlıkları
sona eriyordu. Almanya'nın Versailles mengenesinden ve
tazminat borçları baskısından kurtulmayı umabilmesi için,
bağımsız bir politika izleme güç ve yeteneğine sahip olduğu
nu göstermesi gerekiyordu. Rejimlerinin farklı oluşu ve Sovyet Rusya tarafından desteklenen ülkesindeki başkaldırılar
Almanya'nın Versailles'in egemenliğini sınırlayıcı hükümleri
ve Fransa'nın uzlaşmaz tutumu karşısında, Sovyet Rusya'ya
yakınlaşmasına engel olamamıştır. Yenilen Almanya'nın sorunu, yenenlerin tutumunu her çareye başvurarak yumuşat
maktır. Versailles Andlaşması'yla ; daha önce de açıklamaya
çalıştığımız gibi haksız ve kötü duruma düşürüldüğüne inanan Almanya'yla, eski topraklarından 877.000 kilometrekareyi ve bu topraklar üzerinde yaşayan 26 milyon nüfusu yitiren
Sovyet Rusya'nın , bir süre için birbirlerine yaklaşmaları kaçınılmazdı. (2) Alman Ordusu'ndan sorumlu Von Seeckt, daha 1919'da, Versailles Andlaşması'nın askeri konularda koyduğu yasakları aşmak için, Sovyet
Rusya'yla görüşmelere
girmişti. Bu görüşmeler, 1921 ve 1922 yıllarında ürün vermeye başladı. Sovyetler silah yapımında Alman tekniğinden ve
mühendislerinden yararlanacaklar, buna karşılık Almanlar,
ya;saklanan silahları Rusya'da deneyecekler ve bu silahların
kullanılması için gerekli personeli yetiştireceklerdi. Böylece,
Almanlar Rusya'da tank ve uçak fabrikaları kurdular ve 1924
ve 1932 yılları arasında sözünü ettiğimiz olanaklardan yararlanarak gelecekteki askeri güçlerinin ilk tohumlarını attıAndlaşması'yla

Almanya'nın Bağlaşık

(1)
(2)

V. Potyemkin, a .g.e. , C. 3, s : 330.
M. Baumont, a .g.e., T . 1, s: 212.

-

182 -

lar. (1) Rapallo Andlaşması, Alman Doğu Bürosu Başkanı
Maltzan, Dışişleri Bakanı Walther Rathenau ve Moskova Elçisi Kont Von Brockdorff-Rantzau'nun özel çabalarıyla gerçekleştirildi; yoksa Almanya'daki egemen çevreler bu yakın
laşmayı başta
tehlikeli buluyor ve soğuk karşılıyorlardı.
öte yandan, Alman sanayiinin dış pazarlara gereksinimi, her
geçen gün biraz daha artıyordu. Potyemkin'in belirttiğine
göre, Rapallo görüşmeleri sırasında Rus delegasyonu başka
nı ve Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin, Maltzan'dan pazar günü kendisini ayrıca gelip görmesini isteyince, Almanlar pazarlığı kızıştırmak amacıyla ağırdan aldıkları için, Maltzan:
«Pazar günü biraz güç; delegasyon piknik düzenledi, ben de
kiliseye gideceğim» diyor. Potyemkin şu sözleri ekliyor: «Ama
Çiçerin, 'en çok gözetilen millet' ayrıcalığını Almanya'ya tanımayı vaad edince, Maltzan dinsel görevlerini feda ederek
çağrıyı kabul edecekti hemen.» (2)
«Banş

içinde birarada yaşama» politikasının ilk uyguolarak gösterilen Rapallo Andlaşması, Bağlaşık ve Ortaklar'ın Almanlar'ı tamirat, Sovyetler'i tazminat borçları
nı ödemeleri için sıkıştırmalarının bir tepkisi olmakla birlikte, Sovyetler'in yeni uygulamaya başladıkları N.E.P. politikasının da bir uzantısıdır. Bolşevik partisi, N.E.P.'i (yeni
ekonomi politikası) Mart 192l'de başlattı. 1920 yılının son
aylarında, Baron Wrangel'in birliklerinin yenilişiyle sorunlar çözülmüş olmuyordu. Uzun savaş ve içsavaş yıllarının geride bıraktığı büyük sefalet ve yoksulluk hüküm sürüyordu
Rusya'da. Bilinçli ve militan işçiler ya partide, ya da Kızıl
Ordu'da görev almışlardı. İhtilalden önce nüfusa oranla sayıları az olan işçiler, daha da azalma tehlikesi gösteriyordu.
Daha kolay yiyecek bulmak umuduyla, kent halkı köylere
dönüyordu. Tarım üretimi eskiye oranla düşmüştü. Ayrıca,
köylüler ürettiklerini devlete vermiyorlardı. Tarım ürünlerine el koymak zorunda kalan otoriteler, köylülere karşı her
laması

(1)

J. B. Duroselle, a.g.e., s: 68.

(2)

V.

Potyemkin, a.g.e., C. 3, s: 328.

-
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geçen gün baskıyı arttırmak durumundaydı. (1) Bu koşullar
altında N.E.P., bir gevşeme, uygulanan politikayı yumuşat
ma, anlamına geliyor: Yarım-kapitalizme dönüştür N.E.P. ve
geçici bir süre uygulanacaktır; ticaret ve küçük sanayide özel
girişimin tekrar tanınmasıdır, devlet, ekonominin kilit noktalarını elinde tutmayı sürdürürken, eski malsahiplerinin iş
letmelerinin başına dönmesidir. Aynı zamanda amaç, köylüye
gerçek bir satınalma gücü sağlıyarak tarımda üretimi arttır
mak ve köylünün malını satmasına olanak vermektir. N.E.P.'
in başlatılması ve İngiltere'yle imzalanan ticaret andlaşması
aynı tarihe raslar: Mart 1921. Bu ticaret andlaşmasıyla, Sovyet Rusya İngiltere'ye ve imparatorluğu'na karşı düşmanca
propaganda yapmamayı da yükümleniyordu. Andlaşma metninde ayrıca Hindistan'ın adı geçiyordu. Sovyet Rusya Hindistan halkını kışkırtıcı davranışlarda bulunmayacaktı. Ayrıca Levesque, Baku Doğu Halkları Konferansı'nın, İngiliz
emperyalizmini hedef aldığı için, bu andlaşmanın imzalanmasından sonra tekrar edilmediğini de vurguluyor. (2) Haziran ve Temmuz 1921 'de toplanan Komintern'in III. Kongresi'nde Sovyet içpolitikasına koşut olarak, dışta ihtilalci saldırı yerine partilerin güçlendirilmesi ve geniş kütlelere dayandırılması için çaba harcanması kararlaştırılıyor. Böylece
geniş, birleşik cephe
politikasının da ilk örnekleri verilmiş
oluyor. Bu tutum tartışma konusu olacak, Rusya'nın iç koşullarının bir ürünü olduğu ileri sürülerek, eleştirilecektir .
Oysa, bu politikanın benimsenmesinde dış etkenlerin rolünü
de yadsımamak gerekir. Çünkü, söz konusu politika, Avrupa'
da ihtilal olasılığının azaldığı bu dönemin koşullarına da uygun düşmektedir.
b. Rapallo

Andlaşması'nın

Hükümleri

Rapallo Andlaşması 6 maddeden oluşmaktadır. Andlaş
maya göre, Sovyet ve Alman hükümetleri, kendilerinin ya da

(1)

(2)

J. Levesque, a.g.e., s: 60.
J . Levesque, a .g.e .. s: 60-61.
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yurttaşlarının uğradıkları zararların tazmininden karşılıklı
olarak vazgeçiyorlardı. Ayrıca Berlin Hükümeti millileştiril
miş sanayi işletmelerinin eski Alman sahiplerine geri verilmesini, öbür devletlerin benzer isteklerinin de Sovyet Rusya
tarafından yerine getirilememesi koşuluyla, talep etmekten
vazgeçmekteydi. İki ülke arasında diplomatik ve konsolosluk
ilişkileri kurulacaktı. Sovyet ve Alman Hükümetıeri arasın
daki ticari ve ekonomik ilişkilerde, birbirlerine karşılıklı olarak ecen çok gözetilen millet» ilkesini uygulayacaklardı. Ekonomik gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak için gerekli bütün önlemleri almayı yükümlenmekteydiler. Ayrıca
andlaşmanın, tarafların öbür ülkelerle ilişkilerine gölge düşürmeyeceği de belirtiliyordu. Rapallo Andlaşması, Almanya
ya için aynı zamanda sembolik bir önem taşıyordu. Yenik Almany:ı, bu andlaşmayla, düştüğü yalnızlıktan kurtuluyor ve
doğuya açılarak, Versailles'da kendisine dikte edilen koşul
lardan kurtulmak için ilk adımı atıyordu. Sovyet Rusya' ysa, Lenin'in «kapitalistlere bir iş adamı gibi davranmak, en
fazla verenle anlaşmak» önerisine uygun bir andlaşma yapı
yordu. Böylece, kapitalist ülkelerle kuracağı ilişkilerin ilk örneğini oluşturuyordu. Aynı zamanda kapitalist cepheyi de
bölmüş oluyordu. Rapallo'yla Sovyet Rusya, hem kendisini
devlet olarak kabul ettiriyor, hem de (geçici de olsa) Avrupa'
daki statüko'yu tanıyordu. Potyemkin'e göre Rapallo andlaş
ması, Bağlaşık diplomasisinin ortak bir kapitalist cephe yaratma girişimini kesin başarısızlığa uğratmaktaydı. Avrupa'
nın yenik ülkeler ve Sovyet Rusya zararına kalkındırılması
planı da, böylece sonuçsuz kalıyordu. (1) Rapallo'dan sonra,
Sovyet diplomasisi emperyalistler arası çelişilerden yararlandığını ilan ederken, Alman komünist Partisi'ni kendi iktidarına karşı zor durumda bıraktı. Bu arada Almanlar Versailles'i çiğneyerek Sovyet topraklarında modern silahları deniyorlardı. (2)

(1)

R. Bournazel, a.g.e., s: 164-165.

(2)

V. Potyemkin, a.g.e.,

c.

3, s: 330.
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c. Rapallo Ertesinde Toplanan Komintern'in iV.
Kongresi

Burada belirtmek istediğimiz nokta, Avrupa'daki devrimci potansiyelin yavaş yavaş zayıflamasına koşut olarak,
Komintern'in içinde Sovyet Komünist Partisi'nin ve Sovyet
Devleti'nin ağırlığının daha da artmaya başlamasıdır. Kasım
1922'de toplanan K<?mintern'in IV. Kongresinde alınan kararda: c<IV. Kongre, ancak bütün ülkelerde tek sesli ve planlı
bir biçimde ve sırf sözde değil, eylemde de gerçekleştiril
diği takdirde meyvalarım verecek olan taktiğin yürütülmesinde, bütün seksiyonlarından ve üyelerinden en sıkı disiplini göstermelerini ister. 21 koşulun onaylanması, Dünya
Kongrelerinin ve Dünya Kongreleri arasında geçen zaman
içinde Komintern organı olan Yürütme'nin bütün taktik kararlarının uygulanmasını da içerir. Kongre, Yürütme'yi, tüm
taktik kararların bütün partilerce uygulanmasını en sıkı biçimde teşvik etmek ve denetlemekle görevlendirir.» (1) deniyordu. Ayrıca, federal eğilimler önlenerek, Komintern'in Sovyet Komünist Partisi etrafında merkezileşmesini sağlayacak
önlemler alındı. ccYürütmeıınin üyelerinin partiler tarafından
seçilmesi yerine Kongre'ce seçilmesine, Komintern'in kongrelerinin partilerin kongrelerinden önce yapılmasına karar
verildi. Böylece, genel kongreye gelenlerin partilerinden emredici vekalet almaları önlendi. (2) Buharin bu kongrede kahince sözler söyledi: Bir proletarya devletinin bir burjuva
devletiyle, başka bir burjuva devletini yıkmak için, askeri

(1)
(2)

III. Enternasyonal, (1919-1943) Belgeler, s:· 71-72.
J. Levesque, a.g.e ., s: 66 , bu değişikliği 1971 yılında Moskova'da yayınlanan «:Üçüncü Enternasyonal'ın Kısa Tarihb
adlı kitap şöyle değerlendiriyor : Yürütme'nin Kongre'nin
bir toplantısında seçilmesi (daha önce parti temsilciliği temel alınarak oluşuyordu), Komintern'in birleşik bir .dünya
partisi olarak başarılı sağlamlaşma sürecinin ve dünya bilimsel sosyalist hareketi içindeki birliğin gelişmesinin kanı
tıydu. III. Enternasyonal'ın Kısa Tarihi, Çev. N. Okman,
İstanbul 1979, s: 218.
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andlaşma yapmasının ccmeşrun sayılması gerektiğini, bu durumda bütün ülkelerin komünistlerinin görevlerinin bu iki
bağlaşığı desteklemek olduğunu vurguladı. Aynı zamanda,
İtalya'da Faşizm'in iktidara gelmesi karşısında, işçilerin birleşik cephesini kurmaya yönelik kararlar da alındı IV. Kongre'yle, Komintern'in tutumunda Sovyet dış politikasının ağır
basmaya başladığı görülüyor. (1)

4. Ruhr Bölgesi'nin İşgali
a. Ruhr Bölgesi'nin İşgaline Yol Açan Gelişmeler

Fransa'da, Briand'ın yumuşama, Almanya'ya yaklaşma
ve Tamirat borçlarından ödün verme politikasının gerçekleş
mesini, yetkilerini de aşarak önleyen Cumhurbaskanı Millerand, Fransız sağı tarafından desteklenmektedir. Öte yandan,
Almanya'da Wirth hükümeti zaman kazanmak isterken. Dış
işleri Bakanı Rathenau'nun uygulamaya çalıştığı uzlaşma
politikasını da sanayiciler önlüyor. Mark'ın düşüşü , ağır sanayici Stinnes'i Ruhr böl!!esinin en güçlü kişisi durumuna
getiriyor. İçte, enflasyon tekelleşmeyi hızlandırıyor, orta burjuvazinin yıkımına yol açıyor; dışta yeni pazarlar bulunmasını kolaylaştırıyor. İlk hedef Ar.i antin pazarıdır. Mark'ın
hızla değer yitirmesi, Almanya'nın borçlarını ödemesini güçleştiriyor. Pirenne'e göre, zaman
kazanmaya ve bu arada
borçlarını ödemeye çalışan hükümete karşılık, halk, borçların
ödenmesini, enflasyonu arttırarak önleyen büyük sanayicileri tutuyor. (2) Cannes ve Cenova Konferanslan'ndan sonra
Haziran 1922'de, Erzenberger gibi, Rathenau da milliyetçiler
tarafından öldürülüyor. Wirth yavaş yavaş büyük sanayicilerin devalüa.syoncu politikasına yanaşıyor. Bu politikanın amacı Bağlaşıkların Almanya'nın ödeme gücünü saptamalarını
engellemekti. Aynı zamanda, bu politika, orta sınıfın yoksullaşmasına, küçük işletmelerin ekonomik diktatör Stinnes'in

(1)

(2)

J. Levesque, a .g.e., s: 66.
J . Pirenne, a.g.e., T . VI, s: 376-377.
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konsorsiyumunun içinde erimelerine yol açıyordu . Sonunda,
para bunalımı yüzünden Wirt Hükümeti istifa etmek zorunda
kaldı. Yerine kurulan ve sağa daha yakın olan Cuno Hükümeti de devalüasyonu durduramayıp, Bağlaşık ve Ortaklar
arasındaki uyuşmazlıklardan da yararlanarak, geçici de olsa,
Tamirat borcundan kurtulmak için 4 yıllık bir moratoryum
istiyor. Fransa'da, Briand çekilince kurulan Poincare lıükü
meti, Almanya'ya karşı sert önlemler almaktan, İngiltere
karşısında da bağımsızlığını korumaktan yanadır. Poincare,
ancak güvence karşılığında moratoryuma yanaşabileceğini
açıklıyor. 30 Temmuz'da, Ruhr bölgesi'ndeki madenlerin Bağ
laşık ve Ortaklar'a «rehin» olarak bırakılması durumunda
«moratoryum»U kabul edebileceğini bildiriyor. Buna ccüretken rehin» deniyor. 7-14 Ağustos tarihleri arasında Londra
Konferansı toplanıyor. Lloyd George «üretken rehinııe karşı
dır. Öte yandan A.B.D., Fransa'nın savaşta kendisinden aldı
ğı borçları ödemesini istiyor. Poincare'yse Tamirat alacakları
eline geçmeden savaş borcunu ödeyemeyeceğini bildiriyor.
Konferans başarısızlıkla sonuçlanıyor. İngiliz-Fransız ilişki
leri gerginleşiyor. Fransa, maliyesini düzeltmek ve frankın
değerini korumak amacıyla, Tamirat borcunun ödenmesini
sağlamak için kuvvet kullanılmasından yanadır. İngiltere'yse
buna karşıdır. İngiltere'nin Anadolu'ya saldırttığı Yunanlı
lar'ın yenilgisi nedeniyle başı derttedir. Orta-Doğu ve Musul
petrolleri üzerindeki emperyalist emellerinden vazgeçmemiş
tir. İrlanda'daki karışıklıklarla uğraşmak durumundadır.
A.B.D.'yle Kanada'nın baskısı yüzünden İngiliz-Japon Dostluk Andlaşması'nı yenilememiş, bu nedenle de Uzak-Doğu'da
Japonya'yla arası açılmıştır. Ayrıca iç ekonomik tıkanmala
rı Almanya'yla ticaret ilişkileri kura.rak giderme eğiliminde
dir. (1) İngiltere'de Liberaller'in ilerici kanadıyla Muhafazakarlar arasında koalisyon bozuluyor. Kasım 1922 seçimlerini
Muhafazakar Parti kazanıyor. Yeni Başbakan Bonar Law,
Fransa'ya karşı Lloyd George'dan daha yumuşak bir tutum
içindeyse de, iyileşen Curzon Dışişleri Bakanlığını sürdür(1)

J . Pirenne, a.g .e., T . VI, s: 378.
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mektedir. (V İngiltere, iç ekonomik sorunlarının acele çözüm beklediği bir sırada, Almanya'ya karşı yeni bir serüvene
girmekten yana değildir. İngiltere'de ikibuçuk milyon işsiz
vardır, sosyal sigortaların da kasaları boştur. (2) Öte yandan
Ingilizler, Fransa'nın Mustafa Kemal'in n'ıilliyetçi eylemine
yakınlık duymasından da ayrıca tedirgindirler. Fransızlar
Anadolu'dan askerlerini çekerek, İngilizler'i Mustafa Kemal'
in karşısında yalnız bırakmışlardır. (3) Poincare, 31 Ağus
tos'ta, Tamirat Komisyonu'nun 6 aylık bir moratoryum önerisini de reddediyor. Almanya'nın tekrar moratoryum isteği
üzerine, 9 Aralık'ta yine Londra'da toplanan konferansta,
Tamirat borçlarının ödenmesi konusunda İngiliz-Fransız
uyuşmazlığı bütün açıklığıyla ortaya çıkıyor. Bu toplantıda,
Ekim'de Roma'ya yürüyen faşistlerin iktidara gelmeleri üzerine, İtalya'yı Mussolini temsil ediyor. (4) Poincare, Almanya'nın ilk süresi dolan borcunu ödememekte direnmesi karşısında, eyleme geçerek Ruhr'u işgale kararlı olarak gelmiş
tir konferansa. Almanya da, o sırada Fransa'ya vermesi gereken tahta telgraf direklerini süresinde teslim etmemiştir.
İtalya ve Belçika Fransa'yı destekliyor. Bu kez, Paris'te 2
Ocak 1923'te toplanan konferansta, « rehinıı olarak Ruhr Bölgesi'nin işgaline karar veriliyor. İngiliz Başbakanı Bonar
Law, bu kararı protesto etmekle birlikte, kuvvet kullanarak
karşı koymayacağını bildiriyor.
b. Ruhr Bölgesi'n·n İşgali ve Pasif Direnme
11 Ocak 1923'te Ruhr,

Fransız ve Belçika birlikleri tagün, Fransız Hükümeti'nin Parlamento'da 72'ye karşı 452 oy almasıyla karar onaylandı. Karşı
oy verenler komünistler ve sosyalistlerdir. İçlerinde Herriot'nun da bulunduğu otuz kadar Radikal çekimser kaldı.
Fransız Hükümeti'nin iki amacı var, Duroselle'e göre;
rafından işgal

(1)

(2)
(3)
(4)

edildi.

Aynı

M. Baumont, a .g.e., T . İ, s: 274.
J. Leruez-J. Sure!, a.g.e., s: 24.
J. B. Duroselle, a .g .e., s : 70.
J . B. Duroselle, a .g.e., s : 70.
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1. Ruhr'daki fabrikaları rehin tutarak Tamirat borçlarının

ödenmesini

sağlamak

2. Alman ekonomisine baskı yaparak Fransa'nın
lar;na uygun bir politika izlettirmek. (1)

çıkar

Renouvin, işgal kararını, iş çevreleri ve kamu oyunun
büyük baskısı olmadan alınan politik bir karar olarak değer
lendiriyor. Başta sanayicilerin bu konuda fikir birliğine varamadıklarını, basında da sağcı «Action Française» gazetesinin Ruhr'un işg·alini istediğini belirtiyor. (2)
Şansölye Cuno, 13 Ocak'da Reichstag'da yaptığı konuş
mada: «Burada söz konusu Tamirat borcunun ödenmesi değildir artık. Fransız politikasının o eski amacı söz konusudur şimdi, dörtyüzyıllık amacı. .. O politika XIV. Louis ve
I. Napoleon tarafından büyük başarıyla uygulanmıştı, ama
öbür Fransız yöneticileri de, aynı politikayı apaçık bir biçimde gütmekten geri kalmadıları> diyor. Alman Hükümeti'nin,
12 Ocak 1923 günü Fransız ve Belçika Hükümetıeri'ne yolladığı notada da «Ordu'nun, tıpkı savaş zamanındaki gibi tepeden tırnağa silahlı ve donanımlı olarak, işgal dışı bırakıl
mış Alman topraklarına girmesi, Fransa'nın eylemine tam
bir askeri saldırı niteliği vermektedir» deniyordu. (3)

İngiltere kararı

protesto etmekle yetinmişti; Fransız
kazanmak istediğini göstermeye çalışıyor, ama
kuliste Fransa'nın yenilgisini hazırlıyordu . İngiltere 'nin Berlin büyükelçisi Lord d'Abernon Berlin Hükümeti'ne, Fransız
işgalinin «pasif direniş » le karşılanmasını öğütlüyordu. Dış
işleri Bakanı Curzon'sa, Ruhr'un işgalini önlemek için ciddi
bir girişimde bulunmamıştı. (4) Potyemkin'e göre, gerek Curzon, gerek yakın yardımcısı Berlin Büyüke1çisi d'Abernon,
dostluğunu

(1)

(2)
(3)
(4)

J . B. Duroselle, a .g.e. , s: 71.
P. Renouvin, a .g.e., T. VII, s : 251.
V. Potyemkin, a.g.e. , C. 3, s: 416 .
J . Bariety-J. Droz, a.g.e., s: 29-30.
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Ruhr yüzünden patlak veren bu çatışmanın hem Fransa.yı,
hem de Almanya'yı güçsüz düşüreceği inancındaydılar. Büyük Britanya'nın Avrupa politikasındaki üstün durumunu
sürdürebilmesi için de gerekliydi bu. (1)
Sovyet Hükümeti Ruhr'un işgalini kınadı. Sovyet Hükümeti'ne göre: ccFransız kuvvetlerinin Ruhr havzasına girişi,
sadece Poincare tarafından yürütülen saldırgan politikanın
değil, aynı zamanda emperyalist Alman burjuvazisinin, Stinnes ve onun güdümlü ccHaılkçı Partisinnden esinlenerek
sürdürdüğü kışkırtıcı etkinliğin sonucuydu» (2) Alman Hükümeti, Ruhr'un işgali karşısında, kanm oyunun da desteğiy
le, bölgedeki memur ve işçilere pasif direnme uygulamaları
nı emretti. Daha önce, kendiliğinden, direnme başlamıştı bile. (3) Tamirat borcu karşılığı ödeme ve mal gönderme durduruldu. Ruhr halkı grev yapmaya başladı. Pasif direnme zaman zaman sabotajlar biçiminde aktif direnmeye dönüştü.
31 Mayıs'ta Krupp Fabrikaları'nda çıkan bir çatışmada 13
işçi öldü. 26 Mayıs'ta, Leo Schlageter, askeri bir treni havaya
uçurduğu için kurşuna dizildi. Öte yandan,
çatışmalarda
Fransızlar 20 ölü, 66 yaralı, Almanlar 76 ölü, 92 yaralı verdiler. (4>
Alman Hükümeti Ruhr Bölgesi'nde pasif direnişe karar
verirken, İngiltere'yle Fransa arasındaki uyuşmazlığa bel
bağlamış, İngiltere'nin eyleme geçeceğini ummuştu. Düş kı
rıklığına uğradı. İngiltere, Ruhr'un işgalinin Versailles Andlaşması'na aykırı olduğunu, bu konuda hakemlik yapabileceğini bildirmekle yetindi ve Fransa'nın karşı koyması karşı
sında köşesine çekildi. Aslında, Alman sanayiindeki İngiliz yatırımları Fransa' nın Ruhr'u işgaliyle tehlikeye düştüğü gibi,
çelik sanayiinde kurulabilecek bir Fransız-Alman ortaklığı
(1)

(2)
(3)
(4)

V. Potyemkin, a.g.e., C. 3, s: 417.
V. Potyemkin, a .g.e., C. 3, s: 418.
Favez J. C., Le Reich Devant l'Occupation Franco-Belge de
la Ruhr en 1923 Geneve, 1969, s: 209.
Favez J. C., a.g.e., s: 211-213.
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da, İngiliz çelik: sanayii için büyük bir rekabet öğesi olabilirdi. Renouvin, İngiltere'nin pasif tutumunu, Potyemkin gibi, İngiltere'nin geleneksel Avrupa denge politikasına değil
dünya toplu durumu içinde Fransa'dan bağlarını koparamamasına bağlıyor. (1) Alman Hükümeti'nin pasif direnme uygulaması 3.500 milyar marka patlıyor, büyük bir enflasyon
yaratıyor bu karşılıksız masraflar. Ruhr bölgesi'nin işgali,
Alman ekonomisine büyük bir darbedir. Bu dönemde, Alman
toplam nüfusunun %10'unun burada bulunmasına karşılık,
toplam çelik üretiminin %40'ı, pikdemir üretiminin %70'i,
toplam kömür üretiminin %88'i burada toplanmıştır. (2)
Mark baş döndürücü bir hızla düşmektedir. Ocak 1923 başında Ruhr'un işgalinin arifesinde, 1 dolar 10.425 marka çık
mıştır. 27 Ağustos'ta 1 dolar 142 milyon marktır. (3) İngil
tere'nin suskunluğu, Almanlar'ın pasif direnişten vazgeçmelerine ve kaderlerine boyun eğmelerine yol açıyor. 12 Ağus
tos'ta Cuno Hükümeti düşmüş, yeni hükümeti Hugo Stinnes'
in de desteklediği Stresemann kurmuştur. 26 Eylül'de hükümet pasif direnişe son verme kararı alıyor. Bu kararın nedenlerinin başında genel ekonomik bunalım, ülkedeki devrimci
eylemin tekrar yoğunlaşması ve Rhein Bölgesi ayrılıkçılığı
geliyor. Almanya'nın içinde bulunduğu koşullarda, Stresemann hükümeti, ayrıca Batılı hükümetlerden destek de istiyordu, yoksa «Almanya'nın son burjuva hükümeti» olabilirdi. (4) Almanya, 1923 yılının sonbaharında, yine bir devrim
arifesi yaşamaktaydı. Saksonya'da Sosyal-Demokratlar'ın sol
kanadıyla komünistler (de facto) bir işçi hükümeti oluştur
dular. Çok geçmeden Saksonya'yı Thuringen izledi. Stresemann, her iki eyalete de asker yolladı ve ayaklanmayı ezdi.
Bu sırada, 22 Ekim 1923'de, Hamburg işçileri genel greve
başladılar ve genel grev silahlı ayaklanmaya dönüştü. Orduyla üç gün süren, dişe diş bir savaştan sonra bu ayaklanma da ezildi. Sosyal Demokrat liderler burjuvazinin yanında
(1)

(2)
(3)
(4)

P . Renouvin, a.g.e., T. VII, s: 252.
N. Kuyucuklu, İktisadi Olaylar Tarihi, İstanbul 1982, s: 262.
P. Renouvin, a.g.e., T. VII, s: 253.
V. Potyemkin, a.g.e., C. 3, s: 434.
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aldılar. Böylece Alman proletaryasının devrimci savaşı
kesin bir yenilgiyle kapanmış oluyordu. (1) Ayrıca Rhein
Bölgesi'nde (Renanya) bir ayrılıkçılık eylemi başladı. Bir
bağımsız cumhuriyet kuruldu. Ne var ki, Fransız ve Belçika
birliklerinin desteğine güvenen azınlıktaki ayrılıkçılar, kış
kırtılmakla birlikte yardım görmediler. Bağımsız Rheinland
Cumhuriyet i fazla yaşayamadı, liderleri ya kaçtılar, ya da öldüıiildüler. (2)

yer

mı

5.

Uzlaşmaya Doğru

a. Tamirat Borçlarıyla İlgili Görüşmeler:
Fransızlar'ın gırışımı sonuçsuzdur.
Fransız Başbakanı
Poincare, Alman Hükümeti'ne koşullarını bildireceğine, beklemiştir. Böylece İngiltere'nin tekrar girişimde bulunmasına
olanak tanınmış oluyor. Ekim 1923'de İngiliz hükümeti, Almanya'nın Tamirat borcunu ödeme gücünü ortaya çıkarmak
için bir «Milletlerarası Anketnin yapılmasını öneriyor. Bu,
daha önce de Cannes Konferansı sırasında yapılmış bir öneridir. Almanya 1923 yılı sonunda, topu topu 20-25 milyar altın
mark ödemiş durumdaydı. Bunun 16 milyarını yurt dışındaki
Alman mallarının değeri karşılıyordu. Ülkenin milli zenginliğinden sadece 9 milyar 500 milyon ayrılmıştı ödemeye. Mal
olarak (ayni) yapılan ödemelerin dışında, para olarak sadece 1 milyar 800 milyon mark ödenmiş bulunmaktaydı. (3)
Poincare, 28 Ekim'de, tam «üretken rehin>ıden yararlanacağı bir sırada, Fransa'nın alacaklarına yeni bir budama getiren İngiliz önerisini kabul ediyor. Poincare'in bu tutumu
nasıl açıklanabilir? Bir görüşe göre, Poincare, Ruhr'un işga
linden sonra ekonomik ve mali çıkmazda olan Almanya'dan
Tamirat borcunun tamamını alamıyacağını anlamıştı. Bu
durumu kendi başına kabul etseydi Parlamento'da eleştirile-

(1)

(2)
(3)

J . C. Favez, a.g.e., s: 178-180.
J . C. Favez, a .g.e., s: 183.
V. Potyemkin, a.g.e., C. Ill, s: 429.
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cek ve puan yitirecekti. Onun için İngiltere'nin girişimini ve
bir görüşe göre, Poincare olayların gelişmesini bekledi, Almanya'nın durumu kabul edebıleceğini sandı. Rhein Bolgesi ayrılıkçılarına da, ba§arıları yönunde yardımda bulunmayıp taraısız görünmekle birlikte, bel bağladığı bir gerçek (1).

sorumluluğu almasını bekıedi. Başka

Sonuçta, Almanya'ya karşı Versailles Andlaşması'nın
yerme getirmesini saglamak için gırışıımiş
oıan bu eylemın başarısız kaıdıgı söyıenebılir. ıu Ocak rn22
Cannes Konıeransı'nda, Tamnat borçları 'ndan ödün verilmesıne karşııık, lt'ransa'ya lngiıiz garantısi sagıanıyordu. Oysa, bu kez lt'ransa garantısiz odün vermeye yanaşıyordu. Duroselle'e göre, Poincare'nin uzlaşmaya yanaşmasının nedenleri: Fransa'da da ennasyonun hızlanması ve rrangın düşme
ye başlaması karşısında Ingiliz mali çevrelerınin yardımına
olan gereksinim ve yaklaşan seçim ıerdır. Fransız sağı işgalin
sürmesınden yanadır, soluysa kaı şı. Poincare hakem roıli oynamak istemektedir. (2t
yükümlüıukıerıni

b.

Dawes

Planı

ve Ruhr Bölgesi'nin

Boşaltılması:

Almanya, 24 Ekim 1923'de Tamirat Komisyonu'na yollabir mektupta, borçlarını ödemeyi ilke olarak kabul ettiğini bildiriyor ve ödeme gücünün incelenmesini istiyordu. (3)
Ingiltere'yle A.B.D., bu sorunun çözümünü araya girerek kolaylaş tırmak istiyorlardı. (4) Başkan Harding'in Ağustos 1923
de ölümünden sonra A.B.D. başkanlığına gelen Coolidge, bu
sorunun çözümüyle ilgili önerilerde bulundu. Sorunu ya politikacıların, ya da uzmanların çözmesini istiyordu. Poincare
uzmanlar komisyonunu yeğlediğini bildirdi. Böylece Tamirat
komisyonu'na bağlı iki komite kuruldu. Bunlardan biri, İngi
liz Reginald Mc. Kenna'nın başkanlığında, Alman Bütçesi'nin
dığı

(1)

P . Renouvin, a .g.e., T. VII, s: 254.

(2)
(3)
(4)

J. B. Duroselle, a .g.e., s: 74.

A. Ş . Esmer, a.g.e., s: 16.
F . Armaoğlu, a.g.e., s : 473.
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dengesini ve Alman parasının korunmasını sağlayacak önlemler önerecek; öbürü A.B.D.'li bankacı ve general, Charles
G. Dawes'in başkanılığında, Almanya'dan dışa giden sermaye tutarını hesaplayacak, geri gelmesi için önlemler alacak
ve Tamirat borçlarını yeniden saptayacaktı. Böylece Fransız
Hükümeti, kendi Tamirat alacaklarının milletıerarası planda
ele alınmasını, bu konuda İngiliz ve Amerikalılar'ın söz sahibi olmasını ve garanti için ayrıca girişimde bulunmayı kabul
ediyordu. Dawes Komitesi, Ocak'tan Nisan 1924'e kadar Paris'te çalıştı. Alman Hükümeti de, 19 Nisan'da yayınlanan raporun Tamirat borçlarının tartışılması için bir taban oluş
turduğunu kabul etti. Almanya, ekonomik kalkınması için
Anglo-Saxon serm.ayesine olan gereksinimin bilincinde, milletlerarası ilişkilerde kendisine güvenilebileceğini göstermek
zorunluğunu duyuyordu. (1) Fransa'da 1 Haziran seçimlerinin «Sol kartel»i iktidara getirmesi, sorunun çözümünü daha
da kolaylaştıracağı kanısını yaratıyordu. Sosyalistler'in desteklediği Radikaller'den kurulu hükümetin başına Edouard
Herriot geçmişti. Ruhr'un işgali konusunda karar alırken çekimser kalmakla birlikte Herriot Poincare'nin tamirat borcu
konusundaki tutumunu ve Ruhr'un işgalini eleştiren bir politikacıydı. Almanya'dan
alınacak garanti karşılığı Dawes
planını kabul etmekten yanaydı. İngiltere'de de iktidar değiş
miş seçimlerden sonra bir işçi hükümeti kurulmuştu. İngiliz
Başbakanı Mac Donald'la Herriot, Almanya'dan, Alman silahlanmasını önleyebilmek için askeri denetim garantisi istediler. Almanya olumlu yanıt verince, Dawes planı ve Ruhr'un
boşaltılması gündeme gelmiş oldu.
Tamirat borçlarının Almanya'nın ekonomik
kalkınması oranında ödenmesini sağlamaya yönelikti. Bunu
gerçekleştirebilmek, İngiliz-Amerikan sermayesinin Almanlara paralarının değerini sağlamlaştırabilmeleri ve bütçelerini
dengelemeleri için zorunlu yardımı yapmasıyla mümkündü.
Uzmanlar, markın enflasyonunu durdurmak için Almanya'ya
Dawes

(1)

planı,

J. C. Favez, a.g.e.,

s: 279.
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800 milyon altın mark tutarında bir milletıerarası kredi açıl
önermekteydiler. Almanya'ysa, mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesine garanti olarak, gümrük vergilerini,
içkilerden aldığı dolaylı vergileri ve milli bütçesinin en üretken öğelerini bir «Vergiler Komiseri>>nin denetimi altına vermek zorunda bırakılıyordu. Büt ün demiryolları, Tamirat Komisyonu'nun denetimi altında iş görecek bir şirkete devredilecekti. Emisyon yetkisi de Bağlaşık ve Ortaklar'ın denetimi altında çalışacak bir bankaya verilmekteydi. Tamirat borçlarının toplam tutarı ve son ödeme vadesi bu kez de belirlenmemişti. Almanya, ilk yıl içinde 1 milyar mark ödemeyi üstleniyordu. Yıllık ödemeler gittikçe artarak 1928 ve 1929 yılla
rında ikibuçuk milyar mark olacaktı. (1) Böylece Dawes planıyla, 1924'ten başlıyarak 1929'a kadar sürecek olan beş yıl
lık ödeme koşulları saptanmış oluyordu. Stalin'in bu konudaki değerlendirmesi şöyle: «Dawes planı Amerika'da hazırlan
mıştır, aslı şu temeıe dayanmaktadır :
Avrupa Amerika'ya
olan borcunu Alm-a nya'dan alacağı tazminatla ödemek istemektedir. Ama Almanya, tazminatı ödemek için gerekli parayı havada bulamıyacağına göre, Avrupa'nın ona olanak yaratması gerekmektedir. Yani Almanya'ya, kapitalist devletler
tarafından henüz egemenli~ altına alınmamış boş pazarlar
bulunacaktır ki, bu ülke tazminatını ödeyecek kaynaklara ve
güce bir an önce kavuşsun. Amerika bu konuda, bir takım
önemsiz ufak tefek piyasaları hesaba katmazsak, asıl bizini
piyasamızı gözüne kestirmiş bulunmaktadır. Bizim pazarlarımız, bu hesaba göre, Almanya'ya ikram edilecek; Almanya
bizden çekeceği paralarla Avrupa'ya olan tazminat borc1':lnu
ödeyecek, Avrupa'lı müttefikler de bu paralarla Amerika'ya
olan savaş borçlarını t asfiye edecektir.» Stalin, «bu asıl ilgilinin fikri alınmadan verilen bir karardır, biz hızla sanayileşe
rek buna asla izin vermeyeceğiz» diyor (2)
masını

Dawes
(1)

(2)

planı

kabul edildikten sonra, A.B.D.'yle öbür

J . C. Fa vez, a .g.e., s : 324-326. V. Potyemkin, a .g.e., s : 448449.
V. Potyemkin, a.g.e., s : 450-451.

-
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laşık ve Ortaklar'ın arasındaki borç ilişkilerinin çözümüne
geçildi. A.B.D. alacaklarında İngiltere için %26.5, Belçika
için %54, İtalya için %68, Fransa için %50 indirim yaptı.
Böylece alacakları ödenirse, borcunu karşıladıktan sonra,
Fransa 20 milyar kadar kara geçebilecekti. (1)

Ruhr Bölgesi'nin boşaltılması sorunu uzun görüşmelere
yol açtı. Sonunda bir yıl içinde bölgenin boşaltılması ilke
olarak kabul edildi. Ne var ki, bölgedeki işgalin kaldırılması
oldukça karmaşık sorunlar yaratıyordu. Gözönünde bulundurulması gereken üç tür bölge vardı:
1. 8 Mart 1921'de İngiltere'nin de onayıyla yaptırım uy-

gulamak için
Ruhrort.

işgal

edilen

Duisburg, Dusseldorf ve

2. İngiltere'nin karşı çıkmasını dinlemeyip, Fransız ve
Belçikalılar tarafından Ocak 1923'te işgal edilen Ruhr
Bölgesi.
3. Versailles Andlaşması'na göre işgal edilip, beş yıl
içinde (Ocak 1925'de) boşaltılması gereken Köln Bölgesi. Bu son bölge İngilizler'in işgalinde olup, Ruhrla öbür işgal bölgesi arasında bağlantıyı sağlıyordu.
öte yandan, silahsızlanma konusunda yapılan denetimler olumlu sonuç vermemişti. Almanya örgütlü bir biçimde
silahlanıyordu. Krupp fabrikaları ağır silah yapımında kullandığı araç ve gereçleri olduğu gibi koruyordu. General Von
Seeckt de bir kurmay örgütü kurmuştu. Fransız hükümeti bu
gelişmelerden kaygı duyuyordu. Kasım 1924'te yenilenen İn
giliz seçimlerinde, bu kez Muhafazakar Parti iktidara geldi.
Baldwin Başbakan oldu, dışişlerine gelen Austin Chamberlain Fransız yanlısı olarak tanınmaktaydı. (2) Londra'da Aralık'ta yapılan bir toplantıda, Ruhr Bölgesi'nin boşaltılmasına
(1)

(2)

J. Pirenne, a.g.e., T. VI, s: 386.
J. B. Duroselle, a.g.e., s: 77.
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karar verildi, ama ancak Almanya silahlanma konusunda doyurucu güvence verdikten sonra, 1 Temmuz 1924-17 Ağustos
1925 tarihleri arasında boşaltıldı. Köln Bölgesi'nin boşaltıl
masıyla, ileride üzerinde ayrıca duracağımız Locarno Konferansı'nda, Stresemann tarafından Locarna andlaşması'nı Almanya'nın imzalamasının önkoşulu olarak ileri sürüldü ve
kabul edildi. Bu bölge de 1 Aralık 1925'le 31 Ocak 1926 tarihleri arasında boşaltıldı. 1925'ten sonra Fransız-Alman ilişki
lerinde yumuşama dönemi başladı.

c.

Rhein Bölgesi'nin

Boşaltılması

ve Young

Planı:

1924'te başlayan Alman-Fransız yakınlaşması, ileride
ayrıca üzerinde duracağımız Fransa'nın doğu sınırlarının garanti altına alınmasını sağlayan Locarno Andlaşması'nın gerçekleşmesine olanak vermiş, 1928'de savaşı bütünüyle milletlerarası hukuka aykırı sayan Briand-Kellogg Andlaşması'nın
ortamını hazırlamıştır. Paris'te, Briand-Kellogg Andlaşması
nı imzaya gelen Stresemann,
özellikle Locarno'dan sonra,
Versailles Andlaşması gereğince «Rhein Bölgesiıınin işgalinin
artık bir anlamı kalmadığını tekrar başbakan olan Poincare'
ye ve deneyimli politikacı Dışişleri Bakanı Briand'a anlatı
yor. Bunun karşılığı olarak da, Tamirat borçlarının sonkez
sonuca ulaştırıcı biçimde düzenlenmesini kabule hazır olduğunu bildiriyor. O güne dek Almanya hep kısa süreli, Fransa'vsa uzun süreli çözümlerden yana olmuşlardı. Şimdi beş
yıllık Dawes planının yerini alacak son bir planın hazırlan
ması söz konusudur. Böylece, Rhein bölgesi'nin boşaltılması
ve Tamirat borclannın son ödeme biçiminin saptanması için
görüşmelere başlandı.

İngiltere, Fransa, Belçika ve Almanya'nın katıldıkları,

1929 La Have konferansı'nda, Rhein Bölgesi'nin
boşaltılmasının Eylül 1929'da başlatılmasına, en geç 30 Haziran 1930'da sona erdirilmeslne, önce Belçika ve İngiliz birliklerinin, en son da Fransız birliklerinin bölgeden ayrılmalarına
30

Ağustos
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karar verildi. (1) Bu bölge, Versailles Andlaşması'nın öngördüğünden beş yıl önce boşaltılmış oldu.
öte yandan Almanya borçlarını ödeyecek duruma gelEkonomik kalkınmasında Amerikan Sermayesi önemli
rol oynadı. Bu kez, A.B.D.'li Young'un başkanlığında Paris'te
toplanan uzmanlar komitesinde Almanya'yı maliyeci Schacht
temsil ediyordu. Savaşın doğurduğu -A.B.D.'ye ödenen borçlar dahil- mali sorunların 31 Mart 1988'e kadar yapılacak
ödemelerle çözümlenebileceği hesaplanıyordu. Almanlar, Nisan 1929'da yılda 1.650 milyon altın mark olmak üzere 37 yıl
ödeme yapabileceklerini belirtiyorlar. Oysa .Fransızlar, her
ödemenin 2,5-3 İnilyar olmasını istiyorlar. Almanya daha fazla ödeme yapabilmesi için eski sömürgelerinin bir bölümünün ve Polonya Koridoru'nun kendisine geri verilmesini istiyor. (2) Sonunda uzlaşma, 37 yılda, her yıl 1.988,8 milyon altın markın ödenmesi biçiminde gerçekleşiyor. Bunun bir bölümü için P.facaklı tarafından kabul edilmek koşuluyla moratoryum istenebilir, bir bölümü içinse istenemezdi. Yıllık 660
milyon için erteleme olanaksızdı. AyrJca, borç yabancı döviz
olarak ödenecekti. 10 yıl içinde ayni ödemeye son verilecekti.
Ne varki, ilk ödemeler başlarken New York borsasında çıkan
ekonomik bunalım, Young Planı'nın uygulanmasını engelledi ; iki yıl sonra da Tamirat borçlarının üzerinden bir sünger
geçirmek zorunluğu doğdu. (3) A.B.D. ve Avrupa önemli değişikliklere uğrayarak çıkacak bu bunalımdan .

mişti.

B.

SİLAHSIZLANMA

1. Versailles

Andlaşmasının

Hükümleri ve Almanya:

Antant Devletleri'ne göre savaşın amaçlarından biri de
sonra silahların azaltılmasıdır. Halka bu savaşı

savaştan

(1)

(2)
(3)

J . B. Duroselle, a.g.e., s: 97.
J . Pirenne, a .g.e., T. VI, s : 432.
A. J. Toynbee, Survey of International, Af!airs 1929, London

1930, s: 111-116.
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«Savaşı

Ortadan Kaldırma Savaşımın olarak benimsetmeye
(1) Silahsızlanma, Wilson'un 14 nokta'da belirtilen barış ilkeleri arasında yer almıştı. Dördüncü nokta'da
her ülkenin silahlarını, iç güvenliğin gerektirdiği düzeye indirmesi için, karşılıklı garantilerin verilmesi öngörülüyordu.
Savaştan önceki silahlanmanın sorumlusu Almanya sayıldığı
için, Versailles Andlaşması'na sadece onun silahlanmasını önleyen maddeler kondu. Andlaşma'nın 173. maddesiyle, Almanya'da zorunlu askerlik yasaklanıyor, 174. maddesiyle de 12 yıl
hizmet etmekle görevli er ve erbaşlardan kurulu 100.000 kişi
lik asker bulundurabileceği kabul ediliyordu. Alman Genel
Kurmayı kaldırılıyordu. Rhein Nehri'nin doğu kıyısı 50 kilometre derinliğinde askersizleştiriliyordu. Alman Deniz Kuvvetleri 10.000 tonu geçmemek üzere 6 zırhlı, 6 hafif kruvazör, 12 destroyer ve 12 torpidoyu, personelse 15.000 kişiyi
aşmayacaktı. Almanya'nın denizaltı sahibi olması da yasaklanmıştı. Askeri uçak ve balon da yapamayacaktı. Andlaşma
nın 203. maddesine göre, andlaşmanın koyduğu sınırlara uyulup uyulmadığını Bağlaşık ve Ortaklar'ın bu konuyla ilgili
olarak kuracakları bir «Kontrol Komisyonu» denetleyecekti.
Bu komisyonun görevi 31 Ocak 1927'ye dek sürdü. (2) Sorunun, biri yüzeyde, biri de örtülü, ya da ·göz yumulan iki yanı
var. Görünüşte, Almanya, Versailles Andlaşması'nın silahsız
lanmayla ilgili maddelerine bağlı kalmıştı. Ne var ki General
Von Seeckt, elindeki bütün olanakları kullanarak Alman ordusunu yetiştiriyordu. Sovyet Rusya'da elde ettiği, yeni silahların
üretimi ve denenmesiyle ilgili ayrıcalıkların sağ
ladığı
olanaklardan da yararl anıyordu. 100.000 kişilik ordunun dışında , Almanya'da 150.000 kişilik bir de polis kuvveti vardı: Gençliğe spor dernekleri içinde örgüt lenmesi öğüt
leniyordu. Almanya ekonomik alanda geliştikçe ordusunu ve
donanmasını gizlice güçlendiriyordu. Yabancı kapitalin Almanya'ya akması, hükümetlerin istediği büyük çapta askeri
kredilerin Parlamento'da kabul edilmesini kolaylaştırdı. Sosyal Demokratlar dahil, bütün partiler silahlanmadan yanayçalışmışlardı.

(1)

(2)

A.
A.

Ş.
Ş.

Esmer, a.g.e., s: 17.
Esmer, a.g.e ., s: 18.

-
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dılar, tek istisna komünist partisiydi. 1924'ten 1930'a dek bu
krediler 4668 milyon markı buldu. (1) Amiral Reader 10.000
tondan büyük gemi yapma yasağını, ünlü ateş gücü yüksek
«cep zırhlıları» yaptırarak aşmaya çalıştı. Von Seeckt, AlmanSovyet Andlaşmaları'na dayanarak, Rusya'da yetiştirilmiş 180
hava subayına hava gücünün ilk temellerini attırdı. Ayrıca,
Almanlar, İngilizler'in yaptığı gibi silah fabrikalarını sökmediler; sadece başka amaçlarla kullanılmak üzere değişik
likler yaptılar, böylece bir yıl içinde 1918 düzeyinde üretime
geçebileceklerdi. Rhein Bölgesi'nden işgal kuvvetlerinin çekilmesiyle, Almanlar kara ordusunu daha rahat silahlandır
maya başladılar, çünkü aynı zamanda Bağlaşık ve Ortaklar'ın
Alman ordusu üzerinde denetimi de sona eriyordu. Bir yandan, bütün bunlar olurken, Almanlar kendileri silahsızlandık
ları için, yenen devletlerin de silahsızlanmalarını istediler.

2. Genel

Silahsızlanma Çabaları:

Versailles Andlaşması'nın Almanya'nın silahsızlanma
sını düzenleyen V. Bölümü'nün başında, bütün milletlerin genel silahsızlanmasına olanak sağlamak için, Almanya bu hükümlere uymak zorundadır deniyordu. Ayrıca Avusturya,
Macaristan ve Bulgaristan'la yapılan barış andlaşmalarına
konan silahsızlanma zorunluğuyla ilgili hükümlerde de, bu
devletlerin silahsızlandırılmalarının genel silahsızlanma için
bir başlangıç olduğu belirtiliyordu. Milletler Cemiyeti Misakı
nın 8 ve 9. maddeleri de genel bir silahsızlanmanın koşulla
rını düzenlemeye
çalışıyo~du. 8. maddeye göre Cemiyet'in
üyeleri barışın korunabilmesi için, silahların, milli güvenliğin ve birlikte bir eylemin yüklediği milletlerarası zorunlukların
karşılanmasıyla
uzlaşır bir düzeye indirilmesinin
gerektiğini kabul ediyorlardı.
Silahlanma sınırları ancak
konsey'in rızasıyla aşılabilecekti. Konuyla ilgili her türlü
bilgi alışverişi açık ve tam olarak yapılacaktı. Konsey her
ülkenin koşullarını göz önünde tutarak indirim planları ya-

(1)

J . Pirenne, a.g.e., T. VI, s: 424.
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Bütün bu hükümlerin gerçekleşebilmesi tarafların
bir consensus'un kurulmasına bağlıy
dı. Ne var ki, bu açık hükümlere karşın, yenen devletler silahlarını azaltmak için fazla acele etmiyorlardı. 1921 yılında
silahsızlanma konusunda öneride bulunmak üzere bir komisyon kuruldu. Komisyon silahsızlanma sorununu, güvenlik sorununun çözümüne bağladı. C<Tahkim, güvenlik, silahsızlan
ma»: birbirine bağlı bu üç sorunu, ne tarafından başlıyarak
çözmek gerektiği konusunda devletler bir türlü anlaşamıyor
lardı. Örneğin, Almanya ilk koşul olarak silahsızlanmayı ileri
sürüyor, Fransa'ysa işe güvenlikten b aşlanması gerektiği görüşünü savunuyordu. (1) Bu biçimde ele alınan silahsızlan
ma sorunu, 1919'dan 1933'e dek devletlerin çabalarında ve
umutlarında büyük bir yer tuttu. Sonuç olarak, silahlanma
ne durdurulabildi, ne de sınırlanabildi. Aksine, 1933'ten baş
layarak, silahlanma ve milletlerarası bunalımlar birbirine koşut olarak hızla arttı . (2)
pacaktı.

rızasına, milletlerarası

Biz silahsızlanma sorununu, bu başlık altında güvenlik
ve tahkim sorunlarından ayrı olarak ele alacağız: silahsızlan
manın ayrılmaz öğesi olarak değerlendirilen güvenlik ve tahkim konularına ilerde ayrıca değineceğiz. Silahsızl anma sorununu ele alırken de, incelememizle ilgili olarak kendi kendimizi sınırladığımız zaman dilimini konuyu bütünüyle verebilmek amacıyla, az da olsa aşmak zorunda kalacağız.

a.

Denizde

Silahsızlanma

aa. Washington

Konferansı

192l'de A.B.D. Başkanlığına gelen Warren G. Harding,
seçim kampanyasını «Normale Dönüş » sloganı etrafında sürdürmüştü . Dış politikada
«Normale Dönüş» yalnızlıkçılığa
(izolasyonizm-infiratçılık) dönüş
olarak yorumlanmalıydı.

(1)

(2)

A. Ş . Esmer, a .g.e., s: 19.
F. H. Armaoğlu, a .g.e., s : 533.
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Milletler Cemiyeti'nin işleyişinde sorumluluk alınmamalıydı.
24 Ağustos 192l'de, A.B.D. Almanya'yla ayrı bfr Barış Andlaşması
imzaladı; 1923 başına dek de Almanya'daki işgal
kuvvetlerini çekti. Almanya'yla barış imzalanmadan birkaç
gün önce, 11 Ağustos 192l'de, Başkan Harding Fransa, İngil
tere, İtalya, Hollanda, Belçika, Portekiz Japonya ve Çin temsilcilerini bir konferans için Washington'a çağırıyordu . Konferansın amacı:

1. Genel bir

lanma
2.

silahsızlanma,

konularında

Uzakdoğu

özellikle
karar almak,

ve Pasifik Bölgesi'nin

denizde

sorunlarını

silahsız- -

çözüme

kavuşturmak.

Konferans 12 Kasım 1921'den 6 Şubat 1922'ye dek sürdü. Biz burada sadece, konferansın konumuzla ilgili yanına
değineceğiz, silahsızlanma konusundaki tartışmaları ve kararları ele alacağız. Fransız delegesi Briand, İngiliz delegesinin genel bir silahsızlanma konusundaki görüşmelere öncelik tanınması önerisine karşı çıktı. Fransa karada silahsız
lanma konusunun görüşülmesini istemiyordu. Almanya'ya
karşı güvenliğini korumak için önemli bir orduyu silah altında tutmaktan yana ve kara silahlarının kısıtlanmasına
karşıydı. Bu yüzden, sadece denizde silahsızlanma konusu ele
alındı. A.B.D.'yse, Almanya'dan çok Japonya'yı kendisi için
tehlike olarak görüyordu. Onun için, 1920'den sonra Japonya'
ya karşı gücünü göstermek amacıyla, büyük bir donanma yapımına girişmiştir. Ne var ki, bu silahlanma yarışının getirdiği mali yükler, her iki ülkede de eleştirilere yol açıyordu. (1)
öte yandan, İngiltere'nin Trafalgar'dan beri sürdürdüğü
deniz üstünlüğünü koruması olanaksızdı. İngiltere, savaştan
önce uyguladığı, donanmasını deniz gücü bakımından, kendisinden sonra gelen iki büyük devletin donanmalarının toplamından üstün tutma ilkesini, artık sürdürecek durumda
değildi.
(1)

F. H. Armaoğlu, a.g.e., s: 534.
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A.B.D.'nin ise konferanstaki amacı, deniz gücü bakımın
dan hiçbir ülkenin kendisini geçmesine izin vermemekti.
Ekonomik bakımdan bunu başarabilecek düzeye gelmişti.
Konferans masasına ekonomik gücünün ona sağladığı olanaklarla oturmuştu. Böylece İngiliz hegemonyasını sağlayan
ilke değiştiriliyordu. Tonaj bakımından eşit A.B.D. ve İngiliz
donanması bütün öbür donanmalardan üstün olmalıydı. İngi
liz hegemonyası yerini Anglo-Amerikan hegemonyasına bıra
kıyordu.
Konferans'ta bu sonucu doğuran kararlar alındı.
Büyük savaş gemilerinde A.B.D. ve İngiltere için 5 oran ve
525.000 ton, Japonya için 3 oran ve 315.000 ton, Fransa ve
İtalya için 1,67 oran ve 175.000 ton sınır olarak kabul edildi. (1) Andlaşma, A.B.D., İngiltere, Japonya, Fransa ve İtalya
arasında 15 yıl için imzalandı. 10 yıl içinde de yeni bir zırhlı
yapılmayacaktı. İngiliz delegesi Balfour'un aksi görüşü savunmasına karşın, Fransız delegeleri (önce Briand, sonra bu
görevi devralan Sarrault) denizaltılar için sınır getirilmesine
karşı çıktılar. Bu konuda karar alınamadı. A.B.D. ve İngilte
re'yle eşitlik isteyen Japonya'nın bu kararlara katılmasını
sağlamak için, pasifik'teki deniz üsleri ve istihkamlar konusunda «statu quoıınun korunması kabul edildi. Japonya Banin Adalarında yeni üsler kurmuştu, oysa A.B.D.'nin Guam
Adası»nda ve Filipinler'de üsler kurması önleniyordu.
bb. Londra

Konferansı

A.B.D. Başkanı Calvin Coolidge, Washington'da başla
denizde silahsızlanma sürecini tamamlamak, kruvazör,
torpido ve denizaltıların da tonajlarını sınırlamak amacıy
la, Nisan 1927'de Cenevre'de bir konferans toplanmasını
önerdi. Cenevre Konferansı'nda bir sonuca varılamadı. Fransa ve İtalya, kabul ettirilmek istenen oranlara karşı çıktı
lar ve konferansa katılmadılar. öte yandan, A.B.D. temsilcileri de İngiliz ve Japonlar'la birçgk konuda anlaşamadılar.
İngiltere, kruvazör ve torpidolar ile ilgili sınırlamaya yanaştılan

(1)

Conference de Washington, Documents Diplomatiques, No:
219, Livre Jaune Français, Paris 1922.
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madı. İngiltere'yle

A.B.D.

arasında,

sı'yla sınırlananların dışında

Washington Andlaşma
kalan gemilerin yapımında bir

yarış başladı.

1929 yılında Briand-Kellogg Paktı'nın imzalanması,
A.B.D.'de Herbert Hoover'in Başkanlığa gelişi, İngiltere'de
İşçi Partisi'nin Mac. Donald 'ın başkanlığında iktidar oluşu,
deniz silahları konusunda yeni bir andıaşmaya varılmasını
kolaylaştırdı. 1929 yılının sonunda Mac. Donald'ın A.B.D. yolculuğu, Ocak 1930 da Londra'da deniz silahlarıyla ilgili bir
konıeransın toplanması kararının alınmasına yol açtı. Fransa ve İtalya da Konferans'a katıldılar. İngiltere kruvazörler
konusundaki görüşünden ödün verirken, bu kez Fransa sömürgelerinin uzakıığını ileri sürerek, Washington Konferansı'ndaki oranların kruvazörlere de uygulanmasına karşı çık
tı. Bu konuda Italya'yla eşitliği kabul edemiyeceğini bildirdi. Italya, Fransa'yla eşitlik konusunda direndi. Fransa'nın
isteğini A.B.D., Italya'nın isteğini de Fransa kabul etmedi.
Fransa ve İtalya, 22 Nisan 1930'da Londra'da imzalanan deniz silahsızlanması andlaşmasının tonajlarla ilgili bölümünü imzalamadılar. Beş devlet, sadece Washington Andlaşma
sı'nın süresinin beş yıl daha uzatılması konusunda birleşe
bildiler. A.B.D. İngiltere ve Japonya arasında imzalanan
andlaşmaya göreyse, A.B.D. her biri onbin tonluk 18 kruvazör 134.000 tonluk hafif kruvazör, toplam 323.000 ton, İngil
tere her biri onbin tonluk 13 ve her biri 8.400 tonluk iki kruvazör ve 192.000 ton da hafif savaş gemileri olmak üzere toplam 339.000 ton, Japonya dördü 7.lOO'er ton olmak üzere 12
kruvazör ve 100.450 ton küçük savaş gemileri, toplam 208.850
ton savaş gemisine sahip ola bilecekti. Ayrıca A.B.D. ve İn
giltere'ye ayrılan destroyer tonajı 150.000, Japonya'ya da
105.000 tondu. Her üç devletin 52.700 ton denizaltısı olacaktı. (1) 1929 bunalımının yavaş yavaş yayılması sonucu Avrupa'da totaliter eğilimlerin gelişmesi ve yeni bunalımların çık
ması, bu andlaşmaların 1931 yılından · sonra uygulanmasını
(1)

A. J. Toynbee, Survey of International Affairs 1930, London
1931, s:"ıio-84.
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önleyecektir. Londra Konferansı'nda çıkan uyuşmazlık vesilesiyle Mussolini: «Tüfek, makineli tüfek, top, savaş gemisi,
uçak, sözcüklerden daha güzel şeyler» diyecektir. (1>
b. Karada

Silahsızlanma

Bilindiği gibi, Milletler Cemiyeti'nin yaratıcıları ccOrtak
Güvenlik» ilkesinin geçerliliğini, uygulanabilirliğini silahsız
lanmaya bağlamışlardı. Ortak güvenlik ancak silahsızlan
mayla birlikte gerçekleşebilirdi. Almanya'ya ve öbür yenilen
devletlere yenenler tarafından kabul ettirilen silahsızlanma,
genel silahsızlanmanın ilk evresinden başka bir şey değildi.
Bu bağlamda 1922'den başlıyarak deniz silahlarının sınırlan
dırılmasına
başlanmıştı. Kara silahlarının sınırlandırılması
içinse, bu yıllarda bir girişimde bulunulmadı. Kara silahları
nın sınırlandırılması çok daha karışık sorunların çözümünü
gerektiriyordu. Ancak ileride üzerinde duracağımız Locama
Andlaşması'ndan sonra bu soruna el atılabildi. Locarna Andlaşması'nın sağladığı göreli güvenlik havası içinde, Aralık
1925'de Milletler Cemiyeti Konseyi bir «Silahsızlanma Hazır
lık Komisyonu» kurmayı kararlaştırdı.

Locarno

Andlaşması'nın imzasından

önce, Versailles BaFransa'ya verilmesi kararlaştırılan A.B.D.
ve İngiliz garantisinin A.B.D. Senatosu'nun barış andlaşma
sını onaylamaması yüzünden _ gerçekleşmemesi karşısında,
Fransa askeri gücünden en ufak bir indirim yapmaya yanaş
mıyordu. Locarno Andlaşması'yla Fransa 'nın doğu sınırları
nın ortak güvenlik altına alınmasından sonra, kara silahları
nın sınırlandırılması girişimine geçilebildi.
rışı hazırlanırken,

Hazırlık

Komisyonu'na A.B.D., Almanya ve Sovyetler
de çağrıldı. Beş yıl boyunca toplanan Komisyon ve
alt komisyonlar, öncelik taşıyan konuların, çözümünde yerinde saydı, bir çözüme varamadı. «Silahlanma»dan ne anlaşıl
ması gerekir? Silahlı kuvvetlerin yanında, nüfus gücü, sıBirliği

(1)

M. Baumont, a.g.e., s: 427.
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nırlann güçlü ya da dayanıksız oluşu ve savaş potansiyelini belirleyen ekonomik güç hangi ölçütlere göre göz önünde
bulundurulacaktır? (1) Ayrıca Almanya'ya Versailles'in kendisine yüklediği silahsızlanma sınırlarından kurtulmak, ya
da bütün devletlerin de kendi düzeyinde silahsızlanmasının
sağlanmasını istiyordu; bu, Almanya'nın sonuna dek savunacağı «eşitlik» iılkesi olacaktır. (2) Ne var ki, 1933'ten baş
lıyarak, eşitlik adına, Hitler Almanya'yı öbür devletlerden
çok daha hızlı bir biçimde silahl'andıracaktır. Mart 1927'de, İngiltere ve Fransa, Komisyon'a birer andlaşma tasarısı
verdiler. İki tasarı arasında büyük görüş ayrılıkları vardı.
Genel olarak, A.B.D. ve Almanya İngiltere'yi destekliyorlardı. Fransa'ya göre, yalnız silah altında bulundurulan asker
sayısı sınırlandırılmalıydı. İngiliz önerisindeyse, bütün öğre
nim görmüş asker sayısı sınırlandırılmalıydı. Zorunlu askerlik uygulayan Fransa'nın işine gelmiyordu bu. Versailles
Andlaşması'yla zorunlu askerlik sisteminin kaldırılmış olduğu Almanya'nın durumunaysa uygun düşüyordu. Almanya,
silahların sayısının
sınırlandırılmasından yanaydı. Fransa,
Almanya'nın sanayi gücü karşısında silahların sayısının değil, bütçelere silahlanma için konacak masrafların sınırlan
dırılmasını öneriyordu. Fransa geniş bir denetleme sisteminin kurulmasını önerdi. Bu öneri A.B.D. ve İngiltere tarafından «egemenlik» ilkesine aykırı bulundu. Çoğunluk, andlaşmanın uygulanmasının ilgili devletlere
bırakılmasından
yanaydı. Sovyetler Birliği'yse silahların bütünüyle yokedilmesini önerdi ve bu istek, öbür devletlerin delegeleri tarafın
dan propaganda olarak nitelendirildi. Aslında her devlet kendi koşullarına uygun düşen bir öneride bulunuyordu (3). Komisyon'da 26 ülke temsil ediliyordu. Komisyon'un hazırladığı
rapor ancak 1932'de ele alınabildi. 2 Şubat 1932'de toplanan
konferans'ta 62 ülke temsil ediliyordu. Ayrıntılı planların sunulduğu konferans'ta, «Saldırgan»ın suçlandırılması ileri sürülünce, saldırının tanımını yapmak için gösterilen çabalar

(1)
(2)
(3)

P. Renouvin, a.g.e., T. VII, s: 344.
F. H. Armaoğlu, a .g.e., s: 541.
A. Ş. Esmer, a .g.e., s: 46-47
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sonuçsuz kaldı. Saldırganın tanımında uyuşma sağlanamadı.
Hitler iktidara geldiği sırada daha sonuç alınamamış, karada
silahsızlanma bir kurala bağlanamamıştı.
II. GÜVENLİGİ ARTTIRMA GİRİŞİMLERİ
A. MİLLETLER CEMİYETİ'NİN GÜVENLİGİ
SAGLAMADAKİ YETERSİZLİGİ.

Tamirat

ödenmesi sorunu, Avrupa devletleA.B.D., Sovyetler ve
Almanya'nın katılmadığı Milletler Cemiyeti, güvenliği sağla
ma görevini yerine getirmeye çalışıyordu. Milletler Cemiyeti
üyesi iki büyük devlet Fransa ve Ingiltere'dir. Daha önce de
değindiğimiz gibi, bu iki ülkenin de araları çeşitli nedenler
yüzünden açıktır. İngiltere'nin Kara Avrupa'sında bir Fransız hegemonyasından
kuşkulanması,
Tamirat borçlarının
ödenmesi ve Almanya'ya karşı takınılacak tavır konusundaki
görüş ayrılıkla.rı, Orta Doğu sorunu ve Türk Kurtuluş Savaşı

·ri

borçlarının

arasında uyuşmazlıkları arttırırken,

karşısındaki farklı tutumları, İngiltere'yle Fransa'nın arasını
açan başlıca nedenlerdir. İşte böyle bir ortamda, Milletler

Cemiyeti, Litvanya'yla Polonya arasındaki Vilna kenti konusundaki uyuşmazlıkta hakemlik yapmaya çalışmış, ne var
ki sorunu onun yerine «Büyükelçiler Konferansrn çözmüştür.
Yukarı Silezya'nın
bölüşülmesi, Memel sorunu ve Teschen
uyuşmazlığında hakemlik yaparken fiili durumu onaylamakla yetinmiştir. Aksine karar verseydi, bunu uygulatacak güce daha önce de üzerinde durduğumuz nedenlerden ötürü,
sahip değildi (1) . öte yandan, örneğin, uyuşmazlıkların taraflarından Polonya konusunda, Fransa «a priori» Polonya' dan yana, İngiltere 'yse «a priori» ona karşıydı. Bu durumda
Milletler Cemiyeti'nfrı barışı sürdürmek ve saldırı savaşlarını
önlemek görevini yerine getiremeyeceğini gören başlıca devletler, bir yandan Almanya ve Sovyetler Birliği'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesini sağlayarak, onu güçlendirmeye çabalarken, l\!illetler Cemiyeti dışında başka yollardan da sal(1)

J _ Pirenne, a .g.e., T. VI, s: 418.
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dın savaşını Önleme çareleri aramaya koyuldular (1). Gerek

Milletler Cemiyeti'ni güçlendirmek, gerek Milletler Cemiyeti
dışı yollardan güvenliği sağlama girişimleri, çeşitli andlaş
maların hazırlanmasına yol açtL
B. CENEVRE PROTOKOLÜ
1.

Ortak Güvenliğin Sağlanmasıyla İlgili Yeni Çabalar:

Birinci Dünya Savaşı sonrası barışın korunması için
çözümlenmesi gereken en önemli iki sorundan birincisi, Fransız - Alman ilişkilerini yeniden düzene
koymaksa, ikincisi,
silahsızlanmayla birlikte ort~k güvenliği sağlamaktı (2). Oysa, silahsızlanma konusunda İngiltere'yle Fransa anlaşama.
maktadırlar. İngiltere hemen silahsızlanmaktan yanadır. Silahsızlanmanın yaratacağı psikolojik ortamdan da yararlanarak, barışın korunabileceği kanısındadır. Fransa'ya göreyse
Almanya'ya karşı tek güvence, ondan daha güçlü durumunu
korumaktır. Ancak ortak güvenlik sağlandıktan sonradır ki
silahsızlanma söz konusu olabilir. Bunun gerçekleşmesiyse,
Milletler Cemiyeti'nde derinlemesine bir reformun yapılması
na bağlıdır. Bir yandan uyuşmazlıkların zorunlu olarak hakem önüne çıkarılması sağlanmalı, öte yandan da bir milletlerarası ordu kurulmalıdır (3). Bu konu Milletler Cemiyeti'nin ilk oturumlarında ele alınmış ve çözüm bulmak için, 1920'
de <ıSürekli Danışma Komisyonu» kurulmuştur. Sorunun karmaşıklığı karşısında, yol gösterici olarak hazırlanan rapor
1922'de «14 No'lu Karar» olarak Milletler Cemiyeti'nde kabul
edilmiştir. Bu karara göre, genel silahsızlanmadan önce bütün ülkelerin katılabileceği bir savunma andlaşması hazır
lanmalıdır. Bu andlaşma,
içlerinden biri saldırıya uğradı
ğı anda, öbür devletlerin otomatik olarak ve doğrudan doğru-

(1) C. Üçok, Siyasal Tarih 0789-1960) Ankara 1978, s: 240.
(2) J. B. Duroselle, a .g.e., s: 78.
(3) J. Bariety, Les Relations Franco-Allemandes. Apres La Premiere Guerre Mondiale, Paris 1977, s: 155-157.
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ya,

saldırıya uğrayana yardım

etmelerini sağlamalıdır. Yargelme zorunluğu, ilke olarak, saldırıya uğrayan ülkeyle aynı ccdünya parçasında)) bulunan ülke er içın zorunlu olmalıdır. Görüldiıgü gibi, andlaşmaya A.B.D.'nin karşı çıkma
sını önlemeye de çaıışılmıştır (1). Söz konusu raporun kabulünden sonra, karşılıklı yardım anlaşması proJeleri hazır
lanmaya başlanmıştır. Fransız göl'üşline göre, birçok iki yanlı ya da çok yanlı andlaşmayla sağlanmalıydı, karşılıklı güvenlik. Ingiliz görüşünü dııe getiren Lord Robert Cecil'e göreyse, genel bir karşılıklı güvenlik and1aşmasına geteksinim
vardı. Bu görüşe göre, farklı ve çok taraflı andlaşmalar birbirıne rakıp b1okıarın doğmasına yol açabılirdi. ccBürekli Danışma Komısyonu)) bu ikı görüşü uzlaştırmaya çalışarak, 1923
te bir karşılıklı yardım sağlama proJesi hazırladı. Bir yanda bütün devletlere uygulanacak bir genel andlaşma, öbür
yanda silahsızlanma sag1anıncaya kadar, sadece bazı devletJer arasında uygulanacak özel bir andlaşma. Genel andlaşma,
genel silahsızlanma gerçekleştikten sonra yürürlüğe girecektı. Bu proje çeşitli eıeştirilere uğradı. En zayıf yanı, işleyebil
mesinin Milletler Cemiyeti Konseyi'nin, saldırının meydana
geldiğine oybirliğiyle karar verebilmesine bağlı oluşuydu.

dıma

2. Cenevre Protokolü Projesi ve Ortak Güvenliği Güçlendirme Çabalarının Sonuçlandırılamaması:

Milletler Cemiyeti Meclisi, 1924'te Çekoslovak Dışişleri
E. Beneş'in hazırladığı bir projeyi görüşmeye baş
ladı. Cenevre Protokolü adıyla tanınan bu projenin bir adı
da cc Milletlerarası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümü İçin Protokol»dür. Protokol yeni bir çözüm getirmektedir. Zorunlu
«tahkim» yöntemi. Bütün milletlerarası uyuşmazlıklar ya
milletlerarası Adalet
Divanı'na, ya da hakem'e gidecektir.
Tahkim isteği geri çevrilirse, savaş durumunda saldırıya
cckarine)) sayılacaktır. Söz konusu yargı organının kararına
Bakanı

(1)

J. B. Duroselle, a.g.e., s: 78.
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uymayanlar için de durum aynıdır (1). Bu gibi durumlarda
mali ,ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanacaktır. Bu gibi
hallerde, Milletler Cemiyeti üçte iki çoğunluğa dayanarak
karar verebilecek, yaptırım uygulamaları için andlaşmaya
taraf devletleri eyleme geçirebilecektir. Görüldüğü gibi, protokol projesi, Milletler Cemiyeti Misakı'ndan daha etkin bir
garanti get iriyordu, barışı sağlama konusunda. Milletler Cemiyeti Misakı'na göre konsey ancak oy birliğiyle karar alabiliyordu. Ayrıca askeri önlemler alınmasını önermekle yetiniyor, buyruk veremiyordu. öte yandan, protokolü imza eden
devletler, silahları azaltmak için bir konferans toplama ve bu
konferansa katılma konusunda yükümlülük altına giriyorlardı. Bu konuda bir sonuç alınamazsa, protokol hükümsüz kalacaktı. Böylece tahkim, güvenlik ve silahsızlanma arasında
kopmaz bir bağ kurulmaya çalışılıyordu.
Protokol, 2 Ekim 1924'te Milletler Cemiyeti Meclisi'nde
kabul edildi. Üye devletlerin protokolü onaylamaları gerekiyordu; onaylama gerçekleşmedi. Birçok devlet
protokolü onaylamadı. Onaylamayanların başını İngiltere
çekiyordu. Onaylayanların başında ise, Fransa ve Çekoslovakya geliyordu. İngiltere, konunun tartışılmasının 1925 toplantısına ertelenmesini istiyordu. Arada, Kasım 1924'de yapılan seçimlerden sonra, İşçi Partisi iktidarı Muhafazakar
Parti'ye bırakmak zorunda kaldı. Projeyi savunan Mac. Donald gitmişti. Yeni hükümetin dışişleri bakanı Austin Chamberlain, projeye karşı çıkması için, Dominyonlar tarafından
da destekleniyordu. Tahkim'i ve ekonomik yaptırımları hem
etkisiz buluyordu, hem de bunlara karşıydı İngiltere. İngil
tere donanmasının gücü ve dünyanın her bölgesindeki sömürgeleri yüzünden, Milletler Cemiyeti adına, her uyuşmaz
lığa karışmaya zorlanmaktan korkuyordu. Silahsızlanmanın
gerçekleşemeyeceğinden de çekiniyordu. Ayrıca Dominyonlar,
ülkelerine yabancıların göçünü sınırlayan kararlara karşı
oybirliğiyle

(1)

H. Wehberg, Le Protocole de Geneve, (Rec. des Cours de
l'Academie de Droit International) 1925, T. II, s: 5-149.
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«tahkim» yoluna gidilmesinden korkuyorlardı. Yaptırım uygulamak için Avrupa'nın işlerine karışmak istemiyorlardı.
Uyuşmazlık bölgesinden uzak oldukları için, protokolün yükümlülükleri kendilerine ağır geliyordu. üte yandan, A.B.D.,
protokolü Monroe Doktrinine karşı ve Avrupa'nın, Güney
Amerika'nın işlerine karışmasını sağlayan bir «Kutsal Bağ
laşma» olarak gördüğü için, İngilizler'i bunu engellemeleri
için kışkırtıyordu. Ayrıca, protokolün yürüırlüğe girmesi için
gerekli olan Silahsızlanma Konferansı toplanamadı. Ortak
güvenliği sağlama girişimi suya düştü (1).
C. LOCARNO
1.

ANDLAŞMALARI

Fransız-Alman Uzlaşmasına Doğru

Fransa'da 1924 seçimlerinde seçmenlerin çoğunluğu, mali yükümlülüklerin arttırılmasına ve Almanya'ya baskı uygulanmasına karşı bir tutum benimsiyor. (2)
Fransa'da «milli blok»un yerine «sol kartel» geçiyor.
Yeni hükümetin meclis_'te gücü radikalleı"e ve sosyalistler'e
dayanıyor. Bu seçimlerde 1920 Tours Kongresi'nde Sosyalist
Parti'deki çoğunluğun ayrılmasıyla kurulan, komünist partisi
de 880.000 oy almış ve 26 milletvekilliği kazanmıştır. Anayasayı çiğneyerek,
Parlamento'nun güven oyundan yoksun
başbakan seçerek
yürütmeye ağırlığını koymaya çalışan
Cumhurbaşkanı Millerand'ın sağcı hükümetler kurma girişi
mi başarı kazanamayınca, Millerand istifa ediyor ve yerine
Gaston Doumergue geliyor. Hükümeti Radikal Herriot kuruyor. Herriot, Rusya'da malları kalan Fransızlar'ın hakları

(1)

(2)

J. B. Duroselle, a.g.e., s: 80-81.
P. Renouvin, a.g.e., T. VII, s: 341-342.
M. Baumont, a.g.e., T. I, s: 318.
H. Wehberg, a.g.m., s: 5-149.
Protokol metni için: Le Fur-G. Chklaver, a.g.e., s: 841-851.
C. Ambrosi, A. Ambrosi, a .g.e., s: 168.
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saklı kalmak koşuluyla, Sovyetler Birliği'ni tanıyor. İngilte
re ve Almanya'yla yakınlaşmaya, Milletler Cemiyeti'ne önem
veriyor.

Öte yandan Almanya, 1924'ten başlayarak, Dawes Planı
Tamirat borçlarını oldukça düzgün bir biçimde
ödemektedir. Bu ödemelerini, ülkesine olan büyük kapital
akınına borçludur. Almanya'ya akan kapitalin 2/ 3:si Amerikan, gerisiyse İngiliz ve Hollandalı'dır. Bu dönemde Almanya'ya gelen yabancı kapitalin toplamı bazı kaynaklara göre
23 milyar, bazılarına göreyse 30 milyar altın marktır. Oysa,
Almanya'nın ödediği Tamirat borcu yedibuçuk milyar mark
kadardır (1). 1926'da, İngiliz iktisatçısı John Maynard Keynes bu durumun geçici olduğunu belirtiyor ve mekanizmanın
ne zamana kadar işleyebileceğini soruyor. Bugün artık biliyoruz ne zamana dek işleyebileceğini: A.B.D.'de 1929 sonbaharında mali ve ekonomik bunalımın başlamasıyla, Almanya'ya yapılan Amerikan yatırımlarının durmasına dek. Nisan
1925'te Fransa'da hükümeti bu kez «sol kartelııin mimarlarından Paul Painleve kuruyor; dışişlerine, barış · ve Avrupa
Birliği yanlısı Aristide Briand geliyor. Briand, çeşitli hükümetlerde dışişleri bakanı görevini 1932 yılına dek sürdürecektir. Amacı, Fransa'yla Almanya'nın yaklaşmalarını sağla
yarak işe başlamaktır. Almanya'da 1923'den 1929'a dek deği
şik hükümetlerde dışişleri bakanı sandalyasını koruyan Gustav Stresemann da Fransa'yla iyi geçinmek yanlısıdır. Kimine göre, Stresemann, Almanya'yı demokrasi kampına bağla
mak isteyen ülkücü bir pasifisttir. Kimine göreyse, saf Briand'ı kandırmaya çalışan kurnaz bir Alman milliyetçisidir.
Aslında gerçekçi bir politikacıdır Stresemann. Alman tahtı
nın varisi Kronprinz'e 7 Eylül 1925'de yazdığı bir mektupta
politikasının amaçlarını şöyle sıralıyor: Rheinland topraklarının yabancı işgalinden kurtarılması, yabancı ülkelerde yaşayan Alman azınlıkların diplomatik korunması, Polonya sı
nırlarının tekrar düzenlenmesi, Korid_
or, Memel ve Yukarı Sigereğince,

(1)

J. Bariety, J. Droz, a.g.e., s: 36-37.
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lezya'nın

Almanya'ya geri verilmesi, uzun erimli amaç ise
Anschluss'u gerçekleştirmek. (1) Almanya'nın Fransa'yla uzlaşmasını isteyen aracı da, İngiltere'nin Berlin Elçisi Alman
yanlısı Lord D'Abernon'dur. Abernon'un özendirmesiyle Stresemann, Bağlaşık ve Ortaklar'a 9 Şubat 1925'te bir memorandum yolluyor. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın
birbirleriyle savaşmalarını önlemeyi öneriyor. Herriot ve Austin Chemberlain ilgilendiklerini belirtiyorlar, fakat fazla heyecan göstermiyorlar. Almanya, Rhein bölgesi sınırlarını garanti edeceğini, Fransa'yla aralarındaki uyuşmazlıkları çözıuek için bir «tahkim» andlaşmasını kabule hazır olduğunu
bildiriyor. Painleve Hükümeti'nde dışişleri bakanlığına geldikten sonra., Briand, 6 Haziran'da Fransa'nın yanıtını açık
lıyor. Fransa, Almanya Milletler Cemiyeti'ne özel koşullar ileri sürmeden girmeyi kabul ederse, memorandum üzerinde
tartışmakta sakınca görmeyecektir. Pirenne'e bakacak olursak, Fransa ve Almanya'da güçlenen bu yumuşama ve yakın
laşma politikasının temsilcileri Briand ve Stresemann'a göre, uzlaşma aynı anlama gelmiyordu. Briand'a göre uzlaşma
Versailles Andlaşması'nın kadrosu içinde gerçekleşmeliydi.
Stresemann'a göreyse, uzlaşma andlaşmanın ccrevizyonunuıı
(yeniden gözden geçirilmesini) sağlayacak ilk adım olmalıy
dı (2).
2. Locarno

Konferansı

Almanya, söz konusu memorandum'da Belçika sınırları
garanti etmekten söz etmiyordu. Fransa ve İngiltere'nin
önerisi üzerine Belçika da konferans'a çağrıldı. Proje'ye İtal
ya da katılmayı kabul etti. Chamberlain, Briand ve Belçika'
lı Vandervelde, 8 Eylül'de
Almanya'yı, başta Lausanne da
toplanmasını düşündükleri, sonradan Locarno'da toplanmasına karar verdikleri bir konferansa davet ettiler. Stresemann, bu görüşmelerle ayrı bir Fransız-İngiliz yakınlaşmanı

(l)S. Berstein, P . Milza, a.g.e., s: 99-100.
(2) J. Pirenne, a.g.e., T. VI, s: 420.
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sını önlemeyi, Rheinland'ın
boşaltılmasını
hızlandırmayı,
Ruhr'da olduğu gibi Fransa'nın tek başına eyleme geçmesini
elgellemeyi düşünüyordu. Konferans, Locarno'da 1925 yılının
5-16 Ekim tarihleri arasında toplandı. Konferans'a katılan
lar Briand, Chamberlain, Stresemann, Vandervelde ve Mussolini'ydi. Konferans'ta birçok andlaşma imza edildi. Bunların
en önemlileri Fransız-Alman ve Belçika-Alman sınırlarını
karşılıklı garanti altına alan, Fransa, Almanya, Belçika, İn
giltere, İtalya arasında imzalanan andlaşmayla, yine beş
devlet arasında imzalanan ve İngiltere'yle İtalya'nın, batı
sınırlarını garanti altına aldıkları andlaşmadır. Görüldüğ"fl
gibi Almanya doğu sınırları konusunda hiçbir yüküm altına
girmiyordu. Bu nedenle, yine aynı gün Lokarno'da, Fransa'yla Polonya ve Fransa'yla Çekoslovakya arasında imzalanan
andlaşmalarla, Fransa, bu iki devletin Almanya'yla olan sı
nırlarıyla ilgili olarak onlara garanti verdi. Bu garanti Almanya'ya yönelikti doğal olarak. Ayrıca Almanya, Fransa,
Belçika, Po~:mya ve Çekoslovakya arasında «tahkim» andlaş
maları yapıldı. Fransa, bu andlaşmalarla, Almanya'nın doğu
sınırlarını da garanti altına alma yolunu açmak istiyordu.
Ne var ki, İngiltere, doğu sınırları yüzünden bir savaş çı
karsa, eylem özgürlüğünü korumak i:stediğini Chamberlain'in
ağ·zından dünya kamu oyuna duyurdu. Ancak batı sınırları
çiğnenirse savaşa girecekti.
Stresemann da, haksız bir biçimde düzenlendiğine inandığı doğu sıl1!rları konusunda bir
garanti vermekten yana değildi. Almanya, andlaşmayla sadece Belçika'ya bırakılan Eupen ve Malmedy'yle, Fransa'ya
verilen Alsace-Lorrain bölgesinden vazgeçtiğini kabul ediyordu. Köln Bölgesi'nin Bağlaşık ve Ortaklar'ın birlikleri tarafından boşaltılmasını ve Almanya'nın Milletler Cemiyeti'ne
girmesini sağlayan Locarno Andlaşmaları, iki savaş arası dönemin önemli bir olayıdır. Barışı güçlendiren bir dönüm nokta'Sl olarak kabul edilmiş, Briand ve Stresemann'a Nobel Ba-::
rış Ödülü verilmiştir.

Pirenne'e göreyse,

Locarno'da 1939 savaşına yol açan
1914'te savaşın Almanya'nın
istekleri yüzünden çıktığını

adım atılmıştır. İngiltere,
doğuya yönelttiği emperyalist

ilk
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unutuur görünmüştür. 14 yıl sonra, doğuya doğru eyleme geçen pancermanist emperyalizmi durdurmak için tekrar silaha
sarılmak zorunda k.alacaktır. Birkaç yıl önce Sovyet Rusya'ya
karşı Polonya'yı korumak için General Weygand'ı yollayan
Fransa'nın, Almanya'nın doğu ve batı sınırlarını birbirinden
ayırması kolay anlaşılır bir tutum değildir (1).
Locarno'ya Sovyetler Birliği çağrılmamıştır. Stalin, Locarno Andlaşmaları'nı bir kapitalist ve anti-sovyet koalisyon
olarak değerlendirmektedir. (2)
Almanya, Locarno'yla Rapallo'dan dönüyordu. Bariety ve
Droz'a göre, İngiliz politikasının bir başarısı olan Locarno
nüfus, sanayi ve teknoloji potansiyeliyle Almanya'yı Batı'ya
bağlıyordu. Böylece İngiltere, düş kırıklığına uğramış Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne yaslanması tehlikesine son vermek istiyordu. (3) Ayrıca, Alman emperyalizmine B atı'yi. kaparken, Doğu'yu açık tutmak bir taşla iki kuş vurmaktı, İn
giltere için. Bunun farkında olan Alman diplomasisi, Sovyetler'le dostluk ilişkilerini büsbütün koparmayı, o günkü koşul
larda uygun bulmadı. Ayrıca ilerde, Polonya sınırlarının revizyonu sırasında, Alman-Sovyet ilişkilerinin iyi olması gerekirdi. Bunu sağlamak amacıyla, Nisan 1926'da Berlin'de, bir
Alman-Sovyet dostluk andlaşması imzalandı. Ne var ki, Locarno'dan sonra Sovyetler'le Rapaiıo dönemindeki yakın iliş
kiler aynı düzeyde sürdürülemedi.
Winston S. Churchill anılarında, Locarno'yu büyük bir
olay olarak değerlendirmekte, tarih yıllıklarında, bu kadar
yükümlülükler getiren bir andlaşmanın eşine rastlanamaz
demektedir. Ayrıca, bir Doğu Locarno'sunun gerçekleşmeme
sinden duyduğu üzüntüyü belirtirken, bu konuda İngiliz hükümetinin sorumluluk payını görmezden gelmektedir. (4)
(1)

(2)
(3)

(4)

J . Plrenne, a.g.e., T. VI, s: 421-422.
V. Potyemkln, a .g.e., C. 3, s: 534.
J. Bariety, J . Droz, a.g.e., s: 42.
W. S. Churchill, a .g.e., I (1919-1939) s: 27-29.
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3.

Almanya'nın

Milletler Cemiyeti'ne Girmesi

Locarno'nun yarattığı güvenlik ve yumuşama ortamında
önceden kararlaştırıldığı gibi, Almanya'nın Milletler Cemiyeti'ne girmesi ve kendisine sürekli üyelik verilmesi gerekiyordu. Almanya'nm girmesi, Milletler Cemiyeti'ni, VersaiJles sistemini sürdürmek amacıyla yenen devletlerin kurdukları bir örgüt görünümünden
kurtaracaktı. Bilindiği gibi,
A.B.D.'nin örgüte katılmaması yüzünden, sürekli üyeliklerin
sayısı 5'ten 4'e inmi!?ti (İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya).
1922 yılında verilen bir kararla da, geçici üyelerin sayısı 4' ten 6'ya çıkarılmıştı. Almanya'nın Milletler Cemiyeti'ne alı
nacağı sırada, Konsey'in 4'ü sürekli ve 6'sı da geçici 10 üyesi
vardı. Almanya'nın Konsey'deki sürekli üyeliğe adaylığı karşısında, Polonya, İspanya, Brezilya ve Çin de sürekli üyelik
istediler. Fransa Polonya'yı destekliyordu, İngiltere'de İspan
ya'yı. Bu sırada İspanya ve Brezilya, Konsey'in geçici üyesiydiler. Konsey oybirliğiyle karar aldığına göre, bu iki devletin de Almanya'nın sürekli üyeliğine olumlu oy vermeleri gerekirdi. Kendi istekleri yerine getirilemeyince, oy vermemekte direttiler ve Mart 1926'da, Almanya'nın Milletler Cemiyeti'
ne alınması için çalışmalar sürdürüldü, yeni bir formül üzerinde anlaşma sağlanmaya çalışıldı. Sürekli üyelik yalnız Almanya'ya verilecek, öte yandan, geçici üyelerin sayısı 6'dan
9'a çıkarılacak, bu dokuzdan 3'ü Meclis'in 2/ 3 çoğunluğuyla,
süreleri dolar dolmaz tekrar seçilebileceklerdi. Bu formüle
göre, yeni bir kategori, «yarı geçici» üyelik kategorisi kuruluyordu. Polonya bu formülü kabul etti; İspanya'yla Brezilya'ysa karşı çıktılar ve Milletler Cemiyeti'nden çekildiler. Eylül
1926'da, Almanya, Milletler Cemiyeti Konseyi'ndeki sürekli
üyelik yerini aldı. İspanya 1928 yılında tekrar Milletler Cemiyeti üyeliğine döndü. (1)
Milletler Cemiyeti'ne girişinden sonra,
arasındaki bütün uyuşmazlıkların çözümü için

Almanya'nın

Fransa'yla
(1)

A.

Ş.

Esmer, a.g.e., s: 40-41.
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Görüşmesi yapıldı. Briand'la Stresemann arasında pakonusu; Rhein Bölgesi'nin işgaline son, Saar Bölgesi'nin Almanya'ya geri verilmesi ve askeri denetimin kaldı
rılması karşılığı, Almanya'nın Dawes Planı uyarınca Tamirat
borcu olarak ödediği, sanayi ve demiryolu tahvil faizi yerine kapitalden ödeme yapması, kısacası Fransa'da frankın düşüşünü durdurmak için Almanya'nın ödemeyi hızlandırma
sıdır . Böylece 1 milyar altın mark geçecekti, Fransa'nın eline. Ne var ki, frangın değerinin düşüşünün durması, Fransız
kamu oyunun bu pazarlığa tepki göstermesi, Thoiry görüş
melerinin sonuçlanmasını önledi. Sadece, Fransız Alman yakınlaşmasının bir ürünü olarak 1926 Eylül'ünde ccMilletlerarası Çelik Birliği» kuruldu. Bu andlaşmaya göre, çelik üretiminin %43.18'ini Almanya, %31.18'ini Fransa, %11.56'sını Belçika, %8.30'unu Lüxemburg, %5.78'ini Saar Bölgesi sağlaya

Thoiry
zarlık

caktı.

D. BRİAND-KELLOGG PAKTI
Her ne kadar, karada silahsızlanma konusunda olumlu
bir sonuç alınamadıysa da, Avrupa'da ekonomik durumun düzelmesi, ortak güvenliğin ba arıya ulaşacağı inancının doğ
ması, söz konusu güvenliğin güçlendirilmesi konusunda yeni
girişimlerde bulunulmasına olanak sağladı. Ortak güvenliğin
güçlendirilmesi için atılacak ilk adım Milletler Cemiyeti dı
şında kalan A.B.D.'yle Sovyetler Bir iği'ni de bu sistemin içi.ne almak olmalıydı. Oysa, Briand tarafından yapılan ve Briand-Ke logg Paktı'na yol açan girişim, başta bu amı:ı.cı gütmüyordu. Briand, Fransa'nın A.B.D.'ye ol n savaş borçları
konusunda imzalanan andlaşmanm daha Fransa tarafından
onaylanmaması yüzünden tedirginlik duyan
merik'an kamu
oyunu yumuşatmak amacıyla bir jest yapmak gereğini duydu. (1) A.B.D.'nin barışsever çevreleriyle, yaptığı görüşme(1)

29 Nisan 1926'da imzalanan Mellon-Beranger andlaşmasına
göre Fransa, savaş içinde, A.B.D.'den aldığı borçları 62 yıl
da, 1988'e kadar ödeyecekti.
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den sonra, Briand, A.B.D.'nin savaşa girişinin onuncu yıldö
nümünde, Nisan 1927'de, Amerikan halkına bir mesaj yayın
ladı. Bu mesajda iki ülke arasında savaşın yasaklanmasını
önerdi. Aynı zamanda, Fransa'nın Avrupa'daki prestijini de
arttırmaya yönelik bu jestini tekrarlıyarak, Haziran 1927'de,
aynı öneriyi, bu kez A.B.D. Dışişleri Bakanı Kellogg'a sundu. (1) 24 Eylül 1927'de Milletler Cemiyeti'nde saldırı savaşı
nı yasaklayan ve milletler arasındaki uyuşmazlıkların barış
çı yollarla çözümünü salık veren bir Polonya önerisi oybirliğiyle kabul edilmiştir. Havana 6. Panamerikan Konferansı'
nda da (1928 Şubat) aynı tür bir Meksika önerisi benimsenmiştir. (2) Savaşı ya;saklama çabaları, dünyanın her köşesin
de gündeme gelmiş gibiydi. A.B.D. Dışişleri Bakanı Kellogg'da barışçı çevrelerin etkisiyle~ 28 Aralık 1928'de Fransız Notası'nı yanıtladı. (3) Kellogg yanıtında, «savaşı bir milli politika aracı olarak kullanmaktan vazgeçmen yükümlülüğü
nün, dünya çapında, bütün devletlerce imzalanacak çok taraflı bir andlaşmada yer almasını önerdi. Aslında Fransa'yla
A.B.D. arasında savaşa kadar gidebilecek bir çıkar çatışması
yoktu. Fransa öneriyi, yukarıda belirttiğimiz konularda, puan kazanmak amacıyla ileri sürmüştü. 1928 Nisanı'nda Kellogg, bu önerilerini Almanya, İngiltere, İtalya ve Japonya'ya
yineledi. Fransa ve İngiltere bu öneriyi kabul etmekte duraksama gösterdiler ve çekincelerle kabul edebileceklerini bildirdiler.
Briand-Kellogg Paktı (öbür adıyla Paris Paktı), 27 Ağus
tos 1928'de Paris'te önce A.B.D., İngiltere, Fransa, Almanya,
İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya arasında imzalandı.

(1)

(2)
(3)

A. Ş. Esmer, a.g.e., s: 41-43.
F. S. Armaoğlu, a.g.e., s: 538-540.
J. B. Duroselle, a.g.e., s: 94.
Duroselle bu çevreleri şöyle sıralamaktadır: Columbia Üniversitesi'nden ve Dünya Barışı için Carnegie vakfından Prof.
Shatweel, Columbia Üniversitesi Rektörü Nicholas Murray
Eutler, Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Boralı, barışçı
(pasifist) Levinson, a.g.e., s: 93-94.
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Bir

giriş

oluşan

ve iki maddeden

Pakt'a göre, devletler, milmilli politikalarına araç yapmayacaklar, uyuşmazlıklarını barışçı yollardan çözeceklerdi.
Briand'ın insanlık tarihinde yeni bir adım diye nitelediği, savaşı yasaklayan Pakt'a 48 Milletler Cemiyeti üyesi, 9 da Cemiyet'in dışında kalan devlet katıldı. Sonuncu grubun içinde
A.B.D., Sovyetler Birliği ve Türkiye de bulunuyordu. Türkiye
Cumhuriyeti 1929 Ocak ayında Pakt'ı onaylamıştı. Şunu da
hemen belirtelim ki, A.B.D. henüz Sovyetler Birliği'ni tanı
madığı için, başta, Sovyetler Pakt'ı imza etmek için davet
e dilmemişti. Bu yüzden Sovyetler, Kellogg Paktı'nı kendilerine karşı bir cephe kurma ve çember içine alma paktı olarak
değerlendirmişlerdir. Bunun üzerine, hasta olan Dışişleri Komiseri Çiçerin'in yerine onun yardımcısı ve ileride dışişleri
bakanı olacak olan Litvinof, Aralık 1928'de Paris Paktı'ndaki
hükümleri kapsayan yeni bir andlaşma hazırladı ve Doğu
Avrupa ülkelerine imzalattı. «Litvinof Protokolü» adını alan
bu andlaşmaya Sovyetler'le aralarında Besarabya sorunu olmasına karşın, Romanya da katıldı.
Romanya'dan başka.
Liivinof Protokolü'ne Polonya, Letonya, Litvanya, Estonya,
Türkiye, katıldılar. Sovyetler Birliği de Paris Paktı'na katıl
maya çağrılınca, Avrupa'daki bu ikili güvenlik sistemi ortadan kalkmış oldu. Pakt'a İngiltere'nin İmparatorluğu'nu korumak amacıyla koyduğu, bazı bölgelerin güvenliğini saklı
tutan çekincelerin dışında, Fransa'nın koyduğu çekinceler
letlerarası ilişkilerinde savaşı

şunlar:

1. Pakt evrensel bir

katılma

sonucu

yürürlüğe

girecek-

tir.
2. Devletlerin

«Meşru

Müdafaa»

hakkı sınırlanmış olmı

yacaktır.

3. Pakta aykırı davranan taraflara
kümlülükten kurtulacaklardır.

ve

karşı

devletler yü-

4. Söz konusu pakt, daha önce Milletler Cemiyeti Misakı
yükümlülükleri berta-

I:ıocarno Andlaşmalan'nın getirdiği
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raf edemiyecektir. Bu pakt 1927-1928 yıllarında esen barışçı
rüzgarın bir ürünüdür. Duroselle'in dediği gibi, Avrupa diplomasisi «paktomani» hastalığına tutulmuştu. (1) Ne kadar
çok barışı koruyan andlaşma yapılırsa, barışın o kadar iyi korunacağı kanısı yaygındır. Bunun tehlikeli bir yanılğı olduğunu, 1929-1939 yılları arasındaki gelişmeler açık bir biçimde ortaya koyacaktır. Pakt'ı imzalayanların sayısı 65'i buldu;
bazı devletler Pakt'a, milletlerarası ilişkilerde etkin bir rol
oynıyacağına inandıkları için değil, dışında kalmamış olmak
için katıldılar. (2) Pakt'ın pratik değeri nedir? «Meşru Müdafaa» ve «saldırı savaşııının tarifini yapmadığı için, etkisiz
kalmaya mahkumdur. (3) A.B.D., Avrupa'nın işlerine karış
mama politikasını değiştirmiş değildir. Amerikan projesinin
hazırlayıcısı ve Pakt'ın resmi yorumcusu James T. Shatwell,
A.B.D.'nin, barışın, Avrupa'da bir savaşa yol açacak bir biçimde güç kullanılarak korunmasına karşı olduğunu yazmaktadır. A.B.D. Dışişleri Sekreteri
Yardımcısı, anılarında
«Amacımız büyük bir barışçı jest yapmaktı, bunu başardık»
demektedir. Renouvin'e göre, A.B.D. hükümetinin bu sözde
kalan barışçı davranışı içe dönük ve Amerikan kamu oyunu
hedef alan bir tutumun sonucudur. (4)
E.

HAKEMLİK

GENEL

SENEDİ

dönemde, barışın «Hakemlik, Güvenlik,
üçlüsüyle gerçekleşebileceği konusunda kuvvetli ve yaygın bir inanç belirmişti. İ.~te bu ortamda, 26 Eylül
1928'de Milletler Cemiyeti «Hakemlik Genel Senedi» metnini
hazırlayarak Milletler Cemiyeti'ne üye olan ve olmayan ülkelerin imzasına sundu. 16 Ağustos 1929'a kadar, senet metninde belirtilen sayıda devletin senedi onaylamasıyla senet metEle

aldığımız

Silahsızlanma»

Cl)
(2)
(3)
(4)

J. B. Duroselle, a.g.e., s: 95.
E. H. Carr, International Relations
Wars, Landon 1977, s: 118-119.
P. Renouvin, a.g.e., T. VII, s: 343.
P. Renouvin, a.g.e., T. VII, s: 343.
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Between two World

ni bu tarihte yürürlüğe girdi. Hakemlik Genel Senedi, uzlaş
hakemlik ve yargı yöntemlerini bağdaştıran üçlü bir
sistem kurmaktadır. Senet üç bölümden oluşuyor. Birinci bölüm uzlaştırmaya, ikinci bölüm yargı yolu'na, üçüncü bölüm
de hakemlik'e ayrılmıştır. Diplomasi yoluyla çözülemeyen bütün uyuşmazlıklar, uzlaştırma yoluyla çözümlenmeye çalışı
lacaktır. Bununla beraber, hukuki uyuşmazlıklarda ancak
bütün taraflar anlaşırlarsa uzlaştırma yoluna gidilecektir.
Uzlaştırma Komisyonu'n:µn kuruluşu ve işleyişi hakkında ayrıntılı kurallar konulmuştur (madde 4-16). İkinci bölüm yargı yolundan sözetmektedir.
Hukuki bütün anlaşmazlıkları,
taraflar aralarında hakeme sunmak için uyuşmuş değillerse,
«Milletıerarası Daimi Adalet
Divanı'naıı
göndereceklerdir.
Hukuki Anlaşmazlıklar, Divan Statüsü'nün 36. maddesinde
belirtilmiştir. Bunlar:

tırma,

a. Bir
b.

andlaşma'nın yorumlanması,

Devletlerarası

hukuka ait her husus,

c. Sabit olduğu takdirde milletlerarası bir taahhüdün
ihlalini teşkil edebilecek olan her olayın gerçekliği,
bir taahhüdün ihlalinin icabettirdiği
mahiyet ve vüsatiı> (1) Üçüncü bölüm hakemliği
düzenlemektedir. İkinci bölüm'dekiler dışında kalan ve uzlaş
tırmayla çözülmeyen bütün anlaşmazlıklar, tarafların kabulü, veya bu olmazsa, bir tarafın istemi üzerine hakemliğe
götürülebilecektir. Senet, Hakem Mahkemeleri'nin nasıl kurulacağını da düzenlemektedir. Hakem Mahkemesi, taraflarca
başka türlüsü kararlaştırılmamışsa, beş üyeli olacaktır: taraflarca ayrı ayrı atanacak olan birer hakemle, farklı üçüncü
devletlerin vatandaşlarından, taraflarca birlikte seçilecek üç
hakem. Son üç hakemin seçiminde taraflar anlaşamazlarsa,
d.

Milletlerarası

tazminatın

(1)

S. L. Meray, Devletler Hukukuna
1965.

-

222 -

Giriş,

C. II, s: 636, Ankara

taraflardan her biri bir üçüncü devleti belirtecek hakemleri
bu devletler seçeceklerdir. Bu devletlerin de anlaşamamaları
durumunda, hakemleri cıMilletlerarası Daimi' Adalet Divanı»
başkanı atayacaktır. (1)
Burada önemli olan, Hakemlik Genel Senedi'ni benimsemiş devletler arasında çıkan uyuşmazlıkların, Milletlerarası Daimi Adalet Divanı statüsünde olduğu gibi, andlaşmalara,
teamüle, hukukun genel ilkelerine, yani mevcut hukuk kurallarına dayanarak çözüımesi zorunluğudur. Hukukun gözden
geçirilmesınin (revizyonunun) kabul edilmemesidir. Siyasal
açıdan temel sorunsa, Avrupa
devletlerinin Birinci Dünya
Sav aşı'ndan sonra iki gruba ayrılmış olmasıdır: Revizyonist
devletler ve anti-revizyonist devletler. Savaştan kazançlı çı
kanlarla, barış andlaşmalarının gozden geçirilmesini isteyen
devletler iki ayrı kutup oluşturmuşlardır. Orneklemek gerekirse, barış andlaşmalarının düzenlediği toprak statülerinden
memnun olan Fransa ve Küçük Antant içindeki bağlaşıkları
Çekoslovakya, Yugoslavya ve Romanya, revizyonizm yolunu
kapamak ist erlerken, Almanya ve Macaristan karşı bir tutum içindedir. Hakemlik Genel Senedi'nin 28. maddesi bu
soruna parmak basmakta, ne var ki çözüm getirememektedir. (2) 28. maddeye göre hakem mahkemesi, hakemlik uzlaş
masının söz etmediği veya taraflar arasında hakemlik uzlaş
ması bulunmadığı durumlarda,
uyuşmazlığı Milletlerarası
Daimi Adalet Divanı Statüsü'nün 38. maddesinde belirtilen
hukuk kaynaklarını uygulayarak çözümleyecektir. Ancak
uyuşmazlığı
uygulanacak bir kural bulunmayınca, hakem
mahkemesi «ex oequo et bono» (hakkaniyet ve nısfete) göre
karar verecektir.

(1)

S. L. Meray, a.g .e., C. II, s: 329-330.
L . Le Fur, G. Chklaver, a.g.e., s: 990-1002.

(2)

G. Berlia, Le Maintien de la Paix, Doctrines et Problemes
(Teksir) Faris 1976, s: 30-31.
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F. EKONOMİK İŞBİRLİGİ GİRİŞİMİ
Avrupa'da barış içinde yaşamayı sürdürebilmenin bir
da Prof. Berlia'nin deyimiyle, ekonomik sınırların
belli bir ölçüde değerden düşürüımesine bağlıydı. Bunu gerçekleştirmek için yapılan
girişimler, siyasal miliiyetçiligin
duvarını aşamadı. Aristide Briand 1929 yılında bir Avrupa
Birliği kurulmasını önerdi.
Avrupa'da barışın, yavaş yavaş
federal bağların kurulmaya başlamasıyla sürdürülebileceği
ne ınanıyordu. Barışın karşılaşacağı tehlikeleri ve Ortak Güvenlik'i sarsan durumları, bimkte tartışarak karar alan örgütler önleyebilirdi ancak. Batıda, İngiltere ve Irlanda, güneyde, Portekiz ve İspanya ve Akdeniz'in kuzeyindeki ülkeler, doğuda, Romanya, Macaristan, Polonya, kuzeyde, Baltık
ve İskandinav devletlerini içine alan bir ekonomik birlik tasarlıyordu, Aristide Briand.' Siyasal Birliğe varmak için ekonomik birlikten başlanması gerektiğinin bilincindeydi; bu
yüzden Briand'a A.E.T.'nin öncüsüdür de diyebiliriz. (1)
koşulu

Söz konusu federalizm, egemenlik ilkesini çiğnemeden
sosyal ve siyasal alanda da yakınlaşmayı sağlayacaktı. üç
organdan oluşacaktı bu birlik:
a. Avrupa Konferansı,
b. Daimi Siyasal Komite,
c. Hakem Mahkemesi.
Konferans'ın kararlarının

hukuki

değer kazanması,

hü-

ve parlamentoların onaylanmasına
Daimi Siyasal Komite, belli sayıda devletlerin temsilcilerinden oluşacaktı. Milletler Cemiyeti Konseyi'nde olduğu gibi, burada da büyük devletlerin temsil edileceği
anlaşılıyordu. (2) Bu organ araştırma ve yürütmeyle görevliydi. A.B.D.'nin ve birlik'in dışında kalan ülkelerin tepkisini
kümetıerin

katılmasına

bağlı kalacaktı.

(1)

(2)

Geniş bilgi için: H. Brugmans, L'idee Europeenne 1918-1965,
Bruges, 1965.
G. Berlia, a.g.e., s: 33-34.
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önlemek için, Briand, 5 EylÜl 1929 yılında bu konuyla ilgili
olarak Milletler Cemiyeti Meclisi'nde yaptığı konuşmada ve
17 Mayıs 1930'da kaleme aldığı memorandumda, Birlik'in
amacının, zollverein da olduğu gibi kendi dışındaki ülkelere
bir gümrük duvarı çekmek olmadığını özellikle belirtmeye çalışıyordu. Avrupa Birliği görüşünü, Parlamentolar Birliği'nde,
Kont Coudenhove K:alergi üç yıldır savunuyordu. «Bolşevizm»
le «Amerikanizm» arasında kalan Avrupa devletlerinin biraraya gelmeleri gerektiğini vurguluyordu. Avrupa'da barışın
baş savunucularından Briand, Avrupa Birliğini kurma girişi
minde bulunmakla, A.B.D.'nin barışın savunulmasına katıla
cağından umudu kestiğini, Milletler Cemiyeti'nin de yetersizliğini kanıtlamış oluyordu. Briand'ın girişimi çeşitli yönlerden gelen karşı koymalarla önlendi. A.B.D., ilke olarak Avrupa Birliği'ne karşı olmadığını belirtirken, başlayan bunalımı
kendisi gümrük duvarlarını yükselterek önlemeye çalıştığı
bir dönemde, bütün Avrupa'yı içine alan bir gümrük birliğini
hoş karşılayamıyacağını
sezdirmeye çalışıyordu. Sovyetler
Birliği için, Avrupa Birliği'nin ilan edilen amacı ne olursa olsun, bu, kendisine karşı bir birlik sayılırdı. Ona göre, Avrupa
Birliği sonuç olarak bir antisovyet blok'un oluşturulması ananlamına geliyordu. Avrupa Birliği projesine sadece dıştan
değil, içten de karşı koyuldu. Almanya'ya göre Avrupa Birliği, 1919'da çizilen doğu sınırlarının dolaylı yoldan garanti
altına ıalınması demekti; çünkü Briand'ın momerandumu'nda, Locarno'yu bütün Avrupa kıt'asına yaymak gerektiği görüşü savunuluyordu. Almanya revizyonizmden vazgeçmiş değildi. Partileriyle, eski ordu kadrosuyla, basınıyla ve kamu
oyuyla, komünist eylemin ba:stınlışından sonra, Avrupa'daki
statükonun revizyonundan yanaydı. Almanya, Avrupa'nın
barış andlaşmalannın düzenlediği siyasal statüsü değişme
den, Avrupa Birliği'nin kurulamayacağını açıkça dile getiriyordu. İngiltere'yse Birlik'in çıkarlarıyla İngiliz İmparator
luğu'nun çıkarlarının çatışması olasılığı karşısında, Birlik'e
karşıydı. Bu proje İngiltere'nin Avrupa dışı çıkarlarına ters
düşebilirdi. İngiltere, kendisini sadece bir Avrupa devleti olarak görmüyordu. Aynca, Avrupa Birliği, İngiltere'nin A.B.D.'
yle olan yakın bağlarını da zayıflatabilirdi. Böylece, Fransa
-
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dışında

birçok eieştiri geldi ilgili devletlerden ve proje ger( ı)

çekleşemedi.

G. KÜÇÜK ANTANT
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan Avusturya-Macaristan Imparatorluğu'nun bıraktığı boşluğu doldurmak,
Tuna ülkelerinin küçük devletlere böıünmesini önlemek bölgede siyasal ve ekonomik ilişkileri yeniden düzenleyebilmek
için iki yol görünüyordu. Birincisi, Avusturya-Macaristan
Imparatorluğu'nun mirasçısı bütün devletleri bir federasyon
içinde toplamak. Bu durumda barış andlaşmalarından zararlı
çıkanlaria yararlananları biraraya getirmek söz konusuydu.
Zarara uğrayanlar, Avusturya ve Macaristan, yararlananlarsa Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya. Bilindiği gibi, bunlardan Çekoslovakya, savaştan sonra bu imparatorluğun kalıntıları üzerine kurulmuş yeni bir devletti. İkinci yolsa, bu
ülkelerin tümünü bir araya toplamaktan vazgeçerek, yenilenlerin rövanşından korunmak için, Çekoslovakya, Romanya, Yugoslavya arasında bir bağlaşma sistemi kurmak vebarış andlaşmalarıyla kurulan toprak statüsünü sürdürmek. (2)
Savaştan sonra federasyon fikrinin Fransız ve İngiliz hükümetleri tarafından desteklenmesine karşın savaştan kazançlı
çıkan devletlerin hükümetıeri, federal bağların yeniden bir
Avusturya-Macaristan Imparatorluğu yaratmasından çekiniyorlardı.

Küçük Antant'ın kurulması 1920'den başlamış ve geliş
mesi 1920'li yıllar boyunca sürmüştür. İlginç olan yanı da,
Küçük Antant'ın Fransız-Macar yakınlaşması korkusundan
doğmuş olması, sonunda Fransa'nın Avrupa'da üstünlüğünü
sürdüren, güvenebileceği bir bağlaşma sistemine dönüşmesi
dir. 1920'de A. Millerand'ın başbakanlığı ve dışişleri bakanlığı

(1)
(2)

P. Renouvin, a.g.e., T. VII, s: 344-345.
G . Berlia, a .g.e., s : 36.
P. Renouvin, a .g.e., T. VII, s: 280.
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sırasında

(sonradan cumhurbaşkanı olmuştur), Fransa, Macaristan'a kendi ülkesinde ekonomik ayrıcalıklar tanırsa, ekseni Macaristan olan bir Tuna Federasyonu'nu destekleyeceğini ve Trianon Adnlaşması'nın getirdiği toprak düzeninin
gözden geçirilmesini sağlamaya çalışacağını diplomatik yollardan bildirdi. (1) Öte yandan, Briand da, Macaristan'da
monarşi kurulması pahasına da olsa, Tuna Konfederasyonu
yanlısıdır. Çünkü bu Konfederasyon'un
Alman saldırısına
karşı bir korugan olabileceği kanısındadır. Bu durumda, Küçük Antant Fransa'yla değil, Fransa'ya karşı kurulmuş
tur. (3)
Revizyonizme karşı Küçük Antant adını· alacak olan bağ
sistemi, 1918'le 1935 yılları arasında Çekoslovakya
Dışişleri Bakanı olan ve Çek devletinin kurucularından Edvard Beneş tarafından önerilmiştir. Amaç, revizyonculuğa
karşı cephe oluşturmaktır. İlk andlaşma, 14 Ağustos 1920'de,
Belgrad'da Yugoslavya'yla Çekoslovakya arasında yapılmış
tır. 1921 Mart'ında ise, son Avusturya-Macaristan İmparatoru
Karı, Macaristan'da hükümdarlığı ele geçirmek için girişim
de bulununca, durum Romanya'yı da korkuttu. Romanya'yla
Çekoslovakya arasında da 23 Nisan 1921'de bir bağlaşma
imzalandı.
Macaristan'la ilgili gelişmeler karşısında alı
nacak önlemleri taraflar danışarak kararlaştıracakılardı.
7 Haziran 1921'de de Romanya'yla Yugoslavya Bağlaşması
imzalandı. Bu andlaşma, bir Bulgar saldırısı olasılığını da
gözönünde bulundurarak, bu durumda alınacak karşı önlemleri de kapsıyordu, 1921 yılının sonuna kadar üç devlet arasında askeri işbirliğini düzenleyen andlaşmalar da imzalandı. (1) 31 Ağustos 1922'de, üç devlet,
ekonomik ve siyasal
alanda, yakın bir işbirliğini örgütlemek üzere, aralarında yelaşmalar

(3)

P. Renouvin, a.g.e., T. VII, s: 281-285.
J. Vidalenc, L'Europe Danubienne et Balkanique, (18671970) Paris 1973, s: 118.

(1)

F. H.

(1)

Armaoğlu,

a .g.e., s: 503-505.
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21 Mayıs 1929'da yaptıkları yeni bir
da, andlaşmaıarın her beş yııaa bır kendıliğin
den beş yıl daha uza1ııacagına karar verdııer. Baştan beri
Italya'nın karşı olduğu bu andlaşmaıara, Fransa, aksıne des.
tekçı oldu. 'l'una Boıgesi'nde kenaıııgınden statukocu ve antirevızyonıst bir blok ortaya çıkmıştı. Böyıece monarşinin tekrar ımruımasına kaışı 'ınanon Andıaşması'nın getııdıği düzeni savunmak amacıyla kuıuıan Kuçuk Antant yaşama gücü gosLerınce, l< 'ransız dıpıomasısi taraıınaan aesLeklendi.
Aynca l<'ransa, 1~24 yılında <.ı:ekoslovakya'yla, 1~2ö yııında
Rornanya'yla Hl27 yılında Yugosıavya'yıa bagıaşma yapavak,
Kara Avrupası'nda ı:nr «lt,ransız SısLemııı kuruım.asına onayak
oldu. Ne var ki, söz konusu devıetı erın güvenııgıni koruması
açısından Küçuk Antam' ın da eksıKlıklerı var. Kuçük Antant
Paktı' yıa, Yugoslavya, ItıaJyan isteklerıne karşı garanti edıl
miş aegııdir. :H.omanya, Besarabya ·yı Sovyetıer Hırııgı'ne karşı savunmak ıçın ikı bagıaşıgına güvenemez.
Çekoslovakya
da, Südet Almanları sorununun dogurablleceği guçıukleri çözümleyebilmek için, Beıgrad ve BuKreş 'ın des ıegıni sağıaya
ni bir

andlaşma yaptılar.

andıaşmayıa

manuştır.

Küçük Antant'ın karşısında Macaristan'la onu destekleyen Italya vardır. Bu iki ülke 1925'te aralarında bir ticaret
andlaşması yapmışlar ve işbirliğini Nisan 1927'de yaptıkları
dostluk andlaşmasıyla güçlendırmişlerdir. Küçük Antant
devletleri, 43 milyon nüıuslu, doğrudan Fransa'nın desteğine
sahip önemli bir güçtür. Ne var ki, Antant devletleri arasın
da gösterilen çabaya karşın, daha geniş bir ekonomik işbirliği
sağlanamamış, aralarında ((tercihli>ı gümrük tarifeleri uygulamaya konamamıştır. Çekoslovakya bir endüstri ülkesidir,
ona karşılık, Romanya ve Yugoslavya tarım ülkeleridir ve
aralarında uyum sağlanamamıştır. Daha önce de belirttiği
miz gibi, anlaştıkları nokta Macar ve Bulgar isteklerine birlikte karşı koymaktır.
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III. 1924-1929 YILLARI ARASINDA SOVYETLER
BİRLİGİ'NİN AVRUPA BARIŞI
İÇİNDEKİ YERİ

A. TEK ÜLKEDE SOSYALİZM
Lenin'in 1924 yılında ölümünden sonra, iki akım belirdi
parti içinde. Birinin başını Troçki, öbürünün Stalin çekiyordu. Aslında Troçki büyük çoğunluğun karşısında muhalefeti
temsil ediyordu. Sonradan kendisine Zinoviev, Kamenev, Antonov Oovsenko gibi parti ileri gelenleri de katıldılar, hatta
bir ara Lenin'in karısı Krupskaya da Troçki'yi destekledi. Burada Troçki'nin bürokrasiye karşı ve parti içi demokrasiyle
ilgili görüşleri üzerinde durmayacağız. Dış politikayı ilgilendirmesi bakımından «sürekli devrim» teziyle, ona karşı ileri
sürülen ve kabul edilen cctek ülkede sosyalizm» tezleri arasın
daki tartışmaya değinmekle yetineceğiz.
Troçki'ye göre, genel olarak sosyalizm tek bir ülkede
burjuvaziye karşı en iyi savunma saldırıdır.
Tek ülkede başlayan ihtilalin rahatlaması için dünya burjuvazisinin devrilmesi gerekir. Kaldı ki, Rusya gibi sanayileş
mede geri kalmış, işçisi az ve köylüsü bol bir ülkede tek başı
na sosyalizmin kalıcı bir başarı kazanması çok daha zordur.
Çünkü çoğunluktaki köylü, sanayileşmiş ülkelerin proletaryası yardıma gelmedikçe, bürokratlaşmayı hızlandıracak ve
sosyalizmin kurulmaya çalışılan temelinin içini yavaş yavaş
oyacak, yiyip bitirecektir. (1) Avrupa'da kurulacak proletarya devletlerinin desteği olmadan Rus işçi sınıfı uzun süre iktidarda tutunamaz. Oysa, 1925'de Avrupa'da savaş sonrası
büyük sosyal ve ekonomik bunalımdan sonra, kapitalizm ccgeçici de olsa» yeniden dengesini bulmuştur. Almanya'da ihtilal 1923'ten sonra büsbütün suya düşmüştür. Avrupa'da ve
Çin dışında Asya'dıa, bir süre için ihtilal olasılığı gittikçe azalgerçekleşemez;

maktadır.

(1)

J. Levesque, a.g.e., s: 75.

-

229-

1915'de Lenin, tek ülkede ihtilalin gerçekleştirilebilece
söz etmiştir. Ne var ki, 1917'den sonra Lenin de, en az
birkaç kapitalist ülkede proletarya iktidarı ele geçirmeden
Rusya'da sosyalizmin cckesin» başarıya ulaşamayacağını belirtmiştir. (1) Burada önemli olan, cckesin başarı» dan ne anlaşılması gerektiğidir. Troçki'nin
1924'te yazdığı ccEkim'in
Verdiği Dersler»de savu:p.ulan, özetlemeye çalıştığımız, görüş
lerine St<alin karşı çıkıyor.
ğinden

Stalin, tek ülkede sosyalizmin kesin başarı kazanabileceğini değil, başarının olasılığını savunuyor. Ona göre Ekim
İhtilali sadece bir uyarıcı, bir eyleme geçirme işareti değildir;
aynı zamanda ülkede sosyalizmin kurulmasını sağlayacak
yeterli ve gerekli bir temeldir. Bir adada tek başına yaşan
madığına göre kapitalizmin yıkılmasına çalışmak elbette ki
gereklidir. Ne var ki, günün koşulları ihtilal ihracından çok,
içeride sosyalizmi kurmaya ağırlık vermeyi gerektirmektedir. Sovyetıer Birliği ağır sanayiini kurarak ve hızla kalkına
rak, dünya proletaryası için örnek bir model olmalıdır. (2)
Troçki'nin başını çektiği muhalefetin, parti içi demokrasiyi gerçekleştirme ve bürokrasiye karşı çıkmada yeteri kadar titiz davranılmadığını, savaşım verilmediğini ileri süren
haklı eleştirileri, o günkü
koşulların zorladığı <Ctek ülkede
sosyalizm» ilkesini, benimsemediği ona karşı savaşım verdiği için yeteri kadar etkinlik kazanamadı. Oysa Troçki'ye göre, parti içinde demokrasinin yozlaşması ve bürokrasinin kemikleşmesi, Rusya gibi geri kalmış bir ülkede sanayileşmiş
ülkelerin proletaryasının yardımı olmadan sosyalizmi kurmaya kalkışılmasının doğrudan bir sonucudur. Ona göre,
Rusya'da kırsal kesimin kollektivizasyonu için kullanılacak
baskı, rejimi yozlaştıracaktır. Ne var ki, siyasal ve sosyal ko(1)

G . Boffa, Les Etapes de la Revolution Russe, Paris 1962, s:
42-43.

(2)

J. Elleinstein, Le Socialisme' Dans un Seul Pays (1922-1939)
Histoire de l'U.R.S.S., T . II, Paris 1973, s: 97-107.
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ve milletlerarası ilişkilerin aldığı yönün ihtilal olası
lığını yok ettiği bir dönemde, tek ülkede sosyalizmi gerçekleştirmeye çalışmaktan başka bir yol seçilemezdi. ( 1)
şulların

«Tek ülkede sosyalizm» ilkesinin benimsenmesi, Komintern içinde Sovyetler Birliği'nin savunulmasının birinci plana alınmasına yol açmıştır. 1972 yılında Stalin bunu açık bir
biçimde dile getirmiştir. Ona göre ccgerçek enternasyonalist
ve devrimci (yani komünist) olan, Sovyetler Birliği'ni koşul
suz olarak savunandır.» (2) Bu politikaya ilk sosyalist ülkenin partisi olmanın sağladığı prestij de eklenince, Komintern'in içinde Sovyet Komünist Partisi'nin hegemonya kurması daha da kolaylaşmıştır. Bu görüşe göre, bundan böyle
artık Dünya İhtilali Sovyetıer Birliği'nin yardımına gitmeyecek. Sovyetler Birliği Dünya İhtilali'nin yardımına gelecektir. 1927'de muhalefet susturulduktan sonra, 1928 Ağus
tos'unda toplanan Komintern'in VI. Kongresi, Komünist Partilerine «sınıfa karşı sınıf» politikası uygulamaları direktifini verdi. Bu politika burjuvazi içinde hiç bir ayırım yapmıyor
Sosyal Demokratlar'ın faşizmin bir kanadı olduğunu iddia
ediyordu. Komintern bu yıllarda sosyal demokrasiyi «sosyal
faşistn olarak niteliyordu. (3) Bu tutum özellikle Almanya'da kötü sonuçlar verdi. (4) Almanya'da Nasyonal Sosyalizmin iktidara gelişinden sonradır ki, komünist partiler antifaşist cephe politikasına ağırlık tanımaya başladılar. (5)
Öte yandan, Sovyetıer Birliği ve Komintern'in kapitalist devletlere derin bir düşmanlık duymalarına karşın, Sovyet diplomasisi, aynı devletlerle denge politikası izlemeye
ve Sovyetler Birliği'nin sanayileşmesini hızlandırmak için
bu devletlerle ekonomik ilişkiler kurmaya çalışıyordu. Ne var
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

J . Elleinstein, a.g.e., T . II, s: 102.
III. Enternasyonal-Belgeler 1919-1943, İst. 1979, s: 122.
III. Enternasyonal-Belgeler, s: 83.
J. Levesque, a .g.e., s: 90.
L'Internationale Communiste et la Lutte Contre le Fascisme et la Guerre (1934-1939) Moscou 1980.
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ki, bu politika düz bir çizgi

izlememiş,

kapitalist ülkelerle

ilişkiler inişli çıkışlı olmuştur.

B. MİLLETLERARASI İLİŞKİLER
Bir yandan Sovyetler'in kapitalist ülkelerle ilişkileri dtizelirken, öte yandan bu ülkelere ve bu ülkelerin kurdukları
örgütlere karşı duyulan kuşku sürüyor. Almanya'yJa ilişki
ler Rapallo Andlaşması'yla düzelmiştir. Bu dönemin başında
Sovyetler Birliği iki ülkeyle daha, iyi ilişkiler içindedir; bunlardan biri Türkiye, öbürüyse Çin'dir. İtalya, 1923 yılında,
Sovyetler Birliği'ni «de jure» tanıyor. İngiltere 2 Şubat 1924'
te, Fransa'ysa 28 Ekim 1924'te Sovyetler Birliği'ni «de jure»
tanıyorlar. Sovyetler Birliğini tanımakta 1933'e dek direnen
aşağı yukarı tek ülke A.B.D.'dir. Sovyetler Birliği, sürekli olarak kendine karşı anti-sovyet bir cephe kurulmasından kuş
kulanmaktadır. Bu yüzden ise Locarno Andlaşmaları'nı kendine karşı hazırlanmış bir komplo olarak değerlendiriyor. (1)'
öte yandan, 1926'da, Komintern'in yürütme komitesi bir kararında: «Emperyalistlerin
boyunduruğundan kurtulmanın
t·ek yolu Milletler Cemiyetini ortadan kaldırmaktır» diyordu. (2) Aynca Sovyetler Birliği'yle başlıca Avrupa devletleri arasında çeşitli sorunlar çıktı ve ilişkiler kuruldu bu
dönemde. Şimdi de bunlara bir göz atalım.
Locarno Andlaşmaları'ndan sonra Sovyetler Birliği'yle
Almanya arasında bir soğukluk egemen oluyor. Locarno, Sovyet basınına göre, Sovyetler Birliği'ne karşı bir savaş aracı
dır. Sovyetler'e göre, ·Fransız ve İngiliz hükümetlerinin bu
değerlendirmeyi doğrulayan davranışları vardır. Bunlara değinmezden önce yine Sovyet - Alman ilişkilerindeki gelişme
lere dönelim. Sovyetler'in amacı , Locarno'dan sonra Milletler
Cemiyeti'ne giren Almanya'nın, Milletler Cemiyeti Konseyi'nin kararı üzerine, 16. maddeye uygun olarak, Sovyetler Bir-

(1)

(2)

J . Elleinsteın , a .g.e., T. II. s: 63.
J. B. Duroselle, a.g.e., s: 39.
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liği'ne karşı

eyleme geçebilecek Fransız ve İngiliz birlikleri'
nin Alman topraklarından geçmesini önlemek, Almanya'nın
tarafsızlığını korumasını
sağlamaktır.
Berlin'de 24 Nisan
1926'da imzalanan Alman-Sovyet Andlaşması bu amacı gerçekleştirme yolunda önemli bir adım. Andlaşmaya göre, üçüncü bir devlet Sovyetıer'e saldırırsa Almanya tarafsız kalmayı yükümleniyordu. Ayrıca Almanya, Sovyetıer'e karşı girişi
lecek bir ekonomik ve mali boykota da katılmayacaktı. Stresemann, Milletler Cemiyeti'nde, ancak Konsey Sovyetler'i saldırgan ilan ederse, Almanya'nın yaptırımlara katılabileceği
ni belirtiyor. Sovyetler'in saldırgan ilan edilmesi içinse, Konsey üyesi Almanya'nın da olumlu oy vermesi gerekiyor. Yani, Sovyet Dışişleri Bakanı Litvinov'a göre, Berlin Andlaşma
sı Locarno Andlaşmaları'nın anti-sovyet sivri ucunu törpülemiştir. (1)
Sovyetler Birliği'nin Fransa'yla olan ilişkileri de bir süre tehlikeye girmiştir. Fransız-Sovyet delegasyonları arasın
da sürdürülen eski borçların ödenmesi konusundaki görüş
meler sonuç vermemiştir. Sovyetler savaş öncesi borçların
ödenmesini koşula bağlamışlardır. Bizerte'de enterne edilen
eski Rus Karadeniz Filosu'nun geri verilmesini ve borç toplamı kadar kredi açılmasını istemişlerdir Fransa'dan. Poincare bu önerileri geri çevirmiştir. Ayrıca, Fransa'nın 10 Haziran 1926'da, Romanya'daki çıkarlarını korumak ve bu ülkenin İtalya'nın yanına kaymasını önlemek için yaptığı ve
Romanya'yla Sovyetler arasında Besarabya konusundaki
uyuşmazlığı görmezlikten gelen andlaşma Fransa'yla Sovyetler'in arasını iyice açmıştır. Sovyetler, 2 Ekim 1926 tarihinde, bir notayla, Besarabya'nın Romanya'ya katılmasını onaylayan bu andlaşmayı protesto etmişlerdir. Fransa'da beliren
diplomatik il~şkileri kesme eğilimini Briand önlemiştir.
Faşist İtalya'da,

için çaba
(1)

harcamış,

P. Renouvin,

Küçük Antant devletlerine yaklaşmak
1924'te Çekoslovakya'dan sonra, Eylül

ıı..g.e.,

T. Vll, s: 276.
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1926'da Romanya'yla bir dostluk andlaşması imzalamış ve bu
Besarabya üzerindeki haklarını tanımıştır. Sovyetler Birliği, Fransa'ya yolladığı notadan dört
gün sonra, 6 Ekim 1926'da İtalya'ya da bir protesto notası
andlaşmayla Romanya'nın

yollamıştır.

Sovyetler'in Batı Avrupa devletleriyle ilişkilerinde, bu
dönemde en ciddi bunalımı geçiren ilişki İngiltere'yle olanı
dır. Bu bunalımın nedeni, 1926 Mayısı'nda İngiliz sendikalarının bir hafta süren genel greve gidişlerinde ve madencilerin sonbahara dek sürdükten sonra baş.ıuısızlıkla sona eren
grevlerinde Sovyetler'in İngiltere'nin iç işlerine karıştığı iddiasıdır . .Sovyet sendikaları İngiliz madencileri için para toplamışlardır. Temmuz 1926'da İngiliz ve Sovyet sendikacıları
arasında görüşmeler olmuştur. Ne var ki, sorunlara farklı açı
lardan bakan iki tarihçi, Duroselle ve Elleinstein, İngiliz ve
Sovyet sendikaları arasında hazırlandığı ileri sürülen komplonun abartma olduğu kanısındadırlar. (1) İngiliz hükümeti,
sendikalara yapılan yardımı protesto etti. Ayrıca, Baldwin
hükümeti, Sovyetıer'in İngiliz iç politikasına karıştıklarını
gösteren bir «mavi kitap» yayınladı. 21 Mayıs 1927'de bir İn
giliz-Sovyet ticaret şirketi olan «Arcos» şirketiyle, Sovyet ticaret ataşesi'nin evrakına İngiliz polisi el koydu. İngiliz Parlamentosu'nda sadece Lloyd George ve birkaç milletvekili,
Baldwin'in diplomatik ilişki1eri kesme önerisine karşı çıktı.
Öte yandan, 15 Haziran 1928'de Cenevre'de Chamberlain, Stresemann, Briand, Vandervelde ve Kont Ishü arasında toplanan bir konferansta, Sovyetler'le olan ekonomik ili~kileri güçlendirmenin yolları arandı. Böylece Avrupa anti-bolşevik haçlı seferi hazırlamaktan vazgeçiyordu. (2)
Bu kez, bir diplomatinin öldürülmesi yüzünden, Sovyetler İsviçre'yle diplomatik ilişkilerini kesti.

(1'

(2)

J . B. Duroselle, a.g.e., s: 102.
J. Elleinstein, a.g.e., T. II, s: 63.
J . B. Duroselle, a.g.e., s: 103.
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Bütün bu değindiğimiz olayların içinden, Sovyet dış pogenel çizgisine bakacak olursak, ccbarış içinde bir
arada yaşaman ilkesi doğrultusunda geliştiği görülür. Sovyetler'e göre, «barış içinde bir arada yaşama» ideolojik savaşıma son vermek anlamına gelmemektedir. O dönemde, baş
lıca Avrupa devletleri yeniden silahlanmaya hız vermedikleri için, Sovyet askeri bütçesi genel bütçenin % 15,8'ne indirilmiş , silah altındaki asker sayısı da 1921'de 4.400.000 iken
1925'de 562.000'e inmiştir. (1) 1927'de, Troçki'nin kendi zorbalarına karşı savaşım veren Avrupa halklarına Sovyet hükümetinin destek olması önerisine karşı, stalin, ilk ödevin Batı
Avrupa devletleriyle sürtüşmeyi önlemek olduğunu söylüyordu (2) 1929'da Sovyetler Birliği'nin Briand-Kellogg Paktı'na
girişinden sonra, Avrupa devletleriyle ilişkileri daha dengeli
ve iyiye doğru bir gelişme gösterdi.
litikasının

IV. BARIŞI TEHLİKEYE DÜŞÜREN GELİŞMELER
A. GENEL GÖRÜNÜM
Ele aldığımız dönem savaş sonrası yorgunluk dönemidir.
Aynı zamanda, barışa duyulan özlemin, barışın süreceğine
olan inancın henüz güçlü olduğu bir dönemdir. Ne var ki,
şimdiye kadar üzerinde durduğumuz konular bize, Birinci
Dünya Savaşı'na son veren barış andlaşmalarının yeni uyuş
mazlık tohumları taşıdığını, ortak güvenliği sağlayamadığı
nı , bir yanda ilk sosyalist devlet kurulurken, öbür yanda barış andlaşmalarının kapitalist devletler arasında da tekrar bir
bölünmeye yol açtığını gösteriyor.
Revizyonist devletlerle
anti-revizyonist devletler arasında ortaya çıkan bu çelişi yeni bir savaşa neden olacak. Şimdi, Avrupa'nın toprak statüsünün değişmesini, ya da öbür Avrupa devletlerinin bölüş
tükleri sömürgelerden pay almayı düşleyen bu revizyonist
devletlerin saldırıya geçmeden önce nasıl bir hazırlığa giriş-

(1)

(2)

J. Elleinstein, a.g.e., T. II, s: 54.
P . Renouvin, a.g.e., T . VII, s: 277.
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tiklerini, başka bir deyişle, isteklerini milletlerarası arenada
yüksek sesle dile getirecek olan rejimleri nasıl kurmaya giriştiklerini görmeye çalışacağız. Bu devletlerin revizyonist
istekleriyle, sosyal yapıları arasındaki bağı güçlendirecek
olan yeni siyasal rejimlerinin oluşmasını ele alacağız. Egemen sınıfların, içte kendilerini korumak, dışta saldırıya geçmek için kabuk değiştirişlerini göreceğiz. Böylece dış politikanın, iç politikanın bir uzantısı olduğu savı, bir büyüteç altında yeniden sergilenmiş olacak. İç politikanın, dış politikayı belirlediğini ileri sürmek, dönerek dış politikanın ve milletıerarası ilişkilerin de, belli durumlarda iç politikayı etkileyebildiğini yadsımak anlamına gelmiyor.
sonra Almanya'nın dünya ticaretindeki payı
azalmıştır. 1913 yılında %61 olan bu pay %41'e düşmüştür.
Öte yandan, üzerinde durduğumuz işbirliği tesarılarının gerçekleşememesi yüzünden, yeni sınırların üzerinde yükselen
gümrük duvarları ticaret ilişkilerini zorlaştırmış, pazarları daraltmıştır. Kendi yasalarına göre gelişemeyen, büyüyemeyen kapitalizmin yarattığı örtülü bunalım, başka etkenlerin de eklenmesiyle, 1929'da açık bunalıma dönüşürken, bu
gelişme, 1919'la 1929 yılları arasında Dünya ve Avrupa'da kurulmaya çalışılan nazik dengeleri büsbütün bozacak, 1919'dan
sonra belirmeye ba~layan otarşiden yana ve otoriter eğilim
leri arttıracaktır. 1914-1918 savaşından zarara uğramadan çı
kan, aksine Avrupa'da savaşı kazananların yönetim biçimi
olarak prestiji artan parlamenter demokrasi, savaştan sonra
güçlüklerle karşılaşıyor. Başlıca parlamenter rejimlerde, parlamentolar bazı ivedi sorunların çözülebilmesi için yetkilerinin önemli bir bölümünden vaz geçmek zorunda kalıyorlar.
Yürütmenin yasamayla ilgili yetkilerle donatılmasına göz
yumuyorlar. Yasa rejimi, birçok konuda yerini «yasa gücünde kararname» rejimine bırakıyor. Böylece, 1914 öncesi liberal Avrupa · kamu hukuku ilkelerinin uygulanmasına önemli
bir engel getirilmiş oluyor. Avrupa kamu oyunun parlamenter demokrasiye karşı duymaya başladığı soğukluğa, 1929'da
Parlamentolar Birliği de parmak basıyor ve bu olumsuz geSavaştan
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lişmeyi

önleme çareleri arıyor. (1) Parlamenter rejimin iş
lemesini aksatan nedenlerin başında, yüzeye çıkmaya başla
yan siyasal toplumla, ekonomik toplum arasındaki karşıtlık
geliyor. Çeşitli çıkar grupları arasındaki mali ve ekonomik
çıkar çatışmalarını çözmek amacını güden parlamenter sistem, işverenlerle işçiler arasındaki çıkarların kesin karşıtlığı
karşısında, alınması gereken radikal ve ivedi kararları alamaz
duruma düşüyor. Devletin ekonomik hayata, gittikçe artan
bir biçimde karışmasını gerektiren gelişmeler, parlamenter
demokrasinin işleyişinde tıkanıklıklar yaratıyor. Bu rejim
bunalımı, bazı ülkelerde, parlamenter demokrasinin yıkılarak,
yerine yeni bir rejimin kurulmasına yol açıyor. Bu rejime faşizm diyoruz. Faşizm iki anlama geliyor. Dar anlamda faşizm,
1922'yle 1943 yılları arasında İtalya'da hüküm süren rejimin
adıdır. Geniş anlamdaysa, proletarya
diktatörlüğü dışında
kalan modern ve sürekli diktatörlüklere faşizm deniyor.
Almanya'da, 1933'de kurulan Nasyonal Sosyalizm örgütlenme biçimi ve Avrupa politikasında oynadığı rol bakımından,
aslını aşan bir faşizm türüdür. Faşizmin, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sanayileşmiş ülkeler arasında öteki kapitalist ülkelere oranla dış pazarları daha dar, sömürgesi olmayan
ülkelerde (İtalya, Almanya, Japonya, İspanya) veya teknolojisi ve sanayileşme düzeyi düşük olan Portekiz'de ortaya çı
kışı ilgi çekici. Faşizm, kapitalizmin bunalım döneminde İn
giltere ve Fransa gibi sömürgeci veya A.B.D. gibi ekonomik
üstünlüğüyle dünya pazarlarını ele geçirmek yolunda olan ülkelerin aksine, sömürgelerinden elde ettiği artı değerin bir
kısmını kendi işçi sınıfına aktaramıyan ülkelerde ortaya çı
kan, sınıflararası gergin ortamda, burjuvazinin, proleterleş
me korkusuna kapılan küçük burjuvaziyi de yanına alarak iş
çi sınıfının iktidara doğru yürümesini diktatörlükle önlemesidir. Uzun erimli çö~üm olarak da dışta yayılmayı hedef almıştır.

Bir yanda
(1)

Sovyetıer Birliği,

üçüncü

P. Renouvin, a.g.e., T. VII, s: 219.
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enternasyonal ka-

nalıyla, İngiltere'de fazla etkin olmamakla

birlikte, FranAlman, İtalyan komünist partilerinin eylemlerine yön
verirken, öte yanda 24 Ekim 1922'de Roma üzerine yürüyüş
sonucunda Mussolini'nin iktidara gelişiyle İtalya'da başarıya
ulaşan faşizm, devlet sorununa yeni bir çözüm getirmeye çalışıyor. Milletlerarası siyasal ilişkilerde bu iki kutbun ortaya
çıkışı, yeni dengesizliklerin
doğmasına yol açıyor ve barış
için büyük bir tehlike yaratıyor. Çoğulcu parlamenter demokrasinin düşmanları yavaş yavaş bu iki kutbun çekim alanına
kaymaya başlıyorlar. Bir bölüğü Moskova'ya, öbür bölüğü
Roma'ya dönüktürler. Komünist partileri, Sovyetler Birliği'
nin dış politikasını desteklerken, faşizme sempati besleyen
bazı burjuva partileri, İtalya'nın çıkarlarını kollamayı, onlarla komünizme karşı bir blok kurmayı öneriyorlar. İdeolo
jiler arası sürtüşmeler, devletlerarası uyuşmazlıkları arttırı
yor. Revizyonist devletlerle anti-revizyonist devletler arasın
da, kitleleri de eyleme iten bir ideolojik savaşım başlıyor.
sız,

Aslında

ele aldığımız dönemin sonuna dek, İtalya'da
iktidardaki faşist rejim, kendi türünde tek olarak kalacaktır. Bu dönemde görülen öbür askeri diktatörlükler, faşizm
türünden bir klasik siyasallaşmaya ve salt totaliterliğe yönelmezler. Macaristan'da 1919'da kurulan Horty, İspanya'da
1923'teki Miquel Primo de Rivera, Lit vanya'da 1927'deki Valdemaras, Portekiz'de 1926'daki Salazar, Polonya'da 1926'daki
Pilsudski diktatörlükleri Mussolini'nin faşizminden farklıdır
lar. Ne var ki, hepsi Wilson ilkelerinin ve Milletler Cemiyeti
Misakı'nın, barışın temel öğesi olarak gördüğü parlamenter
demokratik rejimin karşısındadırlar ve ortak güvenliğin sağ
lanmasını önleyen engelleri daha da arttırmaktadırlar. Öte
yandan, Almanya'da Nazizm'in ilk başarılarından ve 1929 bunalımından sonra, faşist akımlar hem demokratik ülkelerin
içinde daha güçlenmiş, hem de Almanya'dan sonra Portekiz'
de, Yunanistan'da, Letonya'da İspanya'da ve Romanya'da bu
tür rejimler kurulmuştur.

-

238 -

.

B. ITALYA'DA

.

FAŞIZM

1. Faşizm'in İktidara Gelişi
İtalya'da 1921 seçimlerinde Faşist Parti 35 sandalye kazanmıştı.

Toplam 535 milletvekilinden oluşan Parlamento'da
sosyalistlerin 122, komünistlerin 16, halkçıların 107 milletvekiline karşın, milliyetçi blok'un 275 milletvekili bulunuyordu, ve faşistler milliyetçi blok'un sağında yer alıyorlar
dı. (1) Mussolini seçim sonucunu duyunca, ccBiz bir parlamento grubu değil, bir eylem uygulama mangası olacağız,» diyor.
Faşistlerin kuvvetli bir milis örgütü vardı.
Silahlı faşist milisler, her yerde korkutma ve sindirme
eylemlerine girişiyorlar. Hükümet düzeni sağlayamaz bir
duruma girince de, 1922 Ekim'inde, Roma'ya yürüyeceklerini bildiriyorlar. Buna karşı hükümetin aldığı sıkıyönetim kararını kral imzalamıyor. Bütün kuzey İtalya'da, askeri otoriteler «kara gömlekliler>ıin devlet binalarını işgal etmelerine ve kışlalara girmelerine izin veriyorlar. Ertesi gün kral'ın bir telgrafı, Mussolini'yi iktidarı almaya, Roma'ya çağı
rıyor. Parlamenter kurallara göre, kendisine kabineyi kurma
görevi veriliyor. Ancak her şey olup bittikten sonradır ki
«Roma üzerine yürüyüş» adı verilen gösteri başlıyor. Aslın
da kara gömlekliler, özel trenlerle, başkente taşındılar ve
Roma'da geçiş töreni yaptılar. (2) «Roma Üzerine Yürüyüş»
kral'ın sıkıyönetimi imzalamaktan kaçınması sonucu gerçekleşiyordu. Mussolini'nin kurduğu ilk hükümette sadece dört
faşist bakan vardı; faşist olmayanların sayısıysa ondur. Mussolini Kabinesi 90'a karşı 275 oyla güveni sağladı. Böylece,
sağ partilerin ve kral'ın sayesinde, faşistler, parlamenter yoldan iktidara gelme olanağını buldular. Aslında ortaya çıkan
soluk, güçsüz bir koalisyon hükümetiydi. Milliyetçilerden

(1)

(2)

M. Gallo, L'İtalie de Mussolini, Faris 1980, s: 121.
M. Gallo, a.g.e., s: 154-155.
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halkçılara

dek uzanan bir hükümette, Mussolini, hükümet
ve dışişleri bakanlıklarını da üslenmişti. Mussolini'nin başkanlığında kurulan bu ilk hükümet, tutucu bir hükümetti; ama faşist bir hükümet değildi.
Faşistler zamanla iktidara yerleşirken, faşist öğretinin kesin
çizgileri de eylem içinde belirecektir. Mussolini, 1923 yılı
Temmuz ayında parlamentodan yeni bir seçim yasası geçirmeyi başardı. Yasaya göre, oyların en az %25'ini almış olmak
koşuluyla, en çok oy kazanan parti, parlamentodaki sandalyelerin üçte ikisini elde etmiş olacaktı. Parlamentodaki sandalyelerin gerikalan üçte biri, aldıkları oy oranına göre, öbür
parti'ler arasında paylaşılacaktı. (1) Meclisin feshi üzerine,
1924 Nisanı'nda yeni genel seçimler yapıldı. Faşist parti bu
seçimde, aktif propaganda ve parti milisinin yasa dışı çabasıyla, şaşırtıcı bir başarı sağladı. Daha önce parlamentoda sadece 35 sandalyesi olan faşist parti, bu yolla 286 sandalye kazanacak ve salt çoğunluğu elde edecektir.
başkanlığı dışında, içişleri

29 Mayıs'ta, sosyalist milletvekili Giacomo Matteotti,
parlamentoda yaptığı bir konuşmada, seçimlere hile karıştı
rıldığını belirterek, seçim sonuçlarının tümünün iptalini istedi. 10 Haziran'da Matteotti, Roma'nın göbeğinde kaçırılıp
öldürüldü. Polis buna seyirci kaldı. Matteotti'nin öldürülüşü karşısında,
muhalefetin yaptığı sadece parlamentoyu
boykot ederek, oturumlara katılmamak oldu. İtalyan sosyalistleri yasallığa ve anayasaya bağlı kalmaya kararlıydılar.
Muhalefet, tıpkı eski çağların Plebler'i gibi, «Aventinoııya çekildi. (2) 1925'ten başlıyarak, Mussolini, hem diktatörlüğü
nün dozunu arttırdı, hem de fiilen gerçekleşen diktatörlüğü
nü hukuken de örgütlemeye yönelik birçok yasanın çıkarıl
masını sağladı. Ne var ki, 1848 Anayasası ve Krallık Rejimi,
(1)

·(2)

M. Sarıca, R. Aybay, Faşizm, İstanbul 1965, s : 22-23.
Aventino tepesi, Roma ' nın 7 tepesinden biri, kentin güneybatı ucunda, Tiber ırmağının sol kıyısındadır . Roma İmpa
ratorluğu zamanında bir halk mahallesidir. İ. Ö. 394'te Patrisyenler'e karşı olan ayaklanma sırasında, Plebler'in bir bölüğü Aventino'ya sığınmışlardı.
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yine görünüşte yürürlükte kaldı. (1) 5 kasım 1926'da bütün
muhalefet gazeteleri ve bütün siyasal partiler kapatıldı. 9
Kasım'daysa, 120 muhalif milletvekilinin seçim belgeleri geri alındı. 25 Kasım'da çıkarılan özel bir yasayla ccDevleti savunmakla Görevli Özel Mahkemeler» kuruldu. Bu mahkemeler, hiçbir yasal güvenceyi geçerli saymıyordu. Totaliter devletin kurulması işi, 9 Aralık 1926 tarihli bir yasayla son biçimini aldı. Bu yasayla «Faşist Büyük Konsey» rejimin bütün çalışmalarını düzenlemekle görevli en yüksek organ oluyordu. Büyük Konsey bütün hükiimet sorunlarını, sadece bir
uygulama organı görevi yapan bakanlar kurulundan önce ele
alıp karara bağlıyordu. Kral'ın rolü kararlara imza atmaktı
sadece. Ayrıca 1926 yılında dış ülkelere göç yasağı kondu. Bu
dönemde tek başkaldırı komünistlerden gelmektedir, o da etkin değildir. 1926 yılının Ocak'ında Lione de toplanan Komünist Partinin Üçüncü Kongresi'nde, Gramsci'yle Togliatti iş
başına getirildiler. Sosyalistler de Nenni, Lelio Basso ve Carlo
Rodelli'nin yönetiminde sertieşmeye başlayacaklar. (2)
Kilise'nin, gerek İtalya, gerek katolik dünyası ıçın, ne
kadar büyük bir güç olduğunu bilen Mussolini, 11 Şubat
1929'da Papa'yla yaptığı ccLatranıı Andlaşmaları adı verilen
üç andlaşmayla Vatikan'a ve Roma'daki bazı kilise ve saraylara, Papa'nın egemenliği altında ccülke dışılıkııı tanıdı. (3)
Böylece Papa'nın başkanlığında yeni küçük bir ccdevlet» doğ
muş ve Katolik Kilisesi'yle İtalya arasında yaklaşık 60 yıl
dır süregelen anl aşmazlığa son verilmiş oluyordu. Buna karşılık Papa da kesin olarak Roma'dan ve genişbir Kilise Devleti'nden vazgeçiyor ve İtalyan Devleti'nin, kiliseye tanıdığı
birçok ayrıcalıktan yararlanmaya başlıyordu. (4) Mussolininin 1929'da Katolik Kilisesi'yle anlaşmayı gerçekleştirmesi,
faşizmin siyasal gücünü arttırdı. Latran Andlaşmaları'yla,
M. Sarıca, R. Aybay, a.g.e., s: 23.
S. Romano, Histoire de l'Italie du Resorgimento
Paris 1977, s: 185-189.
(3) Haric ez memleket, exterritorialite.
(4) Co§kun Üçok, a.g.e., s: 251.

(1)

(2)
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a nos Jours,

Vatikan'da kamu hizmetlerinin İtalyan hükümeti tarfından
yürütüleceği konusunda anlaşmaya varılmıştır. Papa, özel ve
sürekli bir delegasyonla, suçların önlenmesi ve suçluların kovuşturulması yetkilerini İtalya Devleti'ne bırakmış, böylece
suçlulara sığınma hakkı tanımak yetkisinden vazgeçmiştir.
Bu yüzden, bazı hukukcular Papalık'ı gerçek anlamda bir
«devlet» sayarken, çoğunluğun - görüşü Vatikan'ın bir Devlet
olmadığı, fakat milletlerarası hukuki kişiliğinin bulunduğu
yönündedir. (1)
2.

Faşist

Rejim

Faşizm deyiminin
tarihsel bir anlamı var. Bu deyim,
Roma İmparatorluğu zamanında yüksek memurların (liktör)
koruyucularının ellerinde taşıdıkları baltalara verilen «Fascesıı adından türetilmiş. Bu baltalar, devlet iktidarının simgesi sayılıyor. Baltaların sapları etrafına konan daha ince
sopalar sarılıp sıkıca bağlanmış tır. «Fasces» adından türetilen faşizm deyimiyle, İtalyan ulusunun bir otorite çevresinde sıkıca birleşip toplanması simgelenmek istenmiştir. Faşizmde, ulusun bir otorite çevresinde toplanması, bir şefin
egemenliği biçiminde ortaya çıkar. Bu bakımdan, faşist rejim bir diktatörlüktür ve demokrasiye karşıdır. Amacı, siyasal planda bazı değişiklikler yaparak içinde bulunulan ekonomik ve sosyal düzeni, zor kullanarak korumaktır. (2) Desteğini önce banka ve kışladan almış, daha sonra kilise de bunların arasına katılmıştır. Dayandığı sosyal sınıflar konusunda, Fransız yazarı Philippe Sollers şöyle bir değerlendirme
yapıyor: Faşizm yeni bir karşı-devrim biçimidir. Bir ekonomik bunalım sayesinde, kitlelerin aşırı gerici, ırkçı, otoriter
bir temel üstünde radikalleşmesi ölçüsünde yenidir. Bu yenilik, ideolojinin maddi gücündeki kaba, yakıp yıkıcı, önceden
kestirilemez vurucu! uğundan gelmektedir. . . Faşizm, ekonomik kategoriden fazla bir şeyler de sokmaktadır devreye. Es-

(1)

(2)

E. F. Çelik, Milletlerarası Hukuk, İstanbul 1980, s: 389.
M. Sarıca , R. Aybay, a .g.e., s: 8-9.
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ki bir düşünceye göre .akıldışı nitelikte olan bu öğe libidodur.
Küçük burjuvazinin ideolojik bilinçaltının harcını meydana
getiren öğe de budur. Marksistler, çoğunlukla küçük burjuvaziyi tarihin hiç bir temel niteliği olmayan bir raslantısı
olarak düşünürler. Bir şema daha: bir yanda burjuvazi bir
yanda proleterya vardır, küçük burjuvazi bu ikisi arasında
gidip gelmekte ve iktidarda bulunan tarafa doğru kaymaktadır. Oysa gerçek hiç te öyle değildir. Küçük burjuvazi iktidarı kendi hesabına ele geçirme yeteneğine de sahiptir: faşizm budur. Elbet son noktada, bunu burjuvazi hesabına yapmaktadır.» (1) Kimi yazara göre, faşizm üretim ve değişim
sorunlarını makineli tüfekle ve tabancayla çözme girişimi
dir. (2) Kimine göre de, ulusun birliğini, bütünlüğünü sağla
yan yüksek bir ahlak yasasıdır. (3) Faşizm konusunda baş
ka bir değerlendirme de · şöyle: «Faşizm, milliyetçi ve tutucu
eğilimlerin de etkisiyle, işçi sınıfının aşırı iddialarına ve kapitalistlerin küstahça zenginliklerine karşı, orta sınıf başkal
dırısıdır. (4) Oysa, Faşizm ilk ortaya çıktığı sıralarda, yığın-·
ların desteğini sağlamak için antikapitalist propaganda yapmışsa da, gerçekte büyük burjuvazi, büyük toprak sahipleri,
sermayedarlar ve sanayicilerce desteklenmiş ve beslenmiş bir
rejimdir (5) Faris Hukuk Fakültesi profesörlerinden Vedel'de, faşizmin siyasal alanda diktatörlüğe vardığını, ekonomik
alandaysa, ancak büyük sermayenin izin verdiği ölçüde devletçi olduğunu belirtiyor öte yandan faşizm, işçiyle patronu
korporasyonlarda birleştirerek tümüne birden üretici demiş
tir. Ekonomik ve sosyal bir sorunu yukarıdan aşağıya bir
baskıyla çözümlediğini iddia etmiştir. Yukardakiler, halk adı
na onların çıkarlarını düşünebilen ve ekonomik gücü elinde
tutanlarca desteklenen seçkinler daha doğrusu tek seçkin
«Duçe», «tek ş~f»tir.
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

P. Sollers, Tel quel, Sayı: 57, 1975. M. A. Macclocchi'den
naklen, Faşizmin Analizi, İstanbul 1977, s: 23. Ayrıca Bak:
R. Paris, Les Origines du fascisme, Paris 1968, s: 100-101.
M. A. Macciocchl, a.g.e., s: 32.
M. Sarıca, R. Aybay, a.g.e., s: 26 Lulgi Villarl.
M. Sarıca, R. Aybay, a.g.e., s: 26.
D. Guerin, Faşizm ve Büyük Sermaye, İst. 1975, s: 19-52.
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Faşizm, organizmacı görüşten esinlenerek, bireyleri birer göze (hücre, selül) olarak kabul eder. Bireylerin tek baş
larına bir iradesi yoktur, belli işlevleri vardır. Bütün yetki,
asıl canlı varlık olan devletindir.
Devletin üzerinde hiçbir
güçten söz edilemez. Birey araç, devletse amaçtır. Bu durumda siyasal özgürlük te oiamaz. Ancak devletin özgürlüğün
den söz edilebilir. Birey için özgürlüğün yerini otorite, eşit
liğin yerini de hiyerarşi aımıştır. Insanlar eşit değildir. Yetenekliyle yeteneksiz eşit olamaz. Onun için de genel oy çözüm getirmez. Faşist yöntem, halk egemenliğini ve seçimle- .
ri reddeder. Ama iktidarını meşru bir temele dayandırmak
için plebisite başvurabilir, iktidara geldikten ve baskıcı düzeni kurduktan sonra, halktan kurduğu rejim hakkında
«evet» veya cchayır» demesini ister. Ansiclopedia İtaliana'da
Mussolini Faşizm'i şöyle tarif etmiştir: «Faşizmin temeli devlet kavramıdır. Faşızm devleti saıt v arlık olarak görür. Bütün bireyler ve topluluklar devlet karşısında göreli bir nitelik
taşırlar. Faşizmden söz açmak devletten söz açmak demektir». (1) Onun içindir ki, en yüce değerlerin temsilcisi olan
devleti, bu yüce değerleri algılayabiıecekler yönetmelidir.
Devletin büyüklüğü, güçlülüğü toplumun temel amacı olmalıdır. İtalyan Devleti Roma Imparatorluğu'nun büyüklüğüne
ve gücüne kavuşmalıdır. Akdeniz İtalyan Denizi olmalıdır
(Mare Nostrum). Böylece, faşizmin bütün ideolojik propagandası, bütün siyasal ve ekonomik eylemi, bir emperyalizm
eğilimiyle taçlanıyor. Çünkü İtalyan yöneticiler için, İtlayan
toplumunun bunalımlarını çözecek çareleri dışta arama zorunluğu beliriyor. Milli yayılma
adına
sürdürülecek olan
İtalyan dış politikası, Faşist İtalya'nın dünya egemenliği için
çatışan bir emperyalist grubun avucuna düşmesiyle sonuçlanacak ve İkinci Dünya S avaşı'nın tohumları filizlenecektir. (2) D. Guerin, faşizmin saldırgan dış politikasını şöyle
açıklıyor: <<Faşizmin bütün sanatı, kapitalizme hiçbir ciddi
hücumda bulunmaksızın habire antikapitalist olduğunu söy-

(1)

(2)

M . Sarıca, R. Aybay, a .g.e., s: 25-26.
M. A. Macciocchi, a .g.e., s: 45.
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leyip durmaya dayanır. Faşizm, her şeyden önce, kütlelerin
antikapitalizmini milliyetçiliğe dönüştürmeye çalışır. Orta
sınıfların kapitalizme karşı oluşları, her zaman millet fikrine sıkı bir bağlılıkla birlikte gelişmiştir. Özellikle İtalya ve
Almanya'da kütleler, kendileri için esas düşmanın, kendi kapitalizmlerinden çok, yabancı kapitalizm olduğuna inanmaya hazırdılar. Böylece faşizm, kendisini besleyen sermayedarları, halkın gazabından korumakta güçlük çekmedi. Kütlelerin anti-kapitalizmini, milletlerarası kapitalizmin egemenliğine karşı bir düşmanlık biçimine sokup, asıl yolundan
çevirdi. (1) Faşizmi doğuran ortaklaşa korku ve nefretlerdir;
amaç, bu tehlikelerin önlenmesidir. Faşizmin güçlenmesine
vol açan üç ana nedenden söz etmek olasıdır.
1; Orta ve egemen

sınıfların

sosyalist devrimden kor-

kusu,
2.

Halkın,

sosyal sorunların çoğulcu demokratik düzen
içinde çözümünden umudu kesmesi,

3. Sürekli ekonomik

bunalımlar.

3. 1929 Yılına Kadar İtalyan Dış Politikası
Bolşevizmin
başta

Avrupa

aksine,

faşizmin

politikasına

İtalya'da

önemli bir

iktidara

gelişi,

değişiklik getirmemiş

tir. (2) Faşizmin saldırgan dış politikası ancak zamanla su
yüzüne çıkmıştır. Ele aldığımız dönemde, geleceğin ilk belirtilerine değinmekle yetineceğiz. Amacı büyük devlet temsilcilerine jest yapmak olan Mussolini, 1923'de toplanan ve Türkiye'nin kaderini saptayacak olan Lausanne Konferası'nda,
Curzon ve Poincare'nin ayağına gitmiyor, onların kendi oteline gelmesini bekliyor. (3) Aslında büyük devletler, faşizme
karşı değiller. Curzon için, Mussolini sağlam karakterli, ener(1)

(2)
(3)

D. Guerin, a.g.e., s: 115.
M. Baumont, a.g.e., T. I, s: 358.
M. Gallo, a.g.e., s: 166 .
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jik ve genç bir liderdir. Ünlü

İngiliz

Times gazetesine göre de,
faşizm,
bolşevizme karşı sağlıklı bir tepkidir. Oysa, faşiz
min organı «Popolo d'Italian gazetesi'ne göre, Fransa, İn
giltere ve A.B.D. plutokratik, d ünyayı parçalamış ve gövdelerine indirmiş devletlerdir. Büyük devletlerin en küçüğü
olarak nitelendirilen İtalya'nın, öbür büyül,<;:ler1e görülecek
hesabı vardır; kendisi gibi düşünen bağlaşıklar bulunca Avrupa politikasına ağırlığını koyacaktır. Faşizmin, ilk - dı ş politika gösterisi, iktidara gelişinden bir yıl sonraya rastlar.
27 Ağustos 1923 günü Büyükelçiler konferansı tarafından
Amavutl uk-Yunan sınırını saptamakla görevlendirilen İtal
yan generali Enrico Tellini ve emrindeki üç kurmay subay
Yunan topraklarında öldürülür. İtalya, Yunanistan'a küçültücü bir. ültimatom vererek, Korfu Adasını topa tutarak ve
adayı işga.l ederek, gereğinden sert bir tepki gösteriyor. Bu,
İtalyan Faşizmi'nin bağımsız bir devlete ilk saldırısıdır. Kaldı ki, söz konusu cinayeti Yunanlılar'ın işlediği de kanıtlana
mamıştır. Hatta bu komployu Mussolini'nin hazırlattığı da ileri sürülmüştür. (1) Olay, Milletler Cemiyeti tarafından ele
alınıyor. İtalyan basınına göre ccMilletler Cemiyeti, gülünç,
çocuksu, İngiltere'nin ve İsviçre'deki palasların sahiplerinin yönettiği 19. yüzyıldan kalma (!) fosil bir örgüttür.n (2)
Mussolini'ye göre de ccyaşama gücü olmayan, önemsiz, akademik bir kurumdurn, ama Mussolini ccşimdilik, dışında kalmaktansa, içinde olmayı n yeğlemektedir. (3) İngiltere, Korfu
olayı çıkınca, Yunanistan'a Akqeniz'de özel bir yer verdiği
için, İtalya'ya karşı sertleşmiştir . Yeni belgelere göre, Mussolini, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Thaon di Revel'in
kuvvetler dengesi hakkında yaptığı açıklamadan sonra, İn
giltere'yle savaş~ girmekten vazgeçmiştir. (4) Sonunda, İtal
yan hükümeti 50 milyon liret tazminat alarak Korfu adasını

(1)

M. Gallo, a .g .e., s : 173.

(2)
(3)
(4)

M. Gallo, a .g .e., s: 173.
P . Renouvin, a .g.e., T . VII, s: 231.
Documenti Diplomatlci İtalinani, 7. Serie (1922-1935), M.
Gallo, a .g .e., s: 1'{3-174.
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boşaltmak zorunda kalmıştır. Bu deneyde Mussolini, demokrasilerin görüş birliği içinde olmadıklarını saptamıştır. İngil
tere'nin sert tutumuna karşılık , İtalya Ruhr'un işgalini desteklediği için Fransa, Korfu ol ayında İtalya'ya karşı anlayış
lı ve hoşgörülü davranmıştır. Böylece İtalya, saldırgan , yayıl
macı ve prestij amaçlayan bir dış politika yolunda ilk adımı
nı atmıştır. Ayrıca, 27 Ocak 1924'te Nettuno Konvansiyonu'yla, 1921 'de «'Serbest şehir» ilan edilen ve Mart 1922'den beri
faşistlerin işgali altında olan Fiume'yi, Yugoslavya İtalya'ya
bırakmayı kabul ediyor.

Almanya'da ortaya çıkan ccNazilerıı Mussolini'nin davradestekliyorlar. · Adolf Hitler de Münih'te tasarladı
ğı darbeyi bir Berlin Yürüyüşü'yle taçlandırmayı kuruyor.
Münih Darbesi'nin başarısızlığı üzerine tutuklanan Hitler,
- Mart 1924'te duruşması sırasında «Yahudi ejderhasına, masonluğa ve marksizme karşı savaş veren» Mussolini'ye olan
hayranlığını dile getiriyor. öte yandan, Landsberg hapishanesinde Rudolph Hess'e yazdırdığı ccMein Kampf» (kavgam)
adlı kitabında, Nazizm'le Faşizm
arasında bir uyuşmazlık
konusu çıkmasını önlemek için, güney Tyrol'den Almanya'nın vazgeçeceğini belirtiyor. Oysa Mussolini, Almanya'da Hitler iktidara geldikten sonra bir süre Avusturya'nın Almanya'ya katılmasına (Anschluss) karşı çıkacak, ancak 1936'dan
sonra Roma-Berlin mihveri kurulabilecek. Bu mihverin kurulmasında Fransa'da 1936'da sol ccHalk CephesPninıı (Front
populaire) iktidara gelişinin de etkisi var. Böylece Revizyonistler'le Antirevizyonistler arasında daha sert bir ideolojik
nışlarını

savaş başlayacaktır.

Mussolini'nin iktidarının
özetleyebiliriz:

başlarında izlediği dış

politika-

yı şöyle

1. Tuna

güçlü bir devletin ortaya çıkma
sını, ya da bir devletler konfederasyonunun kurulmasını önlemek, bu bölgede Cermanizm'in güçlenmesine
Avrupası'nda

karşı çıkmak.
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2. «Mare Nostrumn politikasını uygularken, şimdilik İn
gilizler'e ödün vermek, başıboş bir durumda kalan
Libya'yı baştan ele geçirip sömürge düzenini güçlendirmek.
3. 1928'den başlayarak da, uygulanamaz hale gelen ve
barışı tehdit eden Barış Andlaşmaları'nın, genel kurul kararıyla yeniden gözden geçirilmesine olanak
sağlayan Milletler Cemiyeti Misakı'nın 19. maddesine dayanarak statu quo'yu kendi lehine değiştirme
ye çalışmak. (1)
Aslında İtalyan ekonomisi zayıftır.
Sanayinin gereksinim duyduğu hammaddenin 4/ 5'ü deniz yoluyla dış ülkelerden gelmektedir. İtalyan donanması, sadece İngiliz deniz gücünden değil, Fransız donanmasından da zayıftır. Donanmasını güçlendirmek için kızağa konan gemilerin ilk bölümü
1932 yılında denize indirilecektir. Ayrıca, 1925-1926 yılları
arasında, rejim bir bunalım geçiriyor. Ancak 1926'dan sonradır ki, yönetim daha da sertleşiyor ve faşizm gerçek yüzünü
gösteriyor.

Bu arada İtalya'nın Arnavutluk üzerindeki etkisinin
arttığını görüyoruz. Bu dönemde İtalya, «Tuna ve Balkanlar»
da Fransız etkisine karşı savaşım vermektedir. Önce Arnavutluk'ta, Fransa'ya yakınlık duyan Yugoslavya'nın koruyuculuğu altında, iktidar savaşımı veren Ahmet Zogo, yedi yıl için
cumhurbaşkanı seçildikten sonra İtalya'ya yanaşıyor. 27 Kasım 1926'da İta-lya'yla Arnavutluk bir dostluk ve güvenlik
andlaşması imzalıyorlar. Arnavutluk'un siyasal statüsü ve sı
nırları İtalya tarafından garanti ediliyor. Birbirlerinin çıkar
larına aykırı bağlaşmalar yapmayacaklarını açıklıyorlar. Adriyatik'te İtalya'ya avantaj sağlayan bu andlaşma, Fransa
ve Yugoslavya'yı telaşlandırıyor. Fransa'yla Yugoslavya arasında 11 Kasım 1927'de bir bağlaşma imzalanıyor. İtalya'nın
(1)

P. Renouvin, a.i.e., T . VIU, s: 28.
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bu bağlaşmaya tepkisi, 25 Kasım'da Arnavutluk'la imzaladığı
ikinci bir andlaşmadır. Bu, 20 yıl süreli bir savunma andlaş
masıdır. Savaş halinde, taraflar ayrı barış imzalamamayı üstleniyorlar. Böylece, Arnavutluk gittikçe İtalyan etkisi altına
girmiş oluyor. 1928 Eylül'ünde Parlamento'ya kendini kral
ilan ettiren Zogo, 1930'larda gelir karşılığı, İtalya'ya Arnavutluk üstünde gerçek ekonomik bir tekel kurma hakkını tanıdı. 1927'den sonra İtalya'da Arnavutluk'a «İtalyan Belçikansı denilmeye başlanıyor ve İtalya-Arnavutluk ilişkileri,
Portekiz'in İngiltere karşısındaki durumuyla kıyaslanıyor. (1)
İtalya, ayrıca, Macaristan'la da ilişkilerini güçlendiriyor. 5 Eylül 1925'de bir ticaret andlaşması, 4 Nisan 1927'de
de bir dostluk andlaşması imzalanıyor bu iki devlet arasın
da. 5 Haziran 1928'de Mussolini'nin konuşması, İtalyan dış
politika11ına ışık tutmaktadır.
Ona göre: «Bir andlaşmanın
sonsuza dek değişmezliği, insanlığın mumyalaşması, dondurulması, ölümü demektir.n Mussolini, kısa bir süre içinde değiştirilen Sevres Andlaşması'nı örnek göstermektedir. Andlaşmalar kutsal kaynaklı değildir, insan yapısıdır. Ona göre,
1935'le 1940 yılları arasında Avrupa tarihinin nazik bir noktasına gelinecektir. Kargaşayı önlemek için, şimdiden andlaşmaların revizyonu yapılmalıdır. Mussolini, sözlerini bitirirken, Macaristan lehine bir revizyondan yana olduğunu da
belirtmiştir. (2)

C. ALMANYA'DA BARIŞI TEHLİKEYE DÜŞÜREN
GELİŞMELER

1. 1929 Yılına Kadar Alman Dış Politikası ve İç Sayasal
Gelişmeler

Almanya'da Weimar Anayasası'yla uygulanmaya çalışı
lan demokratik rejim, halk arasında sağlam bir biçimde kök
salamamıştır. İmparatorluk döneminin kadrolarını korumayı
(1)
(2)

J. B. Duroselle, a.g.e., s: 104.
J. B. Duroselle, a.g.e., s: 104.
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sürdüren Alman ordusu (Reichswehr), Demokratik Rejim'e
yabancılık duymaktadır. D,oğrudan politil~aya karışmamakla

birlikte, ordu milli çıkarları gözeten bir güç olarak hakemlik
yapmak, gereğinde ağırlığını koymak için fırsat beklemektedir. (1) Almanya dış politikada 1923 yılına kadar, genel olarak Versailles Andlaşması'na, özel olarak da Fransa'ya ödemek zorunda olduğu tamirat borçlarına karşı çıkmış, bu borcu ödememek için direnmiştir. Ağustos 1923'ten sonra, Gustav Stresemann ve Halkçı Parti'nin etkisiyle, ((uygulamaıı
politikasına geçiliyor. Almanya, artık tamirat borçlarına doğ
rudan karşı çıkmıyor; silahsızlanmaya uyacağını ve rövanşı
<;lüşünmeyeceğini yansıtan bir dış politika izlemeye çalışıyor.
Bu değişikliğe, ön planda, Almanya'nın ekonomik zorunlukları neden olmuştur. Hammadde stoklarım tamamlamak ve
sanayi donatımını yenilemek için yabancı kapitale gereksinim duyulmaktadır. Stresemann'ın deyişiyle, Almanya'nın
birkaç milyara ivedi gereksinimi vardır. Finansman yetersizliği bir ekonomik felakete yol açabilir. Amerikan ve İngiliz
kapitalistlerine güvence vermek zorunludur. au uzlaşmacı
tutum, ayrıca, zamanla siyasal avantajlar da sağlayacaktır.
Almanya Milletler Cemiyeti'ne girdikten sonra, yavaş yavaş
Versailles Andlaşması'nın yeniden gözden geçirilmesi (revizyon) ve böylece Ruhr'un boşaltılması, Çekoslovakya ve Polonya'da oturan Almanlar yararına avantajlar, koridoru ortadan kaldırmak amacıyla Polonya sınırında değişiklikler
sağlanabilir. Stresemann'a göre, Almanya Batı'ya yönelmelidir. Sovyetler Birliği'ne yaklaşması , ayrıca 1926 yılında, Batı devletlerinin Sovyetler Birliği'ne saldırısı halinde tarafsız
kalacağını ve Batı ordularını topraklarından geçirmeyeceği
ni garanti eden bir andlaşma yapması, aslında Sovyetler Birliği'ni Batı'ya karşı önemli bir koz olarak kullanma amacını
gütmektedir. (2) Ne var ki, «uygulamaıı politikası Alman kamu oyu tarafından gittikçe daha az destekleniyor. Her geçen
gün bu politikaya muhalefet artıyor. 1919'dan 1929'a dek siyasal güçler arasındaki ilişkileri sağa doğru kayma biçimin(1)

(2)

P. Renouvin, a.g.e., T. VII, s: 227.
P. Renouvin, a.g.e., T . VII, s: 228.
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de değerlendirebiliriz. Sağın oyları 1919'da %15 iken, 1932'de
%44'e yükseliyor. 1928 seçimlerinde, 26 milyon seçmenden
17 milyonu hükümeti destekliyor. Hükümeti destekleyen partiler, 1930 Eylülü'nde 2.700.000 oy yitirirken, Almanya'nın
haklarını savaşla alµıasını savunan Nasyonal Sosyalist Parti
5.600.000 oy kazanıyor. (1) Ayrıca bir eğilimi daha saptamak
olası, sağ ve solda da oylar uçlara doğru kaymaktadır. Sol
uçta, 1925'ten sonra yeniden örgütlenen ve III. Enternasyonal'in emirlerini harfi harfine uygulayan, sınıfa karşı sınıf
politikasına bağlı Ernst Thalmann'ın
Komünist partisi yer
alıyor. Sağ uçtaysa, Adolf Hitler'in başına geçtiği Nasyonal
Sosyalist Alman İşçi Partisi var. Ayrıca, sağda Stresemann'ın politikasına karşı çıkan,
Pancermanistler'e, hiyerarşik
Luther Kilisesine ve Junkersler'e dayanan Alman Milli partisi var; 1928'den sonra Hugenberg'in başkanlığında daha da
sağa kayarak, o zamanın henüz küçük, fakat enerjik Nasyonal Sosyalist Partisi'ni destekliyor ve seçmenlerinin bu partiye kaymasını önleyemiyor. Oysa solda, Sosyal Demokratlar'la komünistler birbirlerinin can düşmanıdırlar. Komünistler'le Nasyonal Sosyalistıer'in dışında kurulan koalisyon
hükümetleri ve sık sık parlamentonun feshedilmesi, genel
oya karşı duyulan güveni sarsıyor, Weimar Rejimi'nin saygınlığını yitirmesine neden oluyor.
2. 1929

Yılına

l{adar Hitler ve Nasyonal Sosyalistlerin

İzledikleri Politika

1886 yılında, Bavyera sınır boyunda bir Avusturya kaolan Braunau'da doğan Adolf Hitler, Almanya'nın kaderini değiştirecek, yer yüzünün güçler dengesini tümüyle
altüst edecek ve insanlık tarihinde bir kara leke olarak kalacak olan İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında önemli rol oynayacaktır. (2) Gençlik yıllarını geçirdiği Viyana'da, önce res-.
sabası

J. Bouillon, A. M. Sohn, F. Brunel, Le Monde Contemporain,
Paris 1980, s: 118.
(2) Alışılmış olan değerlendirme Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'
nın çıkmasında baş rolü oynadığı yönündedir. Bu konudaki
tartışmalar için bak. A.J.P. Taylor, The Or!gins of The Second World War, Penguin Books, reprlnted 1980.

(1)
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sam olmak istemiş, başarı sağlayamamıştır. Bu yokluk yılla
rında bir yandan kendini yetiştirirken, içinde yaşadığı yoksul
işçi çevresini horgörmeye başlamıştır. 1913 yılında Viyana'dan Münih'e geçerken, bagaj olarak, Almanlık'ın düşmanı
saydığı Habsburglar'a, Yahudiler'e ve Marksist.er'e olan nefretini de birlikte götürüyordu, diyor Baumont. (1) Viyana'nın
Marksist basını Yahudiler'in elinde olduğu için Marksizm'le
Yahudilik'i özdeşleştiriyordu. Ayrıca, Karı Marx da Yahudi
değil miydi? 1914'te
büyük bir heyecanla savaşa katılıyor.
1918'de batı cephesinde yaralanıyor. Savaştan sonra Bavyerada vatanseverliği, Yahudi ve Marksizm düşmanlığıyla subaylarının gözüne giren A. Hitler, yeni paralı askerlerin, Spartakistler'in etkisinde kalmalarını önlemek için, ordu içinde
propaganda yapmakla görevlendiriliyor . .Bu arada, 1919 Eylülü'nde Anton Drexler adlı bir demircinin kurduğu Alman
İşçi Partisi'nin yedinci üyesi oluyor. 1920 ilkbaharına dek, ordudan aylık alıp, kışlada yatmayı sürdürecektir. 25 Şubat
1920'de Parti'nin ilk kitle toplantısı , Münih'teki büyük birahanelerden biri olan Hofbrauhaus'da yapıldı. İkibin kişi
önünde, Hitler, 25 maddelik parti programını okudu. Bu programda, Alman ırkının üstünlüğü açıkça ileri sürülmüş, eği
tim sisteminin devlete saygı ilkesine göre kurulacağı, pratik
bilgilere önem verileceği belirtilmiş ve parlamentarizm soysuzlaşmış bir sistem olarak gösterilmiştir. Programa göre,
basındaki Yahudi ve Materyalist öğeler temizlenmeli, gerçek
bir Alman basını kurulmalıdır. Roma kaynaklı, evrensel ve
materyalist huk':lkun yerini Germen hukuku almalıdır. Devlet merkezileştirilmelidir. Din özgürlüğü, Cermen ırkına zarar
vermemek koşuluyla, tanınmalıdır. Alman milleti, Versailles
Andlaşması'nın getirdiği
yükümlülüklerden kurtarılmalı,
öbür milletlerle eşit duruma getirilmelidir. Bütün Almanlar
aynı devlet içinde toplanmalıdır. Savaştan sonra Almanya'dan
alınmış olan eski sömürgeler Almanya'ya geri verilmelidir.
Sosyal alanda, sağlam bir orta sınıf kurulmalıdır. 1920 Nisanı'nda parti'nin adı Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Parti(1)

M. Baumont, a.g.e., T. I, s: 268.
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(1) Kısa adıyla Nazi Partisi. Nasyonal Sosyalizm
25 maddelik programda, ayrıca üzerinde durulan
«sağlam bir orta sınıfıı ilkesine uyarak, küçük işletmelere
taraftar görünmüştür. öte yandan, kendi kendine yeterli bir
ekonomi (otarşi) kurmak istemiştir. Ancak, Almanya'da dünya piyasasına mal satmak için kurulmuş olan büyük işletme
ler karşısında bir yenilik getirememiştir. Nasyonal Sosyalist
Parti, kurulduğu sıralarda sosyalist bir takım eğilimler de
göstermiş, ya da böyle görünmeyi başarmıştır. Ancak, iktidara geldikten sonra, sosyalist eğilimler ortadan silinmiştir.
Burada sırası gelmişken hemen belirtelim ki, Nasyonal Sosyalist Parti'nin ekonomi uzmanlarından Feder, mali kapitalle, sanayi kapitali arasında bir ayırım ileri sürmüştür. Feder'e
göre, mali kapital Yahudiler'in elinde bulunmaktadır. Sanayi
kapitaliyse, Alman ve Aryen ırkın elindedir. Nasyonal Sosyalizm, uluslararası kapitale karşı, ulusal kapitali savunmak,
korumak ve ona yeni olanaklar sağlamak eğilimindedir. Böylece, saldırgan bir dış politikanın temelleri atılmış olmaktadır. (2)

si

olmuştur

başlangıçta,

Hitler bir konuşmasında «Nasyonal Sosyalist eylemin,
ilerde, zararlı etkiler yaratabilecek bütün toplantı ve konferansları, gerektiğinde kaba güce de başvurarak, önleyeceği
nin duyuruyordu. (3) Aynı zamanda, kendi düzenledikleri toplantılarda gürültü çıkaranları, ya da soru soranları susturmak ve gerekirse dışarı atmak için partinin bir «kol gücfüıne
gereksinimi vardı. Hitler 1920 yazında, «kol gücün birlikleri
(ordnertruppe) örgütledi. Bu örgüt, Berlin hükümetinin dikkatini çekmemek için, bir süre partinin «Jimnastik ve Spor
Kolun adı altında gizlendi. Sonra, Ekim 1921'de resmen kurulan hücum birlikleri «Sturmabteilung» (S.A.) adını aldı. 1923
Ağustosu'ndaysa, Hitler özel bir muhafız birliği kUrdu. Bunlar Hitler'in dövüş birliklerinydi. «Schutz staffelnn, ya da
{1)

(2)
(3)

National-Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei.
M. Sarıca, R. Aybay, a.g.e., s: 66-67.
Devrimler ve Karşı-Devrimler Tarihi Ansiklopedisi, İstanbul
1975, C. II, s: 298.
~
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kısacası

(S.S)ler, bu dövüş birlikleri çekirdeğinden doğacak
lardır. Hitıer'e göre «halk yığınlarının istediği yalnız bir fikir
değildir. Durmadan kafalarına vuracağınız birkaç basit fikir
halka yeter. Onlara bir de inançlarını bağlıyacakları simgeler, coşkularını uyandıracak törenler ve renkler gereklidir.
Almanlar, kuvvete hayran olduklarına göre, onlarda zayıfa
karşı üstünlük duyguları uyandıracak şiddet ve terör eylemleri yaratılmalıdır.» (1)
Almanya'daki ekonomik durum siyasal yelpazedeki uçlagüçlenmesine yol açacak nitelikteydi. Spartakistler'in
yenilgiye uğrayışından sonra enflasyonun küçük burjuvaziyi
proletarya durumuna düşmeye zorlaması, geçmişe dönük, disiplin ve hiyerarşiye alışkın ve tutucu, sosyalist eğilimlere
karşı sempatisi olmayan Alman küçük burjuvazisini önüne
çıkan şefin arkasından gitmeye elverişli bir duruma sokmuş, tur. (2) 1923 yılı Ocak ayında, Ruhr'un işgalinde bir dolar
18.000 marka yükselmişti. Haziran'da 160.000 marka, Ağus
tos'taysa 1 milyon marka yükseldi. Banka1ar, özellikle de büyük bankalar, devlet hazinesinden çekmeyi sürdürüyorlar,
böylelikle kendilerine bağlı bir yığın endüstri kuruluşunu
ayakta tutabiliyorlardı; ne var ki, bankalara bağlı olmayan
orta ve küçük ölçekli işletmelerin durumu umutsuzdu. Bu
son enflasyonist baskı, küçük burjuva sınıfı arasında panik
yaratıyor ve onu saldırgan gruplar içinde yer almaya itiyor·
du.
rın

Hükümet, halk kitlelerinin düşeceği yoksulluğu gözönünde tutmadan, büyük sanayicilerin kışkırtmasıyla, kamu
borçlarından
kurtulmak, savaşa ilişkin tamirat borç larını
ödemekten kaçmak ve Fransızlar'ı Ruhr'da sabote etmek amacıyla, markın düşmesine bile bile göz yumdu. Paranın değeri
ni yitirmesinden yararlanarak, ağır sanayi borçlarını değer-

(1)

W. L . Shirer, Nazi İmparatorluğu (Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü) Çev. Rasih Güran, İstanbul 1968, C. I , s : 81.

(2)

M.

Sarıca,

R. Aybay, a .g .e., s: 68.
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siz marklarla ödeyip borçlardan kurtuldu. Barış Andlaşması
nın yasağından kaçmak için o sırada «Truppenamt» (Asker
Bürosu) adı altında gizlenen Genelkurmay, Almanya'nın böylelikle savaş borçlarından kurtulacağını ve Almanya'yı mali
bakımdan yeni bir savaş için hazırlama olasılığının sağlana
cağını umuyordu. Öte yandan, hem yitirdikleri pazarları yeniden ele geçirmek, hem de kendilerini önemli bir kar kaynağından yoksun bırakan silahsızlanma koşulundan, maliyetle- ,
rini etkileyen ve karlarını düşüren savaş tazminatı yükümünden kurtulmak isteyen ağır sanayiciler, Almanya'yı saldır
gan bir dış politikaya sürüklediler. (1) Almanya'nın 1920'lerin başındaki ekonomik durumuna tekrar değinmemizin nedeni, toplumun güçlü bir bölümünün nasıl nasyonaı sosyalizmin peşinden gitmeye yatkın bir duruma geldiğine parmak basmaktır.
W. L. Shirer'e göre, Versailles Barışı'nın imzalandığı
28 Haziran 1919'dan sonra Almanya bölündü. «tutucular ne
barış andlaşmalarını, ne de bu andlaşmayı imzalamış olan
Cumhuriyeti kabul ediyorlardı. Ordu da, General Groener hariç, yeni demokrat rejimi desteklemeye yemin ettiği ve Versailles'deki imzayla ilgili son kararı verdiği halde andlaş
mayı kabul etmiyordu ... Weimar Anayasası'na göre, ordunun,
öteki Batı Demokrasileri'nde olduğu gibi, kabine ve parlamentonun emrinde bulunması gerekirdi. Ama olmadı. Ordu
kadrosu kralci, cumhuriyet düşmanı anlayışından vazgeçmedi... Adalet cihazının temizlenmemesi de büyük bir hataydı.
Katiller bile, sağa ı:nensup oldukları ve demokratları öldürdükleri takdirde, ordu subaylarının ve sağcıların yardımıyla
mahkemelerin elinden kurtarılıyorlardı. .. <cBatı'nın Çöküşü»
adlı kitabından ötürü göklere çıkarılan Oswald Spengler şöy
le bağırıyordu o sıralarda: ccWeimar Anayasası halkın yüreğinde daha başlangıçta mahkum edilmiştirıı (2)

(1)

Devrimler ve

Karşı-Devrimler

Tarihi

s: 303.
(2)

W. L. Shirer, a.g.e., C. I , s: 107-109.
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Ansiklopedisi, C. II,

l-Iitler, 1923'de başıboş enflasyonun yarattıgı zorluklar ve kararsızlıkların, anarşik ortamın, cumhuriyeti devirmek için bir daha ele geçmeyecek bir olanak yarattığını düşündü. Nazi Partisi gerçi sayıca her gün artıyordu ama, Bavyera'da bile henüz önemli bir parti olmaktan uzaktı. Bavyera'nın dışındaysa hiç tanınmıyordu. Böyle küçük bir parti
Cumhuriyeti yıkamazdı. Karşısına çıkan zorluklardan kolay
yılmayan Hit_ler, bunun bir yolunu buldu. Bavyera'daki bütün
Cumhuriyet düşmanı, intikamcı, milliyetçi güçleri kendi önderliği altında toplayabilirdi. Sonra Bavyera hükümetinin,
Bavyera'daki silahlı derneklerin ve Reichswehr'in yardımıyla,
bir ·-yıl önce Mussolini'nin yaptığı gibi, Berlin üzerine yürüyüşe geçebilir ve Weimar Cumhuriyeti'ni alaşağı edebilirdi. Shirer'e göre, Mussolini'nin elde ettiği kolay başarının,
onda bu fikri yaratmış olduğu kesindir. (1) Partisinin 55.000
kadar üyesi olan Hitler, Bavyera F'edere Devleti'nin adalet
bakanı Dr. Grütner ve polisşefi Dr. Frick'in göz yumması sayesinde, öbür cumhuriyet; düşmanı milliyetçilerle bir birlik
kurdu (Deutscher Kampfbund) . Bu birliği meydana getirenlerin çoğunluğu, Pancermanizm ve «kıyasıya savaş» yanlısı,
savaştan sonra İsveç 'e geçen ve Kapp Darbesi'nden sonra
Münih'te kendini güvende sayan General Ludendorff'un etrafında toplanmışlardı ve bir milli diktatörlükten yanaydı
lar. Ne var ki, Parlamento ve Yahudi Düşmanlığı 'nda birleşen bu sağ birlik içinde, Bavyera
Wittelsbach hanedanına
bağlı kalmış ayrılıkçılar da vardı. (2) Bunlar yerel hükümetin eski başbakanı Von Kahr'ın etrafında toplanmışlardı.
Ruhr'da Fransızlar'a karşı direnmeden vazgeçilmesi ve
tamirat borçlarının yeniden ödenmeye başl anması, Alman sağı ve hala güçlü durumda olan, cumhuriyeti eleştirme konusunda onlara katılan komünistler arasında büyük bir öfke
yarattı. Stresemann, sağ ve sol uçlardan gelen önemli başkal
dırılarla karşılaştı. Ruhr ve tamirat
konularında politika-

(1)

(2)

W. L. Shirer, a.g.e., C. I, s: 113.
S. Berstein, P . Milza, a .g.e., s : 83.
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sını değiştirdiğini açıkladığı

gün olağanüstü durum ilan etmiş, Cumhurbaşkanı
Ebert'de onaylamıştı. Buna karşılık,
Bavyera kabinesi aynı gün (26 Eylül 1923) sağcı, kralcı Von
Kahr'ı Devlet Komiseri yaparak, ona diktatör yetkileri tanı
dı. Berlin de, Bavyera'nın Alman Birliği'nden ayrılmasından
Wittelsbach hanedanını yeniden tahta geçirmesinden korkuyordu. Bu ortamda, Stresemann'ın Von Lossow komutasında
Bavyera üzerine yolladığı bir tümen Von Kahr'a katılıyor. Ne
var ki, ordu komutanı Von Seeckt ayrılıkçılığa karşıdır. Onları içsavaş çıkarmakla suçluyor. Von Kahr «Reichşwehrnin komutanına karşı çıkmada kararsızlık içindeyken, birlikçi milliyetçiler tarafından başkaldırmaya zorlanıyor. 8 Kasım 1923'de, Bavyeralı yöneticilerin toplantı yaptığı bir birahaneyi Hitler ve yandışları basıyor. Bir masanın üstüne çıkarak
tavana ateş eden Hitler, «İhtilal başlamıştır,» diye bağırı
yor. Hitler'in bağırışıyla, orada hemen kendisinin de katıl
dığı bir hükümet kuruluyor ve General Ludendorff emrine verilen birliklerle Berlin'e yürüyerek, koalisyona Sosyal Demokratlar da katıldığı için, sağ tarafından «Kızıl» olarak
nitelendirilen Berlin hükümetini düşürmekle görevlendiriliyordu. Stresemann direnmeye kararlıdır. Cumhurbaşkanı
Ebert bütün yetkileri Von Seeckt'e veriyor. Bu koşullar altın
da, Von Kahr karar değiştiriyor ve Bavyera polis ve ordusunu,
Berlin üzerine yürüyüşe çıkan Hitler ve Ludendorff'un başı
nı çektiği üçbin kişilik hücum taburunu durdurmakla görevlendiriyor. Çıkan çatışmada onaltı kişi ölüyor, elebaşılar
tutuklanıyor. (1) Böylece Nazi Darbesi, fiyaskoyla sonuçlandı, parti dağıldı. Nasyonal sosyalizm görünüşte ölmüştü . Ludendorff mahkemede aklandı, Hitler'le öteki sanıklar suçlu bulundular. Hitler, eski Landsberg Kalesi'nde beş yıl hapse mahkum edildi. Ancak mahkeme başkanı, 6 aylık mahkumiyetten sonra, mahkumun şartlı olarak salıverilebileceğini
açıkladı. Hitler, duruşmalar boyunca halk önünde puan toplamaya becermişti, Landsberg hapishanesinde, saygılarını sun-

(1)

S. Berstein, P. Milza, a.g.e., s: 83.
W. L. Shirer, a.g.e., C. I, s: 127-130.
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mak ve hediyeler vermek üzere gelen bir sürü ziyaret.çiyi
ağırlıyordu. Aynı
hapishanede yatan sadık dostu Rudolf
Hess'i yanına alarak, ona bölüm bölüm, Kavgam (Mein
Kampf) adlı kitabını yazdırmaya başladı. Hit er, 9 ay sonra,
20 Aralık 1924'de hapisten çıktı. Shirer'in bu olaylarla ilgili değerlendirmesi şöyle: ccVatana ihanet suçunun sonuçları,
aşırı sağcı olduğunuz takdirde, kanunun bu konudaki açıklı
ğına rağmen, çok ağır olmuyordu, ve Cumhuriyet düşmanları
nın çoğu da bunu biliyordu.» (1) Öte yandan, durumun kanşıklığından yararlanarak, 1923 yılında Ruhr;un işgaliyle ilgili bölümde değindiğimiz kuzey Almanya'da tekrar başlayan
komünist başkaldırı ordu tarafından bastırıldı. Rejimin gt:leceğinin orduya bağlı olduğu açıkça ortaya çıkıyordu. Özellikle sosyal demokrat Ebert'in ölümünden sonra, 1925'te Cumhurbaşkanlığına Mareşal
Von Hindenburg'un seçilmesiyle,
ordunun ağırlığı kendini daha da fazla duyuracaktır.
·
Alman ordusu, kapalı ve profesyonel bir topluluk olarak
temsil etmekten uzaktı. Poulantzas'ın belirttiğine göre,
Alman nüfusun sadece %0. 14'ü soylu sınıftan gelirken subayların %21'i soylu sınıftandı. (2)

halkı

Almanya'da Nasyonal Sosyalizm, paranın değerini yitirmesi döneminde, burjuvazi ve devletçe, desteklenmişti. Ne var
ki, Alman burjuvazisi, Ruhr savaşının bitmesinden sonra, geniş dış kredilere gereksinim duymaya baş ladı. Bu yüzden de
Nasyonal Sosyalizm'den desteğini çekti. Açılan yeni dönemde halkın sağ ve sol uçlara kayma eğilimi yavaşladı. Ancak,
1929 Büyük Ekonomik Bunalımından sonradır ki, kapitalistler ve Junker'ler yeniden Nasyonal Sosyalizm'e yanaşmaya
başladılar.

1924
atlatmış,

(1)

(2)

sonunda Weimar Cumhuriyeti fırtınaları
kendine .gelmeye başlıyordu. Korkunç enflasyon

yılının

W. L. Shirer, a.g.e., s: 235.
N. Poulantzas, Faşizm ve Diktatörlük, Çev. Ahmet İnsel, İs
tanbul 1980, s: 350.
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.(

durmuş,

Merkez Bankası'nın başına getirilen Dr. Hjalmar
Schaht'ın anti-enflasyonist politikası başanya ulaşmış tı. Dawes planı tamirat borcu yükünü hafifletmiş, Amerika'dan
sermaye akmaya başlamıştı. Stresemann'ın dış politikası, Almanya'nın Locarno Andlaşmaları'na ve Milletler Cemiyeti'ne
katılmasını sağladı.

1923

sanayi üretimi 1913 yılındakinin % 55'ine
düşmµşken, 1927 yılında % 122'sine çıkmıştır. 1928'de işsiz
lerin sayısı, savaştan sonra ilk kez 1 milyonun altına
(650.000'e) düşmüş tür .. (1) 1924'te Stresemann'ın başlattığı
Batıya kayma politikası sonucu Anglo-Amerikan krediıerinın
elde edilmesiyle Almanya'da gönenç arttı. Hitler'de kendisi
için elverişli koşulların ortaya çıkmasını bekleyerek, partisini yeniden daha disiplinli ve ayrıntılı bir biçimde örgütlemeye koyuldu.
yılında

Nazi partisi 20 Mayıs 1928 seçimlerinde otuzbir milyon
oydan ancak 810.000'ini alabildi. Reichstag'daki 491 milletvekilliğinden 12'sini ele geçirebildi. (1924 Mayıs'mdaki genel
seçimlerde iki milyon oy almışken, aynı yılın Aralık ayında
tekrar edilen seçimlerde oy sayısı 309.000'e düşmüştü). Tutucu milliyetçiler de 1928 seçimlerinde oy yitirdiler. 1924'te
6 milyon oy almışken, bu sayı 4 milyona düşmüş, milletvekili
sayıları 103'ten 73'e inmişti. Buna karşılık, Sosyal Demokratlar'ın 1928'de aldıkları oy sayısı 9 milyonun üzerindeydi ve
Reichstag'da 153 sandalye elde ederek, Almanya'nın en güçlü
partisi olmuşlardı. (2)
3. Hitler'in «Kavgam» Adlı Kitabında
ve Dış Politikayla İlgili Görüşler

.. Hitıer
(1)

(2)

Savunduğu

Landsberg hapishanesindeyken

Devlet

düşüncelerinin

Devrimler ve Karşı-Devrimler Tarihi, Ansiklopedisi, C. II,
s: 307-308.
Devrimler ve Karşı-Devrimler Tarihi Ansiklopedisi, C. II, s:
308.
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bir bölÜ.munu ônce Nazi «kol gÜcu» birliklerinin ilk komutaeski mahkumlardan, saatçı Emil Maurice'e, büyük bir bölümünü de ülkü arkadaşı Rudolf Hess'e not ettirdi. Ortaya çı
kan yapıtın, tıkız, karışık ve dağınık olduğu konusunda oybirliğine yakın, bir görüş birliği var. (1) Kitabın başka bir
özellıği de ekonomik konulara hiç değinmemesi. Daha önce
parti programı olarak ileri sürülen 25 noktada ekonomi ele
alınıyordu. Oysa Hitler, 25 noktayı
açıklığa kavuşturmak,
boşluklarını doldurmak amacıyla kaleme aldırıyor kitabını.
Kitabın daha ilk sayfasında şu cümleyle karşılaşıyoruz: «Devlet toprakları, bütün Almanlar'ı içine aldığı zaman onları
beslemeye kafi gelmezse, milletin duyacağı zaruretten, yabancı toprakları ele geçirme hakkı doğacaktır.ıı (2) Hitler'in kurmaya çalıştığı öğretinin çıkış noktası, ırkçılık kuramı, onun dünya görüşünün (Weltanschaung) temelini oluş
turmaktadır. Ona göre, hayat bir savaştır, dünya bir orman,
en güçlü olan kalır savaşımın sonunda. Psödo-Darwin'ci Hitler'e göre, bir halkın kaderi ya en kuvvetli kalmak. ya da
yokolmaktadır. Çekiç olmazsanız öns olursunuz. (3) Parwin'den esinlendiği bu görüşlere, Fransız Gobinea 1ı'nun ırklar
arasındaki eşitsizliği
sergileyen görüşlerini katıyor. Irklar
dünyaya egemen olmak için savaşmaktadırlar. Ustün olan
beyaz ırktır. Beyaz ırk içinde de, dolikosefal, iri ve sarışın,
daha çok Almanya'da rastlanan Aryen çekirdekten gelenler
en üstündür. Hitler, İngiliz Houston Stewart Chamberlain'ın
görüşlerine de hayranlık duymaktadır; çünkü ona göre, Yahudi ırkı insanlığı yozlaştıran, bozan, onu sömürerek aşağı
latan bir ırktır.

nı

•

~

Devlet konusundaki görüşü Hegel'den esinlenmiştir .
Devlet onu oluşturan bireylerden üstün bir «Kendilik»tir.
Ne var ki, Hitler, devletin amacını kitabında şöyle dile geti-

(1)

(2)
(3)

S . Berstein, P . Milza, a .g.e., s: 110.
A. Hitler, Kavga m . Çev. Refik Özdek. İstanbul 1972, s : 11 .
J. Bariety, J. Droz Republique de Weimar et Regime Hitlerien, Paris 1973, s : 158.

-

260 -

riyor: ccDevlet gaye değil, vasıtadır. Üstün değerde bir medeniyetin teşekkülü için devletin bulunması ön şarttır ama,
bu medeniyetin doğrudan doğruya sebebi değildir. Medeniyet, doğrudan doğruya, ona kabiliyeti olan bir ırkın mevcudiyetine bağlıdır.» (1) «Kültür seviyesini yükselten devlet
değildir. Devlet ancak kültür seviyesinin ilk şartından ırkı
muhafaza edebilir. Üstün bir insanlığın sürekli olarak varoluşunun ilk şartı devlet değildir, gerekli meziyete sahip ır
kın bulunmasıdır.» (2) Sınıf kavramına karşı çıkan Hitler,
devletin görevini şöyle belirtiyor. «Irkçı devletin vazifesi
ırk meselesini ön sıraya alan bir dünya tarihinin yazılması
na nezaret etmektir.» (3) Devleti kimin yöneteceğine gelince,
yine ona göre: ccBöyle bir devlette, çoğunluğun kararları
değil, sorumlu liderler vardır. Her adamın yanında müşavir
ler bulunabilir, fakat karar bir kişinindir ... Ne meclislerde, ne de senatoda hiçbir zaman herhangi bir oy verilmeyecektir. Çünkü bunlar çalışma organizmalarıdır, oy verme makinaları değildir. Karar, sorumluluğu üzerinde taşıyan baş
kana aittir» (4) Nasyonal sosyalizmin ilk amacı tek halk, tek
devlet, tek şef ilkesini gerçekleştirmektir (ein folk, ein staat,
ein führer!). Mistik bir kavram olan Halk'la (Völkisch) Führer arasındaki ilişkiler normal bir devlet başkanının halkla
olan ilintilerine benzemez ..Bu, bir komutanın ordusuyla olan
ilişkisi gibi de değildir. Führer'le halk arasındaki ilişki, usa
değil, us dışı bir takım mistik kavramlara dayanır. Führer,
halk'ın bütün isteklerini benliğinde duyar, halk'ın tarihsel
kaderini o belirler ve verdiği buyruklara tartışmasız uyulur.
ccFührer prinzi p» (5)
Birbirleriyle benzeşen İtalyan faşizmiyle Alman Nasyonal Sosyalizmi'nin ayrıldıkları nokta, Nasyonal Sosyalizm'e

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

A. Hitler, a.g .e., s: 390.
A. Hitler, a.g.e., s: 391.
A. Hitler, a .g.e., s: 391.
A. Hitler, a.g.e., s: 450-451.
M. Sarıca, R. Aybay, a.g.e., s: 72-73.
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göre devletin bir amaç olmayıp, sadece bir araç olmasına kardevletin en yüksek amaç olmasıdır. Nasyonal
Sosyalizm'de en yüksek değer ırktır; oysa, İtalyan Faşizm'
inde bu değer devlettir.

şılık, faşizm'de

Her ikisi de saldırgan bir dış politikaya yönelmişlerdir.
Biri devleti yüceltirken ona Roma İmparatorluğu'nun görkemini kazandırmak ist er, öbürüyse Germen Irkı'na yaşam
alanı «lebensraumıı sağlamak
zorundadır. Nasyonal Sosyalizm, savaşın zorunlu olduğunu söyler. Hitler'in deyişiyle, ıcİn
sanlık sürekli bir savaşım içinde
büyümüş ve ilerlemiştir.
Sürekli barış insanlığın mezarını hazırlar». Winston Churchill anılarında, «Mein Kampfııda temel tez, insanın savaşan
bir hayvan olduğu ve bir ırkın savaşçılık değerinin, ırkının
saflığıyla orantılı bulunduğu inancıdır diyor. (1)
Her ne kadar harfi harfine uyulmamışsa, uyulamamışsa
da, HiUer'in saldırgan dış politikasının stratejisi <cKavgamıı
adlı kitabında çizilmiştir. Şimdi de «Kavgam» adlı kitaptan
yapacağımız alıntılarla bu dış politika stratejisinin ana çizgilerini vermey.e çalışacağız. Hitler kendine özgü mantığıyla,
Yahudilik, Bolşeviklik ve Fransa arasında şöyle bir ilişki
kuruyor: «Almanya'nın tam bir şekilde tahrip edilmesi için
en çok çalışan Yahudi'dir ... Almanya'nın Bolşevikleştirilme
si, Alman üretim güçlerini enternasyonal Yahudi maliyesinin
boyunduruğuna sokacaktır. Ve bu, Yahudiler'in hayal ettiği
dünya hakimiyetini gerçekleştirecek yayılma hazırlığından
başka bir şey değildir ... Bugün temsilcileri Yahudiler olan
borsacıların ard niyetleriyle, şovenizmden mülhem bir politikanın istekleri arasında gizli bir uyu şma görünen tek ülke
Fransa'dır. Almanya için muazzam bir tehlike teşkil eden
husus da budur. İşte bu yüzden Fransa 'en korkulan düşma
nımızdır ve öyle kalmakta devam edecektir. Gittikçe zenciler
seviyesine düşen bu millet, Yahudiler'e dünya hakimiyeti
kurmaları için yardım etmekte, Avrupa'daki beyaz ırka bü(1)

W. S. Churchill, L'Orage Approche, T. I (1919-1939), s: 56.
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yük bir tehlike teşkil etmektedir.» (1) Özdeşleştirdiği Yahudi
ve Fransız tehlikesine karşı önerdiği: «Geleceği düşündüğü
müz zaman, Almanya'ya müttefik olabilecek yalnız iki devlet
vardır: İngiltere ve İtalya.» (2) Hitler, deniz gücünü arttıra
rak deniz aşırı sömürgecilik politikası gütmenin yanlış olduğunu belirterek İngiltere'yle olan uyuşmazlığı silmek istemektedir; «Avrupa'daki durumumuzu kuvvetlendirmeden Alman milletinin kuvvetlerini bu hedefe yöneltmek harpten önce görülen bir çılgınlıktı. Bugün böyle bir proje, politikada
cinayet sayılan pek çok ahmaklıklardan birini teşkil eder.» (3)
Ayrıca İtalya'ya yaklaşabilmek için güney Tyrol'dan da vazgeçiyor Hitler. Kitaqının son bölümünde yaşama alanı tezini
işliyor: ccBir millete yeryüzünde beka hürriyetini ancak kafi
bir sahaya sahip olması temin eder ... toprak genişliğiyle nüfus arasındaki nisbeti sağlamak zorundayız ... geçmişten öğre
neceğimiz · bütün dersler, bizi siyasi hareketimizde iki hedef
tesbit etmeye götürür: Dış politikamızın hedefi olan toprak
ve iç politikamızın hedefi olan yeni bir felsefi doktrin.» (4)
Almanya'nın 1914 sınırlarını da yeterli bulmayan Hitler'e göre, ccl914 sınırlarının yeniden kazanılması bile kan dökmeden mümkün olmayacaktır . Versailles Andlaşması'nın rica
ve minnetle yeniden gözden geçirilebileceği fikrine ancak
çocuk zekalılar, pek saf kimse 1er inanabilir» (5) Devletlerin sınırları insanlar tarafından değiştirilmiştir diyen Hitler,
asıl amacını şöyle belirtiyor: ccFransa'yla besaplaşmak zaruretine ne kadar inap.ırsak inanalım, dış politikamızın gayeleri bu hesaplaşmayla tahdit edilirse, bunun hiçbir tesiri ve
faydası olmayacaktır. Bu hesaplaşma ancak, Avrupa'daki iskan sahamızı genişletmek için geride bir örtü hazırlamak
şeklinde zorlanabilir ... Biz, altı yüz yıl önce kaldığımız yerden
başlıyoruz. Cermenlerin güneye ve batıya sonu gelmeyen yürüyüşlerini
durduruyoruz ve bakışlarımızı doğuya çeviriyo(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A.
A.
A.
A.
A.

Hitler,
Hitler,
Hitler,
Hitler,
Hitler,

a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e ..
a.g.e.,

s:
s:
s:
s:
s:

628-629.
630.
631.
657.
659.
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.

ruz. Harpten önceki sömürgeci ve ticari politikamıza son veriyoruz ve geleceğin arazi politikasını başlatıyoruz. Fakat bugün Avrupa'da yeni topraklardan söz ediyorsak önce (Rusya
ve) Rusya'ya bitişik ülkeleri düşünebiliriz.» (1) Hitler'e göre
Sovyetıer Birliği: «Doğu'nun bu dev devleti çöküş için olgun
bir hale gelmiştir . Rusya'da Yahudi hakimiyetinin sonu Rusya Devleti'nin de sonu olacaktır. Kader bizi bu faciada hazır
bulunmamız için seçmiş bulunuyor. Bu facia, ırkçı teorinin
insan ırkları konusundaki görüşünü en sağlam şekilde doğ
rulayacaktmı (2) Kitabının bir yerinde de şöyle diyor: «Almanya Marksizmin yok edildiğini gördüğü gün, gerçekte kendini bağlayan zincirlerin de yok edildiğini görecektir.» (3)
Mussolini hakkındaki görüşü de şöyledir: «Mussolini'yi bu
dünyada büyük adamlar sırasına koyacak olan şey, İtalya'yı
Marksizm'le paylaşmamak için gösterdiği azimdir. Bilakis o,
Marksizmi yok ederek vatanını enternasyonalizmden kurtarmaya çalışıyordu.» (4) Öte yandan, Birinci Dünya Savaşı'na
yol açan Alman dış politikasını da eleştiriyor. Ona göre: «(Almanya'nm) dünya tarihinin emekliye sevkettiği eski devletlerle, ittifak ku.rması esef edilecek bir şeydi. Avusturya ve
Türkiye'yle olan ittifakın pek hoşa giden bir tarafı yoktu.
Askeri ve sınai bakımdan dünyanın en kuvvetli devletleri bir
araya gelip aktif saldırgan bir ittifak kurarlarken, Almanya
güçsüz kalmış devletlerle birleşiyor, yıkılmaya mahkum olan
bu devletlerle dünya koalisyonuna karşı bir cephe hazırlama
ya çalışıyordu. Almanya, dış politikasındaki bu hatanın cezasını acı bir biçimde çekmiştir. (5)
Ne var ki, İkinci Dünya Savaşı'nda evdeki hesap çarşıya
totaliter ve revizyonist bir devlet oluşu yüzünden
Almanya, ilk hesapta yokken, İngiltere ve A.B.D.'yi de karuymamış,

A. Hitler, a.g.e., s: 662-663.
(2) A. Hitler, a.g.e., s: 664.
(3) A. Hitler, a .g.e., s: 692.
(4) A. Hitler, a.g.e., s: 691.
(5) A. Hitler, a.g.e., s: 666.
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şısına

almak ve tekrar birçok cephede birden

runda

kalmıştır.

D.
1.

savaşmak

zo-

19?9 EKONOMİK BUNALIMI
Çıkışı

ve Nedenleri

Teknik bir buluşun piyasayı altüst edişinin bir sonucu
1929 bunalımı. Kendi türünde bunalımların ilki de değil, 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başında (1873, 1857,
1873, 1893 ve 1907 yıllarında) bunalımlar geçirmiş gelişmek
te olan kapitalist ekonomik düzen. Ne var ki, 1929 bunalımı
bu sözünü ettiklerimiz içinde, en şiddetlisi. Dünya ve Avrupa'yı siyasal yönden en çok etkileyici olanı. Bunalım 1929 yı
lının Ekim ortalarında Newyork
borsasında (Wall Street)
başlıyor. Son üç ayın istatistiklerinde demir, çelik ve bakır
toptan fiyatlarında bir düşme gözleniyor. Refah düzeyinin
göstergesi, otomobil sanayinin kar oranlarında da bir düşme
söz konusudur. Küçük hisse senedi sahipleri habersizken, spekülatörler ve büyük hisse senedi sahipleri, hisse senetlerini
elden çıkarıyorlar. 21 Ekimden sonra borsada bir düşüş baş
lıyor. «Kara Perşembe» olarak adlandırılan 24 Ekim günü,
Newyork borsasında 16 milyon hisse senedi, değerinden %50%90 yitirerek satıldı. Bunun bir felaket halini almasını önlemek için, büyük bankaların yüksek değerler ödeyerek hisse
senedi alışları, borsanın düşüşünü önlemekten çok, bu bankaları iflasa yaklaştırdı. (1) Bir süre sonra bunalım Avrupa'ya da yansıdı. İlk kurban, Rotschild grubunun Viyana'daki
ccKreditanstaltn bankasıdır. Böylece Orta Avrupa'ya, oradan
Almanya'ya ve öbür Avrupa devletlerine yayılıyor bunalımın
etkileri. Her ülkeye nicel farklılıklarla yansıyor ve farklı etkiler yaratıyor o ülkenin iç ve dış poli~ikasında. Biz burada bunalımın ekonomik nedenleri üzerinde durma ve bu nedenleri
değil

(1)

J . Bouillon, A. M. Sohn, F. Brünel, a .g.e., s: 80.
İ. Tekeli, S. İlkin, 1929 Dünya Bunalımında Türkiye'nin İk

tisadi Politika

Arayışları,

-

Ankara 1977, s: 12.
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inceleme durumunda değiliz. Ayrıntı arıyla soruna bakılmış
ve farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Aslında bu değerlen
dirmeler birbirini tamamlar niteliktedir. Bir görüşe göre, bu
bunalım da kapita ist ekonominfrı dönemsel (devri) bunalım
larından biri. Kapit alist ekonomide 19. ve 20. yüzyıllarda, 20
ila 40 yıllık aralarla, A evresinde fiyatlar artıyor, üretim ve
kapitalist kar artıyor. B evresinde üretim ve fiyatlar düşü
yor, iflas ve işsizliğe yol açıyor. Bu uzun aralıklı dönemlerin
yanında, daha kısa aralı (8-11 yıl) bunalımlara da rastlanı
yor; bu iki tür bunalımın kesişmesiyle, daha derin bunalım
lara yol açıyor.
Bir görüşe göre de, 1929 bunalımının nedeni tek başına,
fazla üretim değil, gelirler arasındaki büyük eşitsizlikten doğan ve geniş tüketici potansiyeli olan halk kütlelerinin yeteri
kadar allcı güce kavuşturulmamış olmaları, üretilenleri tüketememeleri yüzünden meydana gelen az tüketimdir.
başka

'

sava göre de, bunalım Amerikan ekonomisinin
sağlıksız niteliği yüzünden meY.dana
gelmiştir. Uç gelir er
arasında büyük
dengesizlik, sadece spekülasyona dayanan
büyük şirketler ve iktidarda ekonomi politikasını katı kurallara dayandıran bir Cumhuriyetçi hükümet vardır. Dev etin
ekonomi alanında görevinin en aza indirilmesi gerektiği doğ
masına bağlıdır bu hükümet. Enflasyon korkusu ve dengeli
bütçe ilkesine olan bağlılık yüzünden, harcamaların azaltılması, vergilerinse arttırılması yolu seçilmiş, bu tutum tüketimin büyük oranda kısılmasına yol açarak, bunalımı durdurmak için gerekli önlemlerin zamanında alınmasını engellemiştir.
A.B .D.'nin yanlış politikalarının en önemlilerinden
biri de izlediği para politikasıdır. Dolarla altın arasındaki
pariteyi korumak için izlenen sıkı para politikası, para darBir

lığı yaratmıştır.

göreyse, 1929 bunalımı, yükselen sosyal savaşımın ve artan gerginliğin sonucu, kapitalizmin batı
şına yol açacak olan kaçınılmaz son bunalımın kapıyı çalmaBir

başka görüşe

sıdır.

-
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Bazılarına göre de bunalımın nedeni, sermayenin belli
ellerde toplanması ve tekelleşmenin özellikle tüketimin azaldığı bir dönemde, kar oranını düşürmesidir.

Başka bir görüşe göre de, 1928'den sonra, düşük faiz hadlerinin de etkisiyle A.B.D.'de menkul değerler borsasında spekülasyon hızlandı; buysa ülke dışına borç akımını yavaşlat
tı. A.B.D.'deki birçok girişimci, parasını hisse senedi piyasasına yatırmayı yeğliyordu. 1929 yazında bu piyasada spekülasyon inanılmaz boyutlara ulaştı. Newyork borsasında hergün 5 milyona yakın hisse senedi el değiştiriyordu. Artık
hisse senetleri getirdikleri gelir için değil, değer yükselişi için
alınıyordu. Bazı hisse senetlerinin değeri gört yıl içinde dört
misli yükselmişti. Bu yükseliş, ancak yeni spekülatörler piyasaya girmeyi sürdürdükçe devam edebilirdi. Yeni spekülatörlerin girişi bir yerde duracak ve borsada düşüş başlıya
caktı. Nitekim Ekim 1929'da başladı.

En çok üzerinde durulan açıklama biçimiyse, İngiliz iktisatçısı Keynes'inkidir. Ona göre, 1921 - 1929 yılları arasında
düşük hammadde fiyatları ve ılımlı bir biçimde yükselen ücretler, fiyatların ve de sanayi karlarının artmasına yol açmıştır. Büyük oranda karların ve yatırımların artmasının çekiciliği borsa spekülasyonlarının
artmasına neden olmuş,
böylece üretim potansiyeli talepten daha hızlı artmıştır. Bu
durum, üretici fazla kapasitenin oluşmasına yol açmıştır.
Meydana gelen dengesizlik kapitalin kar oranının düşmesine
yol açmış, borsada endişe ve panik yaratmıştır. (1)

(1)

J. Bouillon, A. M. Sohn, F. Brünel, a.g.e., s: 82-134.
İ. Tekeli, S. İlkin, a.g.e., s: 12.
R. Remond, Le 20. Siecle (de 1914 a. nos Jours) Faris 1974
s: 87-93.
J. Nere, La Crise de 1929, Faris 1973, s: 75-97.
M. Ferro (sous la direction de) Comprendre Les Faits du 20.
Siecle, Verviers 1977.
M. Reberioux, La Crise de 1929, s: 98-123.
N. Kuyucuklu, İktisadi Olaylar Tarihi, İst. 1982, s : 244.
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Ayrıca İ. Tekeli ve S. İlkin'in belirttiği ve tarihçi J. Pirenne'in de işaret ettiği gibi (1), dünya iktisadi bun alımının
birden tüm kapitalist sisteme yayılmasını, sadece par a sistemi sorunlarıyla, ya da Wall Street'deki oyunlarla açıkla
mak yetersiz kalacaktır. Bu bunalımdan o dukça bağımsız
olarak gelişen tarım bunalımının etkilerinin de gözönünde
tutulması gerekir. Amerikalı yazar J . Steinbeck kırsal alandaki bunalımın etkilerini «Gazap Üzümleri» adlı romanın
da güçlü bir biçimde sergiliyor. Tarım alanındaki bunalım
aşırı üretiJ:"r1in varlığıyla açıkl anıyor. 1928-1929 yılı ürünü,
kendinden önceki dört yılın ürün ortalamasını % 17 aşmış bulunuyordu. Bu üretim artışları fiyatları düşürdü. (2) 1929
bunalımının sonucu, kırsal alanda köylülerin topraklarının
ellerinden alınması, göçe zorlanmaları, kentlerde de iflaslar
ve işsizliktir. Tarım ürünlerindeki bunalım bütün dünyayı
birden sarmıştı. Bunun yanı sıra, A.B.D.'nin sermaye piyasasındaki çöküntü de hızla Avrupa'ya yayıldı. Özellikle Amerikan yatırım alanları olan Orta Avrupa ve A1manya'da bunalımın etkisi keskin oldu. Daha önce belirttiğimiz gibi, önce
Avusturya bankaları iflas etti. Bundan sonra Avrupa halkının
bankalara hücumu, zincirleme iflaslara yol açtı. Alman bankaları halkın para çekmesine dayanamıyordu. Önce Alman
bankaları kapatıldı. Bankaların kapatılması bütün Avrupa'ya yayıldı. 24 Eylül 1931'de dünyada sadece Newyork, Faris
ve Prag borsaları açıktı. (3)

2. 1929

Siyasal Sonuçlan

bunalımına karşı alınan

ekonomik önlemlerin ço1932 yılına dek etkilerini sürdürmüştür. Bu sorunun geleneksel
ekonomi politikası önlemleriyle çözülememesi, 1933 yılından sonra çeşitli ülkeleri,
çözümü siyasal niteliği ağır basan kararlarda aramaya itmişğu

1929
etkili

Bunalımı'mn

(1)

(2)
(3)

olamamıştır. Bunalım

J. Pirenne, a .g.e., T . VI, s: 496-497.
İ. Tekeli, S. İlkin, a.g.e., s: 14.
İ. Tekeli, S. İlkin, a.g.e., s. 15.

-
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tir. Bütün dünyada 1933 yılından sonra Önemli rejim değişik
likleri görülmüştür. Yeni siyasal rejimlerin, ya da eski demokrasilerin bunalımdan çıkmak için kullandıkları yöntemler 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan önemli nedenlerden biri olaeaktır. (ll Üretimin düşmesi, dış ticaret
hacminin düşmesi, büyük bir işsizlik dalgası yaratıyor. Örnek vermek gerekirse, Almanya'da 1930'da el emeğinin %22.2'
si, 193l'de %33.7'si, 1932'de %43.7'si işsiz durumdadır. İngil
tere'de 1932 başlarında işsizlik %22'dir. A.B.D.'de 1930 başla
rında 3 milyon olan işsiz sayısı 15 milyona çıkacaktır. (2) Bu
ülkelere oranla, Fransa bunalımı daha hafif atlatmıştır. Ne
var ki, bütünüyle kapitalist düzen önemli bir sarsıntı geçirmektedir. Bireycilik, özgür girişim, ccarz ve talep» yasasına
inanç, bozguna uğramış bir görünüm içindedir. Kapitalist
sanayi toplumuna ve onun ürünü değerlere olan güven sarsılmış görünmektedir. Kendi yönetiminde yayınlanan ccSurvey
of International Affairs»in önsözünde, Arnold Toynbee, 1914
yılı ya da 1917 yılı için değil de, 1931 yılı için ccAnnus Terribilis» (Korkunç yıl) deyimini kullanmaktadır. Bu bunalım
dan sonradır ki John Maynard Keynes 1933'te ilk taslağını
çizdiği ve 1936'da yayınladığı kitabında geliştirdiği kuramı
ortaya atarak, başta klasik ekonomik öğretiyi sarsacak, ancak, bir süre· sonra, ileri sürdüğü öneriler, kapitalizmin kendini yenilemesi olarak nitelendirilecek ve benimsenecektir.
Bundan böyle devlet «jandarma devlet» olmaktan çıkacak,
ekonomik hayata karışacak ve onu düzenleyecektir. Bir yandan liberal kapitalist düzenin ayrılmaz bir öğesi sayılan çoğulcu parlamenter rejim saygınlığını yitirirken, öbür yandan
sağlam bir parlamenter geleneğe sahip ülkelerde bile yürütmenin gücü arttırılarak, parlamentolar ikinci plana, sadece
bir denetim organı durumuna düşürülecektir. Öte yandan da,
milletlerarası ticaret ilişkileri daralır, gerilerken, ekonomiye
kendi kendine yeterlik (otarşi) ilkesi egemen olacaktır. Prof.

E. H. Carr, The Twenty Years Crisis (1919-1939) Papermac,
Hong Kong, Reprinted 1981.
(2) P. Renouvin, a.g .e., T. VIII, s: 15.

(1)

-
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François Perroux'nun da belirttiği gibi, otarşi politikası, devletlerin ekonomik bağımsızlıklarını daha güçlü bir biçimde
sağlayabilmeleri için milli sınırlarını genişletme eğilimlerini
güçlendirecektir. Böylece yeni ccyaşam alanı» aramak meşru
laşacaktır. 1929 ekonomik bunalımından etkilenen devletleri
de ikiye ayırmak gerekiyor. Birinci grup zengin, tuzu kuru
sayılan ccPlutokratik»
devletler. Bunlar A.B.D., İngiltere,
Fransa gibi devletlerdir, ama aralarında örneğin Hollanda ve
Belçika'yı da sayabiliriz. Bu devletler için bunalımı daha kolay atlatma olasılığı vardır. Pa-ra ve altın rezervlerine, ham
madde kaynaklarına, sömürge ve yarı sömürge durumundaki
pazarlara sahiptirler. Yine de örneği n A.B.D.'de uygulanacak
olan ccNew Deal» politikası bu bunalımın ürünüdür. İkinci
grup, öbürlerine oranla yoksul ülkeler, başka bir deyimle
-yanlışlığa yol açabileceği için bizim karşı olduğumuz
ccproletenı ülkeler. (1) Para rezervleri
zayıftır, dünya altın
stokunun ancak %5'ni ellerinde bulundurmaktadırlar. Sömürgelerin sağladığı av alanlarına sahip değildirler. Bu ülkelerde daha radikal önlemler almak zorunluğu doğmuş, planlamaya gidilmiş, hiç olmazsa başlarda iç ve dış pazara gereksinimi olmayan silahlanmaya hız verilmiş, Hitler ve Mussolini'nin kendilerine gurur payı çıkarttıkları alanlar ve yollar
yapılmıştır. öte yandan, liberalizmin simgesi olan İngiltere'
de bile cchimayecilik»e dönülüyor ve gümrük duvarları yükseltiliyor. Her ülkede ekonomik milliyetçilik ve bu yoldan siyasal milliyet çilik güç kazanıyor.
İkinci

grup ülkeler içinde yer alan Almanya'da bunaetkileri çok daha derin olmuş, toplumun temellerini
sarsmıştır . Çünkü Almanya, kalkınmasını başta A.B.D. olmak
üzere yabancı yatırımlara dayandırmıştır . Daha önce, 1922
1923 enflasyonuyla sarsılan orta sınıflar, öbür ülkelerdeki küçük burjuvaziden çok daha fazla etkilenmişlerdir 1929 bunalımından. Böylece Nasyonal Sosyalizm'in ektidara gelebilmesi için elverişli ortam hazırlanmış olmaktadır. Nasyonal Sos-

lımın

(1)

M. Ferro, a.g.e., M. Reberioux, a.g.m., s: 120.
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yalizm, işsizler yığını içinde destekçilerini bulmuş ve onların
bir bölüğünü «para-militer» birlikler içinde örgütlemeyi başarmıştır. R. Remond'un belirttiği gibi, Nasyonal Sosyalizm
ekonomik bunalımın bir ürünü değildir. Faşizm daha önce
Italya'da kurulduğu gibi Nasyonal Sosyalist ideoloji de çok
daha önce belirmiş, Nazi Partisi daha önce örgütlenmiştir.
Ne var ki, 1929 bunalımı Hitler'in iktidara gelmesinde önemli bir etken olmuş, bunalımdan sonra Almanya'da büyük burjuvazi Hitler'i yeniden desteklemeye başlamıştır. Yine Remond'un belirttiği gibi, bunalım olmasaydı Bitler yasal yollardan iktidara gelemezdi. (1) özetlemek gerekirse; bunalım
dan sonra her ülkede devlet ekonomiyi düzenlemeye başla
mış, otarşi eğilimleri ve yürütmenin gücü artmış milliyetçilik güçlenmiştir. üte yandan otoriter rejimler saygınlık kazanmış, demokratik gelenekleri zayıf ve statükonun değişme
sinden yana ülkelerin bu rejimlere geçiş süreci tamamlanmıştır. Böylece anti-revizyonist ülkelerle revizyonist ülkeler
arasındaki çelişi bir kat daha artmıştır: A.B.D., İngiltere,
Fransa anti-:revizyonist demokrasiler; Almanya, İtalya, Japonya revizyonist otoriter devletler. Sovyetler Birliği'yse bu
dönemde «tek ülkede sosyalizmi» gerçekleştirme çabası içinde.

SONUÇ
11

Kasım 1919'da Birinci Dünya Savaşı sona ererken, inyeni bir altın çağın açılacağına inanıyordu. Bu savaş
la, savaşa karşı savaşım verilmişti. Son savaş yaşanmıştı. Bir
daha savaşmıyacaktı insanlar, savaşmamalıydılar. Bu iyimserliğin şampiyonu Jean Jacques Rousseau'nun tinsel mirasçısı, insanın temelde iyi olduğuna ve bütün halkların demokrasiyle yönetilmeyi hakettiklerine inanan, ülkücü Başkan Wilson'dur. Onun 14 noktada özetlediği ve barış andlaşmalarında
egemen olmasını istediği ilkeler, bu iyimserliğin, yenenler
sanlık

(1)

R. Remond, a.g.e., s: 92-93.

-
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kadar, hatta oniardan da çok yenilenlerce de duyulmasına yol
açmıştır bir süre için. Oysa, daha sonra Hitler'in ccParis Banliyösü Andlaşmaları ıı dediği, başta Versailles Andlaşması, barış andlaşmaları, düş kırıklığına uğratıyor, her iki tarafı da.
Barış Andlaşmaları'nın amacı

adalet ve güvenliği sağ
Oysa, ne adaleti sağlayabilmişlerdir, ne de tam
güvenliği.
Adaleti sağlayamadıkları için yenilenler düş kı
rıklığı içindedir, güvenliği sağlayamadıkları için de yenenler ...
Bunun nedenleri üzerinde, yeterince durduğumuz kanısında
yız. Özetlemek ge-rekirse, sınırlara değgin hükümler Wilson ilkelerine ters düştüğü için; ekonomik hükümler de, John
Maynard Keynes'in savına göre, Birinci Dünya Savaşı'yla
başlayan Avrupa'nın çöküşünün tamamlanmasına yol açacağı için karamsar bir hava esmektedir. Başka bir deyişle, Keynes'in bu savı yönünde bir kanının yaygınlık kazanması, genel bir düş kırıklığı yaratmıştır. Fransızlar, ayrıca Almanya'yı Versailles Andlaşması'nın
hükümleri içinde tutabileceklerine fazla inanmadıkları için karamsardırlar. Öte yandan, güvenliğin de, Milletler Cemiyeti Misakı'nın taşıdığı ve
belirtmeye çalıştığımız boşlukları yüzünden sağlanamaya
cağı kanısı, ilk uygulamalardan sonra yaygınlaşmıştır. Oysa, ele aldığımız dönemde, savaşa neden olacak bir noktaya
gelinmediği gibi, barışı güçlendirme çabalarına da ağırlık ve-rildiğine göre, bu genel karamsarlık haksız sayılabilir. Nitekim, 1924'le 1929 yılları arasında bu karamsaılğın yavaş yavaş dağıldığına tanık oluyoruz. Macarlar'ın
revizyonizmi,
Fransız diplomasisinin desteklediği
ccKüçük Antantıı sayesinde bastırılmış izlenimini vermektedir. Alman revizyonizmiyse çeşitli yollardan önlenmeye çalışılmaktadır. Ne var ki,
anti-revizyonistıer arasında
barışın
kuruluşundan hemen
sonra, çatlak ortaya çıkmıştır.
lamaktır.

A.B.D., Avrupa'yla ilgili herhangi bir yüküm

girmek istememektedir. İngiltere'ye gelince, Palmerston'un dediği gibi, «İngiltere'nin sürekli dostları yoktur, sürekli düş
manları da yoktur, sadece değişmeyen çıkarları vardır.ıı Nitekim İngiltere, savaştan sonra Avrupa'da artık kuvvetli bir
-272 -

altına

Fransa 've Sovyetler'in kucağına düşecek zayıf bir Almanya
istememektedir. Gereğinde bolşevizmi kendi . doğu sınırında
durdurabilecek, gelecekteki emperyalist emellerini Rus topraklarında doyurabilecek bir Almanya'nın kurulmasını dilemektedir. Bir taşla iki kuş vurmaya çalışırken, bu dileği gerçekleşince Avrupa'da Almanya'yı kimin ve nasıl durdurabileceğini hesaplayamamaktadır.
Ayrıca belirtmek gerekir .ki, 1929'a doğru Avrupa dünya
ekonomisi içinde eski yerini almaya yönelik bir gelişme içindedir. 1920'de Avrupa'nın dünya ticareti içindeki yeıt .%41
iken, 1926 1da %42.5'e, 1929'daysa %51'e çıkmıştır. Avrupa
devletleri, Asya ve Afrika'da da, Birinci Dünya Savaşı sonrası
tehlikeye düşen ekonomik ve siyasal üstünlüklerini koruyabilmişlerdir.

öte yandan, Tamirat Borçları'na yapılan eleştiriler kıs
men doğrulanmıştır. Dawes ve Young planlarıyla ödenecek
borcun toplamı iki kez indirilmiştir. Ne var ki, Tamirat Borçları Alman ekonomisini sanıldığı yönde etkilememiştir. Yabancı sermaye yatırımları ve Amerikan, İngiliz bankalarının
açtığı krediler sayesinde Almanya ekonomik açıdan ayakları
üzerinde durabilir hale gelebilmiştir. Buna karşılık, 1929 - yı
lında iktidardaki Alman hükümeti ne Fransa'ya, ne de Polonya'ya karşı bir savaşa girmeyi düşünmektedir.
da belirtelim ki, Mart 1919'da toplanan Enternasyonal'in Birinci Kongresi'nde, proletaryaya başkaldırması
için yapılan çağrı, Avrupa'da etkin olamadı. Çalışmamızda
üzerinde durduğumuz gelişmeler, Sovyetıer Birİiği'nde, «dünya ihtilali» ve «sürekli devrim» tezinin savunucusu Troçki'nin yönetimden uzaklaştırılarak, «tek ülkede sosyalizm» tezini ileri süren Stalin'in partiye ve hükümete egemen olmasını
Şunu

sağladı.

yönündeki bu olumlu gelişmelere karşın, 1929 yı
Avrupa'nın ekonomik, sosyal ve siyasal üç önemli teh-

Barış
lında

-
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'

Hkeyie karşı "karşıya geldiğini belirtmek zorundayız. Birinci· si, '1929'da A.B.D.'de çıkan bunalım sonucu, Almanya'ya
Amerikan yatırımlarının durması ve geri çekilmesi, bu
yüzden de Almanya'da öbür Avrupa ülkelerine oranla daha keskin bir bunalımın başlamasıdır. İkincisi, Avrupa'da savaştan sönraki kronik işsizliğin 1920'lerin &onuna doğru giderek artmasıdır. Üçüncüsü, ayrıca ü'ie;rinct'e durduğumuz nedenler yüzünden, incelediğimiz dönemde Avrupa'da üç tür
Tejirnin yerleşmiş olmasıdır. Böylece, .Avrupa'da yıkılan monarşilerden sonra, parlamenter demokrasilerin ,yanında, pro· ıetary~ diktatoryası ve faşist diktatorya kuruluyor. İtalya'da
~urulan faş~st diktatoryadan ,sonra, Almanya'da da aynı tür
:r.:.ejimjn _iktidara getiı:ilmesi girişimleri bu dönemde başarı
kazanamıyor. Ne var ki, 1929 bunalımı Nasyonal So~yalizm'
in Almanya'da iktidara gelmesinde itici güç rolü oynayacaktır. Böylece, milletıerarası sorunların vatandaşlar tarafından
tartışılmasının yasaklandığı rejimlerin sayısının artması, dış
· politikada serüvenlere atılınması olasılığını güçle.n direcektir.
İncel~diğimi~ döne!Ilde . su yüzüne çıkan ve çalışmamız boyunca· üzerinde durd~ğumuz parlamenter demokrı:ısiler, faşizm ve: proletarya diktatoryası arasındaki üçlü çelişi içinde,
iki savaş arası dönemde ön plana çıkan, anti-revizyonist parlamariter demokrasilerle revizyonist faşist rejimler arasında
ki çelişidir. Bu iki gruba ayrılan devletlerin, birb~rleriyle olan
ilişkileri 1929'dan sonra gittikçe gerginleşecek ve 1939'da savaşa dönüşecektir.
·
·

.:...:.. 274 :.:_

B i B L İ 'y O G: R A F Y A

AKIN, İ. F.
ALBA:ISAAC -BONIFACİO
ALSAN, Z. M.
AMBROSİ, c.~AMBROSİ,

ARMAOGLU, F. H.
ARTAUD, D.-KASPI, A.
BAİLEY, Th.
BAİNVİLLE, J.

BARİETY, J.-DROZ , J.

BARİETY,

J.

BAUMONT, M.

BAUMÖNT, 'M.
BEER, P. de.
BERLİA, G .

BESSİS, J.

A.

Kamu Hukuku, İstanbul 1979.
Histoire Coritemporaine, Parl'S 1954.
Yerii Devletler Hukuku, Cilt ı.· ·tstanbul 1955.
La France (1918-1945), Paris 1977.
Siyasi Tarih (1789-1960), Ankara
1973.
Histoire des Etats Unis, Paris 1969.
·woodrow Wilson and the Peace. makers, NewYork 1947.
L'Allemagne, T . II, Paris 1940.
L'Allemagne, Republique de Welmar et Regime Hitlerien ' (1918 r
1945), Paris 1977.
Les Relations Franco - Allemandes
Apres la Premiere. Guerre Mondia·- ·
ie, Paris 1977.
La Falllite de la Paix (De Rethondes · a Stresa, 1918-Hl35). Parls •
1967.
Les Origines de la Delıx'ieme ' (fu:. ·
erre Mondiale, Paris 1969.
La Guerre Civile en Chine, (1919· · ·
1949). Paris 1968 .. ·
Le Maintien de la Paix, Doctrines
et Problemes C1919-1g75~. Te\;sır;
Paris 1976.
La Mectiterranee ·-Fasclste: Parıs:
1981.

BERSTEİN, S.-MİLZA, P.

L' Allemagne

( 1870-1970), Paris
1971.
La Restauration de la Pologne et
la Diplomatie Europeenne (1914 1923), Paris 1927.
Devletler Hukuku, Giriş, İstanbul
1940.
Les Etapes de la Revolution l'tusse, Paris 1962.

BLOCİZEWSKİ, J.

BİLSEL, C.

BOFFA, G.

·.·..

BOUİLLON, J-SALM, A. M.

ı

BRUNEL, F .

Le Monde Contemporain (1914 1945), Paris 1980.
Rapallo, Naissance D'un Mythe,
Paris 1979.

BOURNAZEL, R.
BRAEMEN, J.-BREMMER, R.BROD_Y, D.

BRUGMANS, H.
BRUNET, J.-LAUNAY, M.
CALMETTE, G.

CARR, E. H.

CHURCHİLL, W. S.

COGNİOT,

G.

COLLİARD, C. A.-MANİN, A.

Conference de Washington,
ÇELİK, E. F.

,, :

DEMANGEON, A.
DESCHAMPS, H.

-

Change and Contuinity in 20.
Century America: The 1920's (Ohio
State University) 1968.
L'Idee Europeenne 0918-1965),
Bruges 1965.
D'une Guerre a L'Autre (1914-1945)
Paris 1974.
Recueil de Documents sur L'Histoire de la question des Reparations 0919-1921) Paris 1922.
The Twenty Years Crisis (1919 1939) , HongKong, Reprinted in
1981.
Memoires I, L'Orage Approche,
D'une Guerre a L'autre (1919 1939), Paris 1948.
L'Internationale Communiste, Paris 1969.
Droit International et Histoire
Diplomatique, I. II, Europe, Paris
1970.
Documents Diplomatiques No: 219,
Livre J aune Français Paris 1922.
Milletıerarası Hukuk, Cilt I , İstanbul 1980.
Le Declin de L'Europe, Paris 1920.
L'Afrique au 20. Siecle, Paris 1966.

276 -

DESCHAMPS, H. (Sous la
d irection de)

Histoire Generale de L'Afrique
Noir , Pa ris 1971.
Devrimler ve Karşı Devrimler Tarihi Ansiklopedisi, C. II, İstanbul
1975.

De Wilson a Roosevelt, Politique
Exterieure des Etats Unis (1913 1945 ) , Paris 1960.
Histoire Diplomatique de 1919 1ı.
DUROSELLE, J-B.
nos jours, Paris 1978 .
Histoire de l'U.R.S.S. , T . I-La Con. ELLEİNSTEİN, J.
quete du Pouvoir, (1917-1921), Paris 1972.
ELLEİNSTEİN, J.
Histoire de l'U.R.S.S., T . II-Le Socialisme Dans un Seul Pays, 09221939), Paris 1973.
III. Enternasyonal, 0919 - 1943) Belgeler, İstanbul 1979.
III. Enternasyonal'in Kısa Tarihi, Çev. N. Okman, İstanbul 1979.
Siyasi Tarih (1919-1939), Ankara
ESMER, A. Ş.
DUROSELLE, J. B.

1953.

FAVEZ,

e.

Le Reich Devant l'Occupation
Fra nco-Belge de la Ruhr en 1923,
G eneve 1969.
A History of Engla nd, LondonMelbourne-Toronto 1966.

C.

FEİLİNG, K.

FERRO, ,M. (Sous la
. direction de)
FRİEDEL,

Comprendre Les Faits du 20. Siecle, Verviers 1977.
Les Etats-Unis d 'Amerique au . 20.
Siecle Trad.: R. Weiland, Pa ris

F.

1966.

GALLO, M.
GORDON, C.
GÖNLÜBOL, M .

L'Italle de Mussolini, Pa r is 1964 .
Europe Since 1914, Newyork, 1966.
Milletlerarası
Siyasi Te ş kilatlan
ma, Ankara 1968.
GÖNLÜBOL, M- SAR, C.
Olaylarla Türk Dış Politi kası
(1919-1973) (1919-1939) Yılları· Ankara, 1974.
GRAUZİNİS , G.
La question de Vilna, Paris 1927.
GROUSSET, R.
Le Reveil de L'Asie, Paris 1924.
GUERİN, D.
Fa şizm ve Büyük Sermaye, Çev:
Bülent Tanör, İstanbul.
Histoire de L'U.R.S.S., II, De La Revolution a nos Jours, Moscou
1977.

-

277 _:

Kavgam, Çev: Refik Özdek İstan
bul 1972.
JÖNES, Th.
Lloyd George, London 1951.
Great Britain, Fr a nc~ and German ·
JORDAN, W. M.
Problems (1918 - 1939) London
1943.
KRİEGEL, A.
Les Internationales Ouvrieres, Paris 1964.
KUYUCUKLU, N.
İktisadi Olaylar Tarihi , İstanbul
1982.
L'Internationale . Communiste et la Lutte Contre le Fascisme et la
Guerr e (1934-1939) Moscou 1980.
LARAN, M.
Russie-_U.R.S.S. (1870-1970), Paris
1973.
VERSAİLLES, Une
p 'a ix Baclee.··
LAuNAY, M.
Bruxelles 1981.
LEFRANC, G.
Le Mouvemerit Socialiste Sous la
Troisieme Republique, T . II, (1920i 940), Pa ris 1977.
LE FUR, L-CHKLAVER, G.
RecUeiJ de Textes de Droit Inter- ·
n a tional Public, Paris 1934.
LENİNE, V. I.
L'Etat et la Revolution, Editioİı
Sociales Paris 1947.
LENİNE, V. I.
L'Imper a lisme, Sta de Supreme du
Capitalisme, Edition Sociales, Pa~
ris 1947.
LERUEZ , J .-SUREL, J.
La Gra nde Bretagne, Les Temps
Difffciles 0914-1977) Paris 1978.
Les Evenments du 20. Siecle (E.D.M.A.) Paris 1978.
L'U.R .S.S. et la Politique Interna ~
LEVE~QUE, J.
tionale de 1917 a nos Jours, Paris
1980.
LUCHON, A.
The German Delega tion a~ The
P a ris Pea ce · Conference Newyork
1941.
MACCİOCCHİ, M. A.
Fa şizmin Analizi, Çev: Cemal Süreyya , İs tanbul 1977 .
MADAULE,' J.
Histoire cte France T . III, (dela
III. a la V. Republique) Paris 1966.
MANTOUX, P .'
Les Deliberations du boi:ıseil de·
qua;tre, Paris 1932.
Politics and Diplomacy -0f Peace:..·
m aking. Conta inment an CounterRevolution at Versailles, 1918-1919,
NewYork 1968.
HİTLER, A.

..

,-

MERAY, S. L.

~

MİLZA, F.
MİQUEL, P .

MOOS, H. VON.
MOURİN,

M.

NERE, J.
FARİS, R.
PİRENNE, J .
PONTEİL,

F.

v. · (Publiee
sous la direction de)

Devletler Hukukuna Giriş, Cilt:
II, Ankara 1965.
De Versailles a Berlin (1919-1945),
Faris 1976.
La Paix de Versailles et l'Opinion
Publique Française; Paris 1972.
Büyük Dünya Olayı, Cilt I, İstan
bul 1952.
Histoire des Nations Euroı>eennes,
I, De La Premiere a La Deuxeİne
Gue.rre Mondiale, (1918-1939), Par!s 1962.
La C~ise de 1929, Faris 1974.
Les Origines du Fascisme, Faris
1968.
Les Grand& Courants de l'Histoire
Universelle, T. IV, Neuchatel 1955.
Histoire Generale Contemporaine,
Faris 1951.

POTIEMKİNE,

Histoire de la Diplomatie, trad. du
Russe T . III, (1919-1939),
Faris
1947.

FOTYEMKİN, V. (Yönetiminde
's.s.c .B. Bilimler Akademisi
Üyel~ri)

Uluslararası İlişkiler Tarihi, Cilt:
III, İstanbul 1979.
Faşizm ve Diktatörlük, Çev: A. İn
sel, İstanbul 1980.

POULANTZAS, N.

Le 20. Siecle (de 1914 a nos Jours),
Paris 1974.
Histoire des Relations Internationales Les Crises du 20. S!ecle, T.
VII, I de 1914 a 1929, Faris 1969,
II de 1929 a 1945, Faris 1958.
Le Traite de Versailles, Faris 1969.
Histoire de l'Italie du Resorgimento a nos Jours, Faris 1977.
19. ve 20. Yüzyıllarda Büyük Devletlerin Yayılma
Siyasetleri ve
Milletlerarası
Önemli Meseleler,
İstanbul 1972.
Faşizm, İkinci B.ası, İstanbul 1965.
Siyasi Düşünce Tarih!, 3. Baskı İs
tanbul 1980.

REMOND, R.
RENOUVİN, F.

RENOUVİN, P .

ROMANO, S.
SAGAY, R.

SARICA, M-AYBAY; R.
SARICA, M.

-

279 J

•

SARICA, M.
SHİRER, W. L. ·
r

SPENCER, F.

SPENGLER, O.
TACEL, M.
TAYLOR, A. ,J. P.

TEKELİ. İ.-İLKİN, S.

J.WİLLARD, Cl.-CHAMBOZ, J.

TERSEN,

Siyasal Tarih, İstanbul 1980.
Nazi İmparatorluğu (Doğuşu, Yükselişi,
Çöküşü) C. I, Çev. Rasih
Güran, İstanbul 1968.
A History of the World in the
Twent.ieth Century. Part Two:
1918-1945, Landon 1967.
Le Declin de L'Occident, Paris
!°931.
Le Royaume Uni de 1867 a 1980,
Paris 1981.
The Origins of The Second World
War, Penguin
Books, Reprinted
1980.
1929 Dünya Bunalımında Türkiye' · nin İktisadi
Politika Ar~yışları,
Ankara 1977.

~.-DAUTRY,

TUNAYA, T. Z..
TOUCHARE>, - J.
TOYNBEE, A. J.
ÜÇOK, C.
VİDALENC, J.

VALETTE, J . .
VİSSCHER, C. de.

WALTER, G.
WEHBERG, H.

WORMSER, G.

·.

L'Europe, Mythes et Realite Paris
1954.
Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, 5. Bası İstanbul 1982.
Histoire des Idees Politiques T. II,
8. edition, Paris 1981.
_ Survey of International Affairs
1929, Landon 1930.
Siyasal Tarih (1789-1960), An,lrara 1978.
L'Europe Danubienne et. Balkanique (1867-1970), Paris 1973.
Problemes des Relations Internationales (1918-1949) Paris 1980.
Theories et Realites en Droit International Puolic Paris 1955.
La Revolution Russe (20. Siecle)
Paris 1972.
'
Le Protocole de Geneve (Rec. des
Cours de l'Academie de Droit Int.),
T. II, 1925.
La Republique de Ciemenceau, Pa- ·
ris 1960.
1

•

•

Istanbul Üniversitesı Sıyasal Bılgiler Fakültesi
Kütüphanesı
•

·_llllllltllll*l~ll025627*
llllllllll lllll llll llll
255.07 .02.01 .06.00/ 12/025627

FIATI 31

