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ÖZET 

 

Bu çalışmada 1939-1945 yılları arasında meydana gelen II. Dünya Savaşının ve 

ardından Soğuk Savaş olarak nitelendiren dönemin sebep, sonuç ve aşamalarını 

Balkanlar Coğrafyası özelinde incelemeye çalıştık. Balkanlar Coğrafyasının dönemin 

büyük güçleri olan devletler açısından dış politikalarında ne gibi anlamlar ifade ettiğini, 

Sovyetler birliğinin bu bölgeye nasıl yerleştiğini diplomatik adımlar ve diğer devletlerle 

olan ilişkilerini aktararak açıklamaya çalışarak, Balkanlardaki ülkelerde sosyalist 

rejimlerin nasıl kurulduğunu ve bu rejimlerin bölgede ne gibi siyasi, sosyal, ekonomik 

ve kültürel değişikliklere sebep olduğunu izah ettik. Tezimize konu edindiğimiz dönemi 

ise Sovyet lideri Stalin’in görevde olduğu 1922-1953 yılları ile sınırladık. 
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ÖNSÖZ 

 

Avrupa’nın tam göbeğinde meydana gelen II. Dünya Savaşına olan ilgim, bana 

bu sefer meydana gelmiş bir olaya farklı açılardan yaklaşmam gerektiği gerçeğini 

hatırlattı. Dar anlamıyla meydana gelmiş olayları kronolojik bir şekilde aktarıp 

incelemekten ziyade tüm bu yoğun döneme daha önce pek denenmemiş bir 

perspektiften bakmak gereği hissettim. Bu açıdan Balkan Coğrafyasının II. Dünya 

Savaşı ve Soğuk Savaş Döneminde ki siyasi, askeri ve ideolojik açıdan dikkatimi çekti. 

Bu sebeple tezimizi ele aldık ve genel anlamda kısa ve öz olmasını tercih ettik. Çünkü 

tezimizin her aşamasında ele aldığımız konular hakkında çok sayıda ve çok hacimli 

eserlerin yazılması mümkün olmakla birlikte, bu tez gibi daha onlarcası için özel ilgi 

alanını içinde barındırmaktadır. Bu sebeple tez çalışmamı yapabilmemde bana her 

manada emeği geçen tez danışmanım ve hocam Yrd. Doç. Dr. Emrah Safa GÜRKAN’a 

teşekkürü borç bilirim. Ayrıca tezin her aşamasında bana yardımcı olan kardeşim 

Abdussamed SAMANGÜL’e çok teşekkür ediyorum. 

 

Nusret Samangül 

İstanbul 2014.  
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GİRİŞ 

 

  Ekim Devrimi’nden sonra kurulan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel 

Sekreterliğine Lenin’den sonra 3 Nisan 1922 tarihinde Stalin geçmiştir. Bu tarihten 

sonra 5 Mart 1953 yılına kadar geçen süre Sovyet ve Balkan tarihi açısından Stalinist 

Dönem olarak adlandırılmaktadır. Uyguladığı sert ve Marksist-Leninist teorinin pratiğe 

aktarıldığı politika sonucunda, Stalinizm’in her ne kadar metafor olarak Marksist-

Leninist teorinin pratiği olsa da yeni bir akımın kurulmasına sebep olmuştur. 

Daha savaş yıllarında Balkanlar Coğrafyasında etkisini Komünist Ve partizan 

gruplarla hissettiren Stalin, savaş sonrasında Churchill’inde deyimiyle Balkanlarda 

“Demir Perde” Doğu Blok’unu kurmayı başarmıştır. Balkanlar da Sovyet 

uygulamalarının bir prototipi oluşturuldu. Bu bloktan ve sıkıyönetimden sadece Tito 

önderliğindeki Yugoslavya kurtulmayı başarmış ve Doğu-Batı Bloku arasında, kendi 

ulusal çıkarları çerçevesinde “Uydu Devlet” olmama rolünü üstlenmiştir. 

Sert Stalinist politikaları, Balkanlarda Sosyalist rejimlerin kurulmasını 

sağlayarak, bölgede ekonomik, sosyal ve ideolojik değişiklere sebep olmuştur. Batı 

“Kapitalizmine” karşın “Sosyalist” yönetimlerin daha başarılı olacağı ve Balkan 

Coğrafyasını Kapitalist Batı karşında bir tampon bölge oluşturma düşüncesi tüm Balkan 

yönetimlerinin Sosyalist olma veya olmaya çalışma sürecinin başlamasına sebep 

olmuştur. 

Hiç kuşku yok ki 20. Yy da dünya tarihinin seyri açısından gerçekleşen en 

önemli hadise Rusya’da Ekim Devrimi olarak adlandırılan komünist devrimin 

olmasıdır. İlk bakışta her devletin kendi iç dinamikleri açısından açıklanması gereken 

bir olay olarak gözükmesine rağmen etkileri sınırları ve dönemini aşarak tüm dünyada 
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değişikliklere sebep olmuştur. Devrimin getirdiği ve o güne kadar sadece teoride kalan 

sosyalist ve komünist düşünce Sovyet Rusya ile adeta ete kemiğe bürünmüştü. 

Vücudunda hayat bulduğu Rusya ile sadece işçilere hitap eden (Marksın teorisinin 

sonunda “tüm dünya işçileri birleşin”) bir ideoloji olmaktan çıkarak yeni dünyanın 

oluşmasında ve 21. Yy’in inşaa edilmesinde büyük rol oynamıştır. 

Marksın getirdiği bu yeni fikri akımın bu denli güçlü olmasında elbetteki en 

büyük pay Sovyet Rusyanındır. Devrim ile benimsenen bu yeni ideoloji 1917 yılından 

başlayarak 1991 yılana kadar devletin resmi ideolojisi olmuştur. sosyalizm ve Rusyanın 

yollarının kesişmesi iki taraf açısından da farklı şeyler ifade etmekteydi. Sosyalizm 

açısından belki de o dönemde hayat bulacağı en güçlü vucüda sahip olmuştu. Aynı 

zamanda ideolojininde Rusyayı bu denli güçlü yaptığı düşünülebilir elbette. Ancak 

bizde oluşan kanaat Rusyanın sosyalizme yaptığı hizmetin çok daha fazla olduğudur. 

Sosyalizmin geniş coğrafyalara yayılmasının bizce en önemli nedeni Sovyet dış 

politikasının temel esasları ve bu çerçevede atılan adımlardır. II. Dünya Savaşı sırasında 

ve sonrasında atılan adımlar ve yaşanan olaylar Sovyet Rusya’yı dünyanın iki süper 

gücünden biri yaptı. Özellikle savaşta Hitler Almanya’sına karşı kazanılan zafer tüm 

dengeleri alt üst etmekle birlikte Balkanlar ve Doğu Avrupa coğrafyasını Sovyetlere 

açılmasına sebep oldu. Bu tarihe kadar Sovyet dış politikasının esaslarını dünya da 

tanınma ve güvenlik politikaları oluştururken bu tarihten sonra yayılmacı bir siyasete 

geçerek geniş coğrafyalara yayıldı. Adeta hem kendi topraklarında hem de etkisi altına 

aldığı topraklarda sosyalist bir imparatorluk kurdu. Yakaladığı bu güç ile birlikte rakibi 

ABD’nin karşısına çıkarak dünyanın iki bloğa ayrılmasına sebep oldu.  

Marksist bakış açısıyla temellendirilen tarihin 5 önemli safhası vardır. Bu 

safhalardan sonuncusu ve en önemlisi devrimdir. Son dönem olan 5. safhada komünist 
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devrim işçi sınıfı ve komünist yapılanmalar tarafından gerçekleştirilerek tüm dünyanın 

komünizm ile yönetilmeye başlaması öngörülür. Batıda ve dünyanın farklı 

coğrafyalarında Rusya’da olduğu gibi devrimlerin gerçekleşerek kapitalist düzenin 

yıkılacağını savunan en önemli kişi Lenin’dir. Ancak beklenen bu devrimlerin halk 

hareketleri ile bir türlü olmaması ve kapitalist düzenin geniş halk kitleleri harekete 

geçirilerek yıkılamaması farklı bir yöntem olan siyasi hayatın ve parti 

organizasyonlarının kurulmasına sebep olmuştur. Dünyanın hemen her ülkesine yayılan 

bu komünist partiler tek elden ve Moskova’dan yönetilerek iktidarı ele geçirmeye ve her 

biri kendi ülkesinde sosyalizmi hâkim kılmaya çalıştı. Bu hareketlerin yer aldığı önemli 

coğrafyalardan biride Balkanlardır. Daha savaşın başladı yıllarda komünist partilerin 

kuruldu bu coğrafyada savaştan sonra ülkeler Sovyetlerinde etkisiyle Komünist 

Rejimleri kurdular. Ortaya çıkan bu yapı tüm Balkanlar Coğrafyasının Sovyet 

kontrolüne girmesine sebep olarak Balkanlarda 1991 yılına kadar sürecek Sovyet 

Dönemini başlatmış oldu. 

Sosyalist ülkelerin kurulması ile bu coğrafyada sosyal, siyasi, ekonomik ve 

kültürel alanda birçok köklü değişikliğe sebep oldu. İnsanların daha önceleri hiç 

karşılaşmadıkları bir hayat tarzının benimsetilmeye çalışılması birçok huzursuzluklara 

sebep oldu. Ancak baskıcı ve otoriter rejimler olan sosyalist iktidarlar her ne pahasına 

olursa olsun bu değişiklikleri gerçekleştirdiler. Böylece büyük dönüşümler yaşanırken 

birçok insan bu değişimin bedelini çok ağır şekilde ödedi. 
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1. BÜYÜK GÜÇLERİN BALKANLARA OLAN İLGİSİNİN 

TEMELİ 

 

Balkan coğrafyasında yaşanan olaylara baktığımızda büyük güçlerin uzun 

zamandır bu bölge için politikalar ürettiğini görmekteyiz. Kendi çıkarları çerçevesinde 

üretilen bu politikalar dâhilinde atılmaya çalışılan adımlar, esasında bölgenin I. ve II. 

Dünya savaşında büyük önem kazanarak çatışmaların merkezi haline gelmesine sebep 

olmuştur.  

Rusya açısından bu bölge kadim bir öneme sahiptir. Rusya, İmparatorluk 

Döneminde Balkanlar coğrafyasına, Avrupa’da etkin güç olmak ve Akdeniz’e ulaşmak 

amacıyla ilgi göstermiştir. Bu çerçevede Panslavizm’i bir araç olarak kullanmaya 

çalışmış ancak balkanlarda ki Slav halkları ile arasında ki mezhepsel farklılar sebebiyle 

başarılı olamamıştır. Soğuk Savaş ta ise ilgisinin temel nedeni batı ile arasında bir 

tampon bölge oluşturarak güvenliğini sağlama çabalarıdır. İngiltere için ise Balkanlar 

birinci dereceden önemli bir bölge değildi. Ancak Hindistan’a giden yol ve Süveyş 

Kanalının güvenliği açısından önem arz etmekteydi. Burada güçlü bir devletin 

kurulmasına karşıydı. I. Dünya Savaşında Rusya ile yakınlaşması ve II. Dünya 

Savaşında Yüzdeler Anlaşmasının yapılma sebebi bölgede ki statükoyu koruma 

amaçlıdır. Ulusal birliğini geç tamamlayan İtalya ise Adriyatik Denizinin karşı kıyıları, 

adalar ve Arnavutluk topraklarına ilgi duymaktaydı. I. ve II. Dünya Savaşlarında 

İtalya’nın ilk olarak bu bölgelerde görülme sebebi bu politikanın ürünüdür. Özellikle II. 

Dünya Savaşında ilk harekâtları bu bölgelere olmuştur. Arnavutluk’a verdiği notanın 

ardında Kosova ve Batı Makedonya’yı denetimi altına aldı.  Almanya için Doğu Avrupa 
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ve Balkanlar coğrafyası genişlemenin doğal bir yönüydü. Azerbaycan Petrollerine 

ulaşması için kat etmesi gereken önemli bir coğrafyaydı. Amerika’nın bölgeye ait 

politikalarına ise Soğuk Savaş döneminde rastlamaktayız. Bu dönemde ise Sovyet 

yayılmacılığa karşı Çevreleme Siyaseti ve Marshall Yardımlarını devreye sokarak 

bölgenin sosyalist rejimlerle yönetilmesini engelleyerek Doğu Bloku’nu zayıflatmaya 

çalışmıştır. 

 

2. SOVYET DIŞ POLİTİKASI 

 

Sovyet dış politikası esasında Marksist ideolojinin şekillendirmesi ile 

oluşmamıştır. Nasıl ki sosyalizm köylü toplumların yönetilmesi için fikir vermeyerek –

onları kolhoz ve sovhozlar vasıtasıyla birer sanayi işçisine çevirmeye çalışıyor ve onları 

toplumun en alt tabakası olarak görüyorduysa- köylü tarım ilişkisini bireyselcilikten 

çıkartarak tarım arazilerini devletin sanayi kuruluşlarının farklı bir boyutu haline 

getirerek, kolektif üretim ve devlet kontrolüne onları sokarak, özünde köylüyü değiştirip 

köylü üzerine, ona özel bir sistem getirmiyorsa dış politikada yine bu örnekteki akıbeti 

paylaşıyor. Teorik olarak sistematik bir dış politika bu yüzden görememekteyiz. 

Sosyalizmin kapitalizm karşısında başarılı olması için uğraşılması, Sovyetlerin kendisi 

ve uydu devletleriyle birlikte kapitalist ülkelerden sosyal ve ekonomik kriterler 

bakımından daha iyi hale gelmeye çalışması esasında sosyalist düşüncenin dış 

politikada ki pratiğini değil kendilerinin kabul ettiği fikri akımın daha doğru olduğu 

kanaatinin bir ürünüdür. Balkanların sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan Sovyet 

prototipi haline gelmesi bu sebepledir. 
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Sosyalizmin dış politika hakkında bir şeyler söylememesi Sovyetlerin daha çok 

geçmişe yüzünü dönerek yayılmacı siyaset benimsemesine sebep oldu. İmparatorluk 

Rusya’sı gibi tek elden ve ana merkezden yönetim, Stalin’in büyük bir güç olarak 

devleti tamamen ele geçirmesiyle sosyalist bir imparatorluğun oluşmasının önünü açtı. 

Balkanlarda ki savaş sonunda bölgeye yayılma siyaseti bu benzerliği sıkça hatırlattı. Bu 

çerçevede Balkanlar Panslavizm ve sıcak denizlere inme siyasetinde olduğu gibi yine 

Sovyetlerin uğrak yeri oldu. Bu yayılma siyaseti İmparatorluk Rusya’sını anımsatırken 

ancak bu sefer amaç batı sınırını güven altına almaktı. Gerek savaştan önce Almanya’ya 

karşı yapılan anlaşmalarda taraf olması gerekse de Almanya ile saldırmazlık anlaşmaları 

yapması savaş sonunda da bir tampon bölge oluşturup askeri harekâtlara karşı koyma 

çabası bu güvenlik politikası ile açıklanmaktadır. Savaşın bitip Soğuk Savaşın 

başlamasıyla birlikte Balkanlara inen perde yine bu politikanın bariz bir ürünüdür. 

İmparatorluktan sonra yeni kurulan modern devletin temel fikrinin güvenliğin 

sağlanması olması çokta anlamlıdır. Savaşa kadar olan dönemde güvenlik fikri 

Sovyetlerin real politik kaygılarının ürünüdür. Aynı zamanda Milletler Cemiyetine üye 

olunması birçok saldırmazlık ve ticaret anlaşmasının yapılmasındaki temel sebep ise 

bütüncül korumayı sağlamaktır. Sovyetlerin amacı dünya barışını sağlayıp problemlerin 

diplomatik yollarla çözülmesi için çalışan Milletler Cemiyetine girilmesi de ayrıca 

dünyada mevcut olan durumun korunmasını sağlayarak kendi güvenliğini sağlamayı 

amaçlamıştır. Çünkü korunacak olana statüko yine Sovyetlerin kişisel olarak güttüğü 

güvenlik politikasına hizmet edecekti.
1
   

                                                 
1
 Saadet Rüstomova Demirci, “Rusya’nın Balkan Politikası”, (18.06.2008) http://tasam.org/tr-

TR/Icerik/899/rusyanin_balkan_politikasi (erişim 15.05.2014). 

http://tasam.org/tr-TR/Icerik/899/rusyanin_balkan_politikasi
http://tasam.org/tr-TR/Icerik/899/rusyanin_balkan_politikasi
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Atılan tüm bu diplomatik adımlara rağmen savaşın başlamasından 2 yıl sonra 

Almanya kısa bir süre zarfında Sovyet topraklarının büyük bir kısmını işgal edip 

Moskova’ya kadar gelmeyi başarmıştır. Sovyetler bu işgale askeri açıdan karşılık 

verememiştir. Buda güvenlik politikasına ciddi anlamda ihtiyacın olduğunu ve dış 

politikada atılan adımların bu amaç güdülerek pratikte oluşturulduğunun kanıtıdır.  

Hitler Almanya’sının bu saldırısı Sovyet dış politikasının da değişmesine sebep 

olarak, karşı harekâtla Kızıl Orduya Doğu Almanya’ya kadar büyük bir coğrafyanın 

açmıştır. Bu tarihten sonra Sovyet dış politikası batıya olan güvensizlik, sosyalizmin 

yayılması ve ekonomik olarak kapitalist batıdan daha güçlü olma fikri çerçevesinde 

şekillenecektir. Nazi Almanya’sına karşı kazanılan bu zafer geniş toprakların 

kontrolünü Sovyetlere açarken aynı zamanda da dünya siyasetine de yön veren taraf 

olmasına sebep olmuştur.  

 

2.1  1920’lerde Sovyet Dış Politika 

 

1918 yılında Dış işleri Komiserliğine Georgi Çiçerin, gelmiştir. 1928 yılına 

kadar görevde kalan Çiçerin, yeni kurulan devletin tanınmasını ve diğer devletler 

tarafında kabul görmesini sağlamak adına çalışmalarını yürüttü. Aynı zamanda 

Devrimden sonra dünyaya yayılan komünist hareketlerin oluşturduğu olumsuz havayı 

da dağıtmak gibi bir görevi vardı. Devrimden sonra kurulan parti organizasyonların 
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devrimci ruhlu olması ve kuruldukları ülkelerde iktidarı ele geçirmeye çalışmaları 

Sovyetlere karşı güvensizliğin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
2
 

 Sovyetlerde iç savaşın bitmesi ve düzenin sağlanmasıyla ortaya koyulan Yeni 

Ekonomi Politikası dışa açılımın itici gücü olmuştur. 1921 yılında Büyük Britanya ile 

imzalanan ekonomi anlaşması ile başlayan süreç 20 li yılların sonuna kadar bir dizi 

anlaşma ile devam etmiştir. Bu anlaşmadan 1 yıl sonra 1922 yılında Almanya ile 

Rapollo Anlaşması imzalanarak ekonomik işbirliğine gidilmiştir. Yine 1925 yılında 

Japonya ile petrol, kömür ve kereste işletimi konusunda anlaşma imzalanmıştır. Aynı 

zamanda 1920lerde Türkiye, İran ve Afganistan ile tarafsızlık anlaşmaları imzalanarak 

doğu sınırı için güvenlik tedbirleri alınmıştır. Tüm bu politik adımlar çerçevesinde 

Sovyetler Birliği ABD ve Doğu Avrupa Slavları haricinde resmi olarak tanınan bir 

devlet statüsüne kavuşmuştur.
3
 

 

2.2 1930’larda Sovyet Dış Politikası 

 

Bu yıllarda Sovyetler bir yandan saldırmazlık anlaşmaları yaparken diğer yandan 

da I. Dünya Savaşı sonrası oluşan düzenin korunması fikrini benimsemiştir. Dünya da 

çeşitli bölgelerde meydana gelen çatışmaların büyük güçlerin araya girerek 

sonlandırılması fikrinin benimsenmesi Sovyetler’e Milletler Cemiyetinin kapısını 

açmıştır. (Elde ettiği bu üyelik ile birlikte ileride sıkça olumsuz anlamda kullanacağı 

veto hakkı ayrı bir öneme sahiptir. Verilen veto kararlarının büyük bir çoğunluğu 

Sovyetlerin oyudur. Bu tavır Milletler Cemiyetinin işlemez hale gelmesine sebep olacak 

                                                 
2
 Nicholas V. Riasanovsky ve Mark D. Steınberg, Rusya Tarihi (Çev. Figen Dereli. İstanbul: 
İnkılap, 2011). s. 555. 

3
 Rıasanovsky ve Steinberg, Rusya Tarihi, s. 555-556. 
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ve batılı güçleri farklı arayışlar içine sokacaktır.) Bu olayla birlikte Sovyet dış politikası 

artık İngiltere, Fransa ve Amerika ile paralellik göstermeye başlayarak savaş sonuna 

kadar sürecek birlikteliğin başlangıcını oluşturacaktır. 

Birlikteliğin esas amacı ortak düşman olan Hitler Almanya’sının güçlenmesini 

ve tekrardan Avrupa’da yayılmasını engellemekti. Batılı güçler Hitlerin tehdidini onu 

mutlu etmek ve tavizler vermek yöntemini kullanarak önlemeye çalışırken, Sovyetler 

ise bu yöntemin başarı sağlamayacağını düşünerek, yeni yaptırımlar ve askeri müdahale 

fikrine sahipti. Almanya’nın ısrarla toprak isteklerine olumlu yanıt veren İngiltere ve 

Fransa, Hitlerin Çekoslovakya’yı dağıtmasına ve Polonya’ya göz dikmesine sebep 

olarak izledikleri yolun yanlış olduğunu anladılar. Sovyetler ile batı arasında yaşanan bu 

fikir ayrılığı 1939 yılında Sovyetleri haklı çıkarır nitelikte olan II. Dünya Savaşının 

başlamasına sebep oldu.
4
  

 

2.3 1939-45 Arasında Sovyet Dış Politikası 

 

Savaşın bir yandan devam ettiği dönemlerde Sovyet-İngiltere ve Amerika 

görüşmeleri devam etmiştir. Bu görüşmelerin ilki Sovyetler ve İngiltere arasında 

yapılmış ve neticesinde Atlantik Anlaşması imzalanmıştır. 1941 yılında imzalanan bu 

anlaşma “ tüm ülkelere özgürlük, kendi kaderini tayin etme ve ekonomik fırsatlar gibi 

konuları içermektedir”. Bu anlaşmayı önemli yapan nokta ise “Ülkelerin kendi 

kaderlerini tayin etme” ifadesidir. Çünkü bu ifade savaşın bitişiyle birlikte Sovyetlerin 

Balkanlarda nüfuzunun artmasına, sosyalist rejimlerin kurulmasına ve Demir Perde’nin 

                                                 
4
 George Verdansky, Rusya Tarihi. Çev. Doğukan Mızrak.( İstanbul: Selenge Yayınlar, 2009). s. 438-440. 



17 

 

bu coğrafyaya inmesine sebebiyet verecektir.
5
 Aynı zamanda Churchill ve Stalin 

arasında imzalanan bir diğer anlaşma olan Yüzdeler Anlaşması
6
 da yine Balkanlar 

Coğrafyasının geleceği ve nüfuz alanlarına göre nasıl bölüneceği konusunda büyük 

önem arz etmektedir. Anlaşmanın neticesi olarak Bulgaristan ve Romanya Sovyet nüfuz 

bölgesi olarak belirlenirken Yunanistan ise İngiltere’nin nüfuz bölgesi olarak 

belirlenmiştir. Bir başka bölge ülkesi olan Yugoslavya %50 - %50 olarak paylaşılmıştır. 

Oranların eşit olmasına rağmen Yugoslavya’da partizan grupların çabalarıyla Komünist 

Partisi lideri Tito yönetimi ele geçirmeyi başarmıştı. Bu anlaşmanın mahiyeti tam olarak 

savaş sonrasında paylaşım aşamasında ortaya çıkmıştır. Yapılan bu anlaşmaya sadık 

kalınarak Balkanların tamamı Sovyet nüfuzu olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda 

İngiltere savaş sonrasında bu anlaşmanın bir tarafı olmaktan çıkarak bölgedeki 

nüfuzunu ve söz söyleme hakkını Amerika’ya devretmiştir. Bu önemli iki anlaşmanın 

haricinde 3 de konferans yapılmıştır.  

 

3. TAHRAN – YALTA-POTSDAM KONFERANSLARI 

3.1 Tahran Konferansı 

 

 28 Kasım-1 Aralık 1943 tarihinde Tahran’da ki Sovyetler Büyükelçiliği 

binasında Roosevelt, Churchill ve Stalin’in katılımıyla gerçekleşmiştir.
7
 Konferansın ilk 

gündem maddesini 19 Ekim 1943’de Moskova’da yapılan konferansta alınan, 

                                                 
5
 Rıasanovsky ve Steinberg, Rusya Tarihi, s. 556-560. 

6
 Bkz. Ek 1: Wikipedia, “Yüzdeler Anlaşması.” 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCzdeler_Anla%C5%9Fmas%C4%B1 (erişim15.05 2014). 
7
 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789-1999 (İstanbul: Filiz Kitabevi, 2000), s. 621. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCzdeler_Anla%C5%9Fmas%C4%B1
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Sovyetlerin, Almanya’ya kesin zafer sağlayıncaya kadar savaşacağı güvencesini 

vermesi ve ikinci cephenin 1944 yılının ilkbaharında açılacağı kararlarının onaylanması 

oluşturmuştur.
8
   Tahran Konferansı’nın ana gündem maddesini ise oluşturan başlıklar 

şöyledir: 

1. Ruslar ikinci cephenin açılmasında ısrar etmişler ve bu ısrarın 

sonucu olarak cephenin açılma tarihi 1 Mayıs 1944 olarak tespit 

edilmiştir. Churchill, ikinci cephenin Balkanlar’da açılması fikrini 

Ruslara kabul ettirememiştir.  

2. Savaş sonrası barış düzeninin korunması için bir milletlerarası 

teşkilatın kurulması fikri bütün taraflarca kabul edilmekte beraber, 

Ruslar dört büyük devlet arasına Çininde katılmasına itiraz 

etmişler, fakat onlarda isteklerini kabul ettirememişlerdir. 

3. Polonya’nın sınırlarının belirlenmesi, Alman topraklarının 

Polonya’ya verilmesi ve Rusya’nın Londra’da kurulan mülteci 

Polonya Hükümetini tanımayı reddetmiştir.
9
  

 

 

   Bu konferansın en önemli sonucu ise müttefikler arasındaki görüş ayrıklarına 

sebep olmasıdır. Özellikler konferansta ele alınan konularda ikinci cephenin açılması 

fikri çok çarpıcıdır. Churchill ikinci cephenin Balkanlar’da açılmasını Rusya’nın buraya 

yerleşmemesi açısından istiyordu. Cephenin burada açılmasıyla ABD ve İngiltere 

birlikleri burada yerleşerek Balkanlar Coğrafyasının Rusya’nın işgal alanı olmasını 

engelleyecekti. Cephenin açılması 6 Haziran 1944 tarihinde ise Sovyetler Kızıl Ordusu 

Romanya üzerinden Balkanlar’a girmeye başlamıştı. 

 

                                                 
8
 Daş, Mustafa, Kayapınar Levent, ve Fahri Kılıç vd., Yakınçağ Avrupa Tarihi, Ed.  Ayşe   

Kayapınar (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013), s. 133-134. 
9
 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, (Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, 1989), s. 393-394. 
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3.2 Yalta Konferansı 

 

4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında Kırımın Yalta kentinde, savaşın müttefiklerin 

başarısıyla bitmek üzere olduğu bir dönemde, savaştan sonra kurulacak düzenin 

görüşülmesi üzerine toplanmıştır.
10

  

   Konferansta görüşülen konulara bakıldığında müttefik liderler arasında 

düşünce olarak büyük farklar olduğu görülmektedir. Roosevelt’in gündeminde savaş 

neticesinde Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kurulması ve Avrupa’da doğacak barış 

ortamıyla Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesi vardı. Churchill’in çözüme 

kavuşturmaya çalıştığı konuların başında özellikle Almanya ve Polonya gelmekteydi. 

Ayrıca Balkanlar’da İngiliz nüfuzunuzda görüşülmesini istiyordu. Stalin ise 

Almanya’nın tekrardan kendisine saldırmaması için gerekli olan tüm güvenlik 

önemlerinin alınmasını, Almanya’dan alınacak savaş tazminatını ve Moskova 

Konferansında kararlaştırılan ABD yardımlarının
11

 sürmesini gündeme taşıdı.
12

  

   Konferansta görüşülen konulardan sonra Almanya özelinde buranın 3 parçaya 

bölünmesine ve Berlin’in ortak işgal alanı olmasına karar verildi. Sovyetler’in istediği 

tazminat konusunda ise Almanya’nın 20 Milyar dolar ödemesine ve bunun yarısının 

Sovyetler’in almasına, borcun yarısının iki yıl içinde sanayi ve makine teçhizatı 

şeklinde alınmasına, geri kalan kısmının ise 10 yıl içinde tahsil edilmesine karar verildi. 

                                                 
10

 Daş vd., Yakınçağ Avrupa Tarihi, s. 134. 
11

 Bkz. Ek 2: Viktor Suvorov, Buzkıran, çev. Bahram Abdurrahimov. (Ankara: Delta, 2009), s. 

204. 
12

 Uçarol, Siyasi Tarih 1789-1999, s. 623. 
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Polonya konusunda ise kısa bir zaman zarfı içerisinde gizli oya dayanan demokratik ve 

serbest seçimlerin yapılmasına karar verildi.
13

 

   Sonuç olarak özellikle Polonya konusu bu konferansta da çözülemedi. Çünkü 

tarafların demokratik ve serbest seçiminden anladıkları çok farklıydı. Ayrıca 

İngiltere’nin Balkanlar’da daha fazla nüfuz alanı talebi de belirli bir karara bağlanmadı. 

Bu konu ise Sovyetler’in Balkanlar’daki hareket alanını genişletti. Her bir tarafın farklı 

beklentiler içerisinde olması birçok konunun kesin olarak kararlaştırılamamasına sebep 

oldu. Oluşan bu ortam müttefikler arasındaki işbirliğini olumsuz anlamda etkiledi. 

 

3.3 Potsdam Konferansı 

 

17 Temmuz-2 Ağustos 1945’te Almanya’nın teslim olmasından sonra, savaşın 

ortaya çıkardığı problemleri görüşmek üzere Berlin yakınlarında Potsdam’da yapılan 

son müttefik konferansıdır. Konferansta ABD’yi Roosevelt’in ölümünden sonra yerine 

geçen Truman, İngiltere’yi konferansın ilk kısmında Churchill, Churchill’in ülkesindeki 

seçimleri kaybetmesi sebebiyle ikinci kısmında Clement Attlee ve Sovyetleri ise Stalin 

temsil etmiştir.
14

   

Potsdam Konferansı önceki konferans ve görüşmelerden farklı olarak savaşın 

gidişatı ve bitişi ile ilgili olmayıp savaş sonrasında barışın ne şekilde sağlanacağını 

konu edinmiştir.
15

  

                                                 
13

 Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, s. 401. 
14

 Daş vd., Yakınçağ Avrupa Tarihi, s. 135. 
15

 Uçarol, Siyasi Tarih 1789-1999, s. 628. 
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   Konferansta ele alınan ve ortaklığın oluştuğu konu Almanya’nın durumu oldu. 

Alınan karar da Almanya’daki Nazi kurumları ve Alman silahlı birlikleri ortadan 

kaldırılarak oluşturulan savaş sanayisi barış ekonomisi çerçevesinde şekillenecekti. 

Ayrıca barış düzeninin sağlanması için ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere, Çin ve Fransa 

dışişleri bakanlarının oluşturacağı Dışişleri Bakanları Konseyi oluşturuldu. 

Çözülemeyen ve dünyayı iki kutuba ayıran problemler ise Balkanlar Coğrafyasının 

durumu ve Polonya belirsizliği oldu. Sovyetler Balkanlar’da kurulan sosyalist rejimlerin 

tanınmasını istedi ancak bu görüş ABD ve İngiltere tarafından kabul edilmedi. Polonya 

konusu ise iki taraf açısından hassas bir nokta olarak yine çözüme kavuşturulamadı. 

Sovyetler Kızıl Ordu ile Polonya ve Almanya’yı işgal edince Polonya’nın doğu 

kısımlılarını kendi ülkesine kattığını açıkladı.
16

 Ancak bu istekte ABD ve İngiltere 

tarafından kabul edilmedi.
17

  

   Potsdam Konferansı müttefiklerin yapmış olduğu son konferans olmakla 

birlikte, konferansın tarafı olan her ülke kendi çıkarları doğrultusunda Avrupa’daki 

düzenin kurulmasını amaçlamıştır. Bu çerçevede atılan adımlar sebebiyle görüş 

ayrılıkları derinleşerek dünyanın iki blok olarak ayrılmasına ve Soğuk Savaş’ın 

başlamasına sebep olmuştur. 

Savaşın son bulmasıyla birlikte Sovyet gücü Balkanlar ve Orta Avrupa’ya hızlı 

bir şekilde yayıldı. Büyük bölümünü Kızıl Ordunun işgal ettiği ülkeler sosyalist rejimler 

gerek Stalin’in merkezden desteğiyle gerekse de Partizan hareketlerle kuruldu. Bu 

yayılma üzerine dış ilişkilerde batı ile yapılan ittifak ve anlaşmalar bir bir çökmeye 

                                                 
16

 Bkz. Ek 3: R. A. C Parker, II. Dünya Savaşı. çev. Müfit Günay. (Ankara: Dost, 2009), s. 274 
17

 Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, s. 404. 
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başlarken dünya iki güç arasında paylaşıldı. Bloklarını başını Sosyalist Rejimlerin 

kurulmasını isteyen Sovyetler ile anti-komünist politikalarıyla Amerika çekti.  

İki gücünde dominant olma isteği ile attığı adımlar farklı görüşler çerçevesinde 

temellendirilebilir.  

Tarihçiler “soğuk savaşın” ortaya çıkışını tartışırken, çoğunlukla 

Sovyet tarafını suçlu bulurlar. Sovyetler Birliği Batı ile ilişkilerinde 

inatçı davranırken kendi blokunu ( Batı devletleri Doğu Avrupa’da 

özgürlük ve demokratik seçimlerin yapılmasına yönelik sözlerin 

tutulmamasını ihanet olarak görüyordu.) genişletmek için elinden 

geleni yapıyor, tüm dünyadaki komünist hareketlerden destek alıyor 

ve Sovyet komünizminin önündeki fırsatları değerlendiriyordu. Diğer 

bazı tarihçiler ise başta ABD olmak üzere Batı’da derin bir anti-

komünist geleneğin olduğuna ve Amerika’nın da savaş sonrası 

dönemde dominant rolü üstlenme isteğine işaret etmektedir. Yine ilgili 

bir sav, Sovyetler ’in, Batı’nın ve özellikle Amerika’nın savaş sonrası 

denemdeki niyetleri hakkında kaygı duyduğunu savunmaktadır. 

Komünizme düşmanlık besleyen ve Amerika’nın yeni nükleer gücü ile 

savaştan çıkan Batı’nın savaş sonrasında Sovyetler Birliği’nin zayıf 

durumundan faydalanmasından korkuyordu. Stalin Rusya’nın henüz 

yeni bir saldırıya karşı koyacak durumda olmadığını anlamıştı. Sovyet 

gücünü kapitalist Batı’ya karşı savunmak için, Sovyetler Birliği’nin 

Batı sınırlarında komünist müttefiklere ve bir güç imajına (Bu da hem 

Doğu Avrupa’da Kızıl Ordu’nun gövde gösterisi yapması hem de 

Rusya’da gerçek koşulların ne olduğuyla ilgili bilgi sızmaması 

anlamına geliyordu) ihtiyacı olduğu düşünülüyordu.
18

  

 

 

Bu fikirler içerisinde blokların oluşması bu döneme kadar olan Sovyet dış 

politikasının parametreleri göz önüne alındığında güvenlik ve yayılmacılık politikası ile 

                                                 
18

 Rıasanovsky ve Steinberg, Rusya Tarihi, s. 578. 
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açıklanabilir. Savaştan sonra iş başına gelecek yönetimlerin batı yanlısı olma ihtimali 

karşısında yalnız kalacağını düşünen Sovyetler, Balkanlarda despotik uygulamalarla 

sosyalist rejimlerin kurulmasına yoğun çaba harcarken, ABD ise Avrupa’nın içlerine 

kadar uzanan sosyalist rejimlerin askeri, politik ve ekonomik problemlere sebep olacağı 

düşüncesiyle karşı adımlar atmıştır.  

 

4. KIRILGAN İTTİFAKIN SONU VE SOĞUK SAVAŞIN 

NEDENLERİ 

 

  1920’lerde başlayan Sovyet-İngiltere ve ABD dostluğu 25 yıllık süre zarfında 

atılan her adımda kendini göstermiştir. Geçen bu süre boyunca taraflar birbirlerine derin 

güvensizlik beslemişlerdir. Ancak bu güvensizlik genel olarak politik kuşkuların 

ilerisine geçmemiştir. 1946 yılına gelindiğinde ise tarafların birbirlerine olan 

güvensizlikleri tam anlamıyla gün yüzüne çıkmış ve “Üç Büyükler” ittifakı dağılarak 

dünya iki kutba ayrılmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı boyunca tarafları birbirine yaklaştıran tek konu Alman 

tehlikesi olmuştur. Almanya’nın saldırgan ve yayılmacı tutumu öncelikle Fransa’yı, 

Avrupa kıtasının tamamını ve son olarak ta Sovyetler’i tehdit eder hale gelmiştir. 

Avrupa’da ortaya çıkan bu tehlike doğal olarak tehdit edilen tarafların birbirlerine 

yaklaşmasına sebebiyet vermiştir. Churchill 1941 yılında Alman tehlikesini kastederek 

“Rusya’nın içinde bulunduğu tehlike, bizim de içinde bulunduğumuz tehlikedir” 

demiştir. Bu ifade İngiliz-Sovyet ortaklığının nedenli zorunluluğunu gözler önüne 
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sermektedir. Yine Churchill bir başka ifadesinde bu sefer nükte yaparak “Hitler 

cehennemi istila etseydi, Avam Kamarası’nda şeytan için en azından bir olumlu 

göndermede bulunurdum”
19

 demiştir. ABD’yi de grubun üçüncü üyesi yapan yine 

Almanya tehdididir. 1941 yılında Almanların Sovyetler’i istilası üzerine, bu tarihten 

sonra Roosevelt’in politikalarının temel noktasını bu tehlikenin biran önce ortadan 

kaldırılması oluşturmaktadır. Waldo Heinrichs Roosevelt’in politikalarını ve ABD-

Sovyet ortaklığının sebebini: 

Almanya’nın yenilgiye uğratılması için Sovyetler Birliği’nin ayakta 

kalması ve Amerika’nın güvenliği için de Almanya’nın yenilgiye 

uğratılması şarttır.
20

 ifadeleri ile açıklamaktadır. 

 

Ortak düşmanın varlığı bu 3 ülkenin birbirinin yanında olması zorunluluğunu 

doğurdu. Savaş boyunca ortaklığın devam etmesi ile birlikte aradaki problemlerin en 

önemli sebebi de yine Almanya oldu. Bir önceki bölümde Müttefiklerin katıldığı 

konferansları aktardık. Burada da açık bir şekilde görülmektedir ki Almanya’nın savaş 

sonrasında alacağı düzen, işgal bölgelerine ayrılması, Sovyetler’in alacağı tazminat ve 

sanayisinin nasıl dönüştürüleceği taraflar arasında problem teşkil etti.
21

 Ayrıca savaş 

sonrasında Sovyetler Almanya’nın tamamen yok edilmesini ve bir daha Avrupa’yı ve 

Sovyetler’i işgal edememesini hedeflerken, İngiltere ve ABD ise yeni oluşturulacak 

                                                 
19

 Robert J. McMahon, Soğuk Savaş,  Çev. Sinem Gül (Ankara: Dost, 2013), s. 31. 
20

 McMahon, Soğuk Savaş, s. 31. 
21

 Bkz. Ek 4: Parker, II Dünya Savaşı, s. 240. 
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Almanya’yı Sovyet Bloğuna karşı bir tampon bölge olarak kullanmayı ve Avrupa’da 

ortaya çıkan güç boşluğunu yine Almanya ile doldurmayı hedefliyordu.
22

  

İttifak içinde ikinci büyük problem ise Polonya konusunda yaşandı. Sovyetler 

için Polonya konusu hayati önem taşımakta ve taviz verilebilecek düzeyde değildi. 

Sovyetler’in Balkanlar’da ve Orta Avrupa’da oluşturduğu güvenlik duvarının son 

parçası Polonya’ydı. Bu bölgelerin kendisini batıdan ayıran, oradan gelebilecek 

tehditleri engelleyecek güvenlik hattının son ve kuzey parçasını oluşturmaktaydı. Ayrıca 

Sovyetler için Polonya’nın tarihsel ve psikolojik önemi de büyüktü. Almanya, Polonya 

topraklarını geçerek iki büyük dünya savaşında da Rusya’yı işgal etmişti. Stalin bu 

senaryonun bir daha yaşanmaması ve ileride Almanya’nın yeniden toparlanacağını 

düşünmesi sebebiyle bu bölgede kurduğu sosyalist rejimin tanınmasını ve Curzon 

Hattının doğusunda ele geçirdiği toprakların Sovyet mülkü olduğunun kabul edilmesini 

istedi. Stalin 1945 yılında ABD elçisi Harry Hopkins’e bu konuyla ilgili olarak şunları 

söylemiştir.  

Almanlar yirmi beş yıl içerisinde iki kez Polonya üzerinden Rusya’yı 

istila ettiler. Böylesine korkunç bir şey olan bütün Alman istilalarıyla 

ne İngilizler karşılaştılar ne de Amerikalılar. Dolayısıyla, Polonya’nın 

güçlü dost bir ülke olması Rusya’nın çıkarınadır.
23

  

 

Üçüncü problem konusu ikinci cephenin açılması ve Churchill ile Stalin arasında 

imzalanan Yüzdeler Anlaşması olmuştur. Stalin Sovyet Rusya’nın üzerindeki baskının 

azalması sebebiyle ısrarla İngiltere ve ABD’den ikinci cephenin açılmasını talep etti. 
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Bunun üzerinde Churchill Rusya’nın Balkanlar ve Orta Avrupa’da güçlenmesini 

engellemek amacıyla bu cephenin Balkanlar’da ve Orta Avrupa’da açılması konusunda 

ısrar etti. Bu ısrar Stalin tarafından kabul görmeyince bu konuda fikir ayrılığı yaşandı. 

Bunun üzerine İngiltere ve Sovyetler arasında Balkanları nüfuz alanlarına bölen 

Yüzdeler Anlaşması yapıldı. Ancak Roosevelt savaş sonrasında böyle halkların özgür 

ve demokratik bir şekilde kendi kaderlerini tayin edemeyeceği gerekçesiyle bu 

anlaşmanın tarafı olmayarak İngiltere ve Sovyetler’i desteklemedi.  

Churchill savaş sonrasında 5 Mart 1946 tarihinde ABD’nin Fulton kasabasında 

yaptığı meşhur “Demir Perde” konuşmasında bu konuya değinerek şöyle diyordu:  

 

Baltıktaki Stettin’den Adriyatik’teki Trieste’ye kadar tüm kıta üzerine 

demir bir perde inmektedir. Eski Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin 

bütün başkentleri bu hattın gerisinde kalmıştır. Varşova, Berlin, Prag, 

Viyana, Budapeşte, Belgrad, Bükreş ve Sofya; bütün bu meşhur 

şehirler ve çevrelerindeki yerleşik halklar tümüyle Sovyet nüfuz 

sahasın da uzanmakta ve hemen hemen tamamı şu veya bu şekilde, 

sadece Sovyet tesirine değil, aynı zamanda giderek artan bir oranda 

Moskova’nın tam bir kontrolüne maruz kalmaktadırlar...
24

   

 

Sovyetler ve Batı arasındaki bir başka problem ideolojik çerçeve ile 

açıklanabilir. Marksist öğretide tarihin 5 ana başlığı bulunmaktadır. Bunun sonuncusu 

ise devrimden sonraki dönemi ifade eder. Devrim olması kaçınılmaz bir sondur. 

Sovyetler’in de Marksist Teori üzerine oturduğu düşünüldüğünde, ABD ve 

İngiltere, Sovyetler’in kendilerine askeri bir operasyon düzenleyeceğine 
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inanmadığından işçi hareketleri ile ideolojik bir savaşın olabileceğinden endişe 

etmişlerdir. Savaşın getirdiği büyük yıkım ve ekonomik zorluklar sosyalizmin halk ve 

özellikle işçi sınıfı arasında yayılmasına büyük olanak yaşamaktaydı. Bu açıdan 

korkuların taşınması mümkün gözükmemektedir. Ayrıca İngiltere’de Temmuz 1945’de 

Churchill’i de koltuğundan eden seçimlerde İşçi Partisi birinci parti olarak çıkmıştır. 

İngiltere’nin siyasi hayatı çerçevesinde sosyalist bir düzen kurabilecek yetkiye sahip 

olmamasına rağmen halkın bu yönde bir eğilim göstermesi dikkat çekicidir.  

Yine ideolojik çerçevede açıklanacak bir başka husus ise dini hayat üzerinden 

olmuştur. Sosyalizmin ateist bir bakış açısına sahip olması, Balkanlar ve Orta Avrupa 

halkları içinde dinin önemli olması, din üzerinde vurgu yapılmasına sebep olmuştur. 

Churchill yine “Demir Perde” konuşmasında şunları söylemiştir.  

    (…)Bunlara ilave olarak, Rusya’nın sınırlarından çok uzaklarda, 

hatta tüm dünya coğrafyasın da çok sayıda ülkede Komünist beşinci 

kollar oluşturulmuş ve Komünist merkezden aldıkları talimatlara 

mutlak bir itaat ve birlik içinde faaliyete geçirilmiştir. Komünizmin 

emekleme sürecinde olduğu ABD ve İngiliz Uluslar Topluluğu 

dışında, komünist partiler veya beşinci kollar Hristiyan medeniyetine 

karşı ciddi bir tehdit ve tehlike oluşturmaktadırlar...
25
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5. BALKANLARDA KOMÜNİST REJİMLERİN KURULMASI 

 

Balkanlardaki sosyalist rejimlerin kurulmasını ve kurulan bu rejimlerin 

yapılarının doğru anlaşılması için analizimizi doğru yapmak adına Yugoslavya ve 

Arnavutluk’u diğerlerinden ayırmamız gerekir. Bu iki ülkede süreç Tito ve Enver Hoca 

eliyle komünist rejimlerin kurulmasıyla devam etmiştir. Özellikle Tito rejimi kurmak 

için Partizanlarla birlikte yoğun çalışmalar yürüterek Sovyetlerden aldığı destekle 

başarıya ulaşmıştır. Arnavutluk’ta Enver Hocaya da destek vererek orada da başarılı 

olunmasında büyük rol oynadı. Ayrıca bu iki devlet ülkelerinde ki işgalleri Kızıl 

Ordunun desteği olmadan sonlandırmışlar ve bu da ilerleyen dönemlerde iki lidere de 

belli oranda iç ve dış politikada bağımsızlığı getirerek, sosyalizmin tek ve aynı yapıda 

olmadığını göstermiştir. Kendi sosyalizm anlayışlarını getirme, uygulama imkanı bu 

şekilde sağlanmıştır. Bu uygulamalar Stalin hayatta iken çıkacak olan problemlerin 

temelini oluşturacaktır. Yugoslavya’nın Sovyetlerden kopuşu bu anlayış sebebiyle 

olacaktır. Ancak Stalin’in ölümünün hemen ardından göreve gelen Nikita Kuruşçev 

başlattığı anti-stalinizasyon döneminde ülkelerin kendi sosyalizm modellerini 

oluşturabileceği noktasında esnek davrandı. Bu esneklik Gorbaçov’a kadar her alanda 

devam etti ve demir perdeyi biraz olsun aralama fikri 1991 yılında Sovyetlerin yıkılışına 

giden süreci başlatmış oldu. 

Diğer uydu devletler olan Bulgaristan ve Romanya’da ise süreç çok daha faklı 

yaşanmıştır. Kızıl Ordu askeri harekâtlar buralara yerleşerek Bulgaristan ve Romanya’yı 

denetimi altına alarak, Stalin tarafından gönderilen liderlerle burada ki komünist partiler 
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kurulmuştur. Oluşturulan gizli polis teşkilatları ile süratle muhalefetin tasfiyesine 

çalışılmıştır.  

 

5.1 Romanya 

 

Romanya diğer Balkan ülkelerinden farklı olarak II. Dünya Savaşı’nda bir fiil 

Alman orduları yanında savaşan tek devlettir. Bu savaşta yer alınmasının tek amacı 

Erdel, Besarabya ve Bukovina bölgelerinin ele geçirilmesidir. Almanya yanında savaşa 

girilmesinin sebebi ise karasal hedeflerin olması ve Almanya’nın bu savaştan galip 

çıkacağı öngörüsüdür. Bu açıdan bakıldığında ortaya çıkan bu ittifakta ideolojik bir 

unsur görülmemektedir. Almanya’nın ise Romanya ile birlikte olmasının temel 

noktasını ise savaş için gerekli olan kaynakların karşılanması oluşturmaktadır. 

Romanya’nın sahip olduğu petrol ve buğday Almanlar için büyük öneme sahipti.
26

 

Romanya için savaşın dönüm noktası Stalingrad yenilgisi olmuştur. Almanya ve 

Romanya’nın Stalingrad hücumu başarısızlıkla sonuçlanınca Sovyet İleri Harekatı 

başladı. 1943 yılından sonra Ploeşti Petrol Sahası’na ve Romanya topraklarına Sovyet 

akınları başladı. 1944 yılına gelindiğinde ise Romanya Kızıl Ordu tarafından işgal edildi 

ve Moskova’da ateşkes imzalanarak Romanya 300 milyon dolar savaş tazminatına 

mahkûm edildi. 

Ülkenin Sovyetler tarafından işgal edilip ele geçirilmesiyle birlikte Romanya 

hükümetinin gücü ve otoritesi zayıfladı. Ülkede bulunan Kızı Ordu siyasi hayata 

doğrudan müdahale ediyordu. Yapılan bu müdahaleler ülkedeki komünist grupları 
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cesaretlendirerek onların da bir baskı unsuru olmasına sebep oluyordu. Tüm bu baskılar 

neticesinde Mihver taraftarı Başbakan Antonescu 2 Aralık 1944 tarihinde istifa etti.
27

 6 

Aralık’ta General Nicolae Radescu yeni hükümeti kurdu ancak komünist grupların 

muhalefeti devam etti. Bu ortam içerisinde Gheorghiu-Dej adlı komünist politikacı 

Moskova’ya seyahat ederek Stalin ile görüştü. Sovyetler’in desteğini alarak 

Bulgaristan’a döndüğünde muhalefete devam etti ve oluşan baskı ile Radescu hükümeti 

dağıldı. 6 Mart 1945’te Petru Groza liderliğinde Sovyet güdümlü yeni hükümet 

kuruldu.
28

 Sosyalistlerin yönetimi ele geçirmesinin önündeki tek engel kralın varlığıydı. 

Başbakan Groza ve Komünist Parti lideri Gheorghiu-Dej 30 Aralık 1947’de Mihai I.’e 

tahttan vazgeçtiğini ifade eden bir yazı yazarak, sarayı da polis ve askerle kuşatma 

suretiyle imzalamaya mecbur bıraktılar. Böylece Kral İsviçre’ye sürgüne gönderildi ve 

Romanya Halk Cumhuriyeti ilan edildi ve Romanya’ da Stalinist Dönem başlamış 

oldu.
29

  

Siyasi alanda görülen Sovyet etkisi gücün ele alınmasıyla birlikte ekonomi 

alanında da görülmeye başladı. Sovyet modelinde olduğu gibi endüstrileşmeye gidildi 

ve tarım yerine ağır sanayi önem kazandı. İlk olarak sanayinin ihtiyaçları çerçevesinde 

elektrik üretimi arttırıldı. Çiftlikler ortak işletmelere dönüştürülerek tarımın 

sosyalleştirilmesi hedeflense de köylülerin direnişi sebebiyle bu tam olarak yapılamadı. 

Baskının azalması için geri adımların atılarak ortamın rahatlatılması hedeflendi ve 
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ancak 1962 yılında tarım alanlarının sosyalleştirilmesi tamamlanabildi. Ayrıca Tuna 

Nehri ile Karadeniz arasında bir kanal açılarak gemi taşımacılığı yapılması hedeflendi.
30

 

Dış siyasette Romanya SSCB’ye bağımlılığı elden bırakmadı. Stalin’e duyulan 

sadakat ile başlayan bağımlılık onun ölümünden sonra da devam etti. Sovyetler Birliği 

yıkılana kadar Doğu Bloku’nda varlığını devam ettirdi. COMECON ve Varşova 

Paktı’na da kurucu üye olarak katıldı. 

 

5.2 Bulgaristan 

 

Mihver Devletleri safında savaşa giren Bulgaristan, Romanya gibi Sovyetler 

Birliği’ne karşı direk olarak savaşmadı. Daha çok Almanya ve İtalya işgal bölgelerine 

askeri garnizonlarla destek sağladı. Bulgaristan’ın da Mihver Devletleri yanında savaşa 

girmesinin sebebi karasal hedeflerinin varlığıydı. Bu hedefler doğrultusunda 

Makedonya ve Trakya’yı 1941’de işgal etti. 

Makedonya ve Trakya’nın Bulgaristan hakimiyetine girmesinden sonra yoğun 

bir Bulgarlaştırma politikası uygulandı. Bu çerçevede ele geçirilen topraklarda 800 okul, 

1 tiyatro, 2 üniversite ve 1 tane de kütüphane açıldı.
31

 Aynı zamanda Yunan okulları 

kapatılarak Yunanlıların bu bölgeleri terk etmesi için baskılar yapıldı. 

Bulgaristan Komünist Partisi 1919-1923 yılları arasında yapılan seçimlerde tüm 

işçi sınıfı tarafından desteklenerek %25 oranında bir oy aldı. Bunun üzerine devlet 

tarafından baskı altına alınarak zayıflatıldı. Savaşın başladığı dönemde Sovyet etkisiyle 
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gücünü arttırmayı başardı. Ayrıca partinin üyeleri entelektüel karakterde olduğu için 

ihtilalci bir özellik taşıyordu.
32

 

Savaşın devam ettiği dönemlerde siyasi hayat üzerinde Sovyet destekli gruplar 

etkinliğini arttırmayı başardı. 1942 yılında Bulgar İşçi Partisi diğer muhalif gruplarla 

birlikte Vatan Cephesi adıyla ittifak oluşturdular. Oluşturulan bu grup silahlı eylemle ve 

gerilla faaliyetlerine başladılar. Birçok siyasi suikasta imza atan Vatan Cephesi’nin bu 

silahlı grubu, siyasi hayat üzerinde yoğun baskı kurdu.
33

 

Vatan Cephesi, Sovyet ordusunun Bulgaristan’ı işgale başlamasından 4 gün 

sonra 9 Eylül 1944 tarihinde askeri darbe yaparak yönetimi ele geçirdi. Oluşturulan yeni 

iktidar koalisyon şeklinde oldu. Bu koalisyonda Komünist Parti’nin 4 temsilcisi, çiftçi 

partisi ve siyasal çevre grubunun 2 temsilcisi bulunmaktaydı. Hükümet kurulurken 

bakanlıkların paylaşımı sırasında Komünist Parti içişleri ve adalet bakanlıkları gibi en 

önemli iki koltuğu almış oldu. Aynı zamanda Vatan Cephesi Hükümeti müttefiklerin 

safına geçerek ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği ile anlaşmalar imzalayarak savaşa 

yeniden taraf değiştirerek katıldılar. 

Savaşın bitimiyle birlikte uzun süre Sovyetler’de yaşayan Georgi Dimitrov 

Bulgaristan’a gönderilerek Komünist Parti’nin başına getirildi. Yapılan seçimleri 

kazanan Komünist Parti monarşiyi kaldırdı ve Kral ve ailesini ülke dışına sürdü. 

Böylece Dimitrov başbakan oldu. Kurulan bu yeni rejim öncekinin aksine milliyetçilik 

akımının benimsenmesi neticesinde ortaya çıkan “Büyük Bulgaristan” idealine önem 

vermedi. Daha çok halkın ideolojik olarak komünist anlayışı benimsemesine önem 
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verildi. Ayrıca muhalefet tasfiye edilerek topraklar ve fabrikalar devletleştirildi.
34

 

Kurulan iktidarın sağlamlaştırılması için 1948 yılında yeni bir anayasa ilan edildi. Bu 

anayasa büyük oranda 1936 Sovyet anayasasına benzerlik gösterdi. 

1950 yılına gelindiğinde ise Komünist Parti’nin başına Stalin tarafından 

Çervenkov getirildi. Çervenkov tüm yanlarıyla Stalin’i taklit etti. Komünizmin 

Bulgaristan’a yerleşmesi için sert tedbirler alarak ABD ile diplomatik ilişkileri kesti. 

Tarım alanında devlet çiftlikleri kurarak Sovyet Rusya’da ki kolhozları burada da 

uyguladı. Sanayi alanında hammadde ve eleman eksiklerine rağmen en ağır sanayi 

yatırımları gerçekleştirdi.
35

 Stalin’in 1953 yılında ölümünün sonra Çervenkov da 

iktidarı bıraktı ve yerine Todor Jivkov atandı. 

 

5.3 Arnavutluk 

 

Arnavutluk toprakları savaşın hemen başında İtalya tarafından kontrol altına 

alındı. İşgalden sonra İtalyanlar bu topraklarda kendi kukla rejimlerini kurarak anayasal 

monarşi ilan ettiler.
36

 İşgalden sonra oluşan gergin ortam nedeniyle Almanya bölgedeki 

tansiyonu düşürmek adına Kosova, Epir ve Batı Makedonya’yı Arnavutluk’a kattı. 

Atılan bu adım Büyük Arnavutluk hayalinin gerçekleşmesini sağladı. Ülkedeki 

milliyetçi gruplar ve siyasi partiler yaşanan bu gelişmeler neticesinde bir anda ön plana 

çıktılar. Kazanılan topraklar sebebiyle ve Alman-İtalyan ittifakından yarar görmeleri 

1944 yılına kadar halk tarafından destek görmelerini sağladı. 1942 yılında Balli 
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Kompetar (Ulusal Cephe) adıyla Büyük Arnavutluk projesini hedefleyen milliyetçi bir 

grup kuruldu.
37

 

Savaşın başında Almanya ve İtalya’nın savaşı kazanacağı fikri, toprak 

kazanımları ve milliyetçilik akımlarının gücü sebebiyle Arnavutluk Komünist Partisi 

(AKP) bir hayli güçsüz durumdaydı. Komünist parti yandaşları ve partizanlar bu 

dönemde de hem Almanya hem İtalya hem de Balli Kompetar gibi milliyetçi gruplarla 

mücadele etmek zorunda kaldılar. Ancak savaşın seyrinin değişmesi ve Sovyet-

Yugoslav desteğinin sağlanmasıyla 1944 yılına gelindiğinde Enver Hoca’nın ve 

Komünist Parti’nin bu mücadeleden galibiyetle ayrıldığını görmekteyiz. 22 Mart 

1946’da Komünist Parti birlikleri Tiran’a girerek Enver Hoca iktidarını kurdular.
38

 

1946 yılında ilan edilen Arnavutluk Halk Cumhuriyeti’nde demokrasi ikinci 

plana itilerek AKP diktatörlüğü kurulmuştur. 1948 yılına gelindiğinde ise Enver Hoca 

kısa süre zarfında partiyi de etkisiz hale getirerek tüm gücü kendi elinde topladı. Bu 

tarihe kadar Yugoslavya Komünist Partisi ile takın ilişkileri olan Hoca, Tito’nun Stalin 

yönetimini baskıcı ve otoriter diye eleştirerek ilişkilerini kesmesinden sonra Stalin 

yönetimini örnek almaya başlamıştır. Yugoslavya’da daha fazla demokrasi vurgusu 

yapılması ve öz yönetimin benimsenmesi Hoca’nın tek adam otoritesine dayalı Stalinist 

rejimi tercih etmesine sebep oldu. Bu tercih neticesinde Enver Hoca parti genel 

sekreterliği dışında devletin en önemli yönetim organları olan devlet başkanlığı, iç ve 

dış işleri bakanlığı ve ordu komutanlığı görevini kendi elinde topladı. Bu açıdan 
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Sovyetler Birliği lideri Stalin’e çok benzeyen Hoca yine Stalinist politikalarla 

Arnavutluk’u inşa etmeye çalıştı.
39

 

Enver Hoca Stalin’in Sovyetler de uygulamış olduğu ekonomi planlarının büyük 

bir benzerini Arnavutluk’ta uyguladı. Bu çerçevede özel mülkiyete yasak getirildi ve 

tüm ekonomi devletin tekeline verildi. Devlet güdümlü, planlı ve hızlı sanayileşme 

modeli uygulandı. Büyük toprak sahiplerinden bu toprakları alınarak geniş tarım 

arazileri oluşturuldu ve kolektif üretim benimsendi. Ayrıca topraksız köylülere de küçük 

miktarda topraklar dağıtıldı. Bu üretim modeli ile tarım üretimi arttırıldı. Sanayi 

faaliyetleri olarak ise özellikle tekstil ve gıda ürünleri fabrikaları açılarak bu alanda 

üretim yapıldı. Aynı zamanda eğitim alanında seferberlik ilan edilerek okuma yazma 

oranı arttırıldı.
40

 

Tüm Balkan coğrafyasında Sosyalist Rejimler’in karşısında olan büyük toprak 

sahipleri ve din adamları Enver Hoca’nın karşısında yer alan önemli ikinci sınıftı. Hoca 

din adamlarını ateist öğretinin en büyük düşmanı olarak görmüş ve halka milliyetçilik 

duyguları aşılaması sebebiyle onları suçlamıştı. Büyük toprak sahiplerini ise köylüyü 

sömürmekle ve faşistlerle işbirliği yaparak haksız kazanç elde etmekle suçlamıştı. Bu 

iki grup modernleşmenin önündeki en büyük engel olarak algılanmış ve ortaçağın 

simgesi olarak nitelendirilerek bu unsurlalar mücadele edilmiştir. Ayrıca resmi tarih 

söyleminde Osmanlı İmparatorluğu dönemi barbarlıkla suçlanmış ve İlir Kültürü 

vurgusu yapılarak saf Arnavut kimliği oluşturulmaya çalışılmıştır.
41
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5.4 Yugoslavya 

 

Kralın ülkeden kaçması ve beraberinde ordunun teslim olması ile bu ülke Alman 

ve İtalyan işgaline uğrayarak Mihver Devletleri tarafında kontrol altına alındı. Etki 

sahalarına göre Almanya ve İtalya arasında paylaşıldı. Sırbistan bölgesi Almanların 

kontrolüne geçti ve düzen içinde çalışan bir rejim kurulmaya çalışıldı. İtalya ise 

Karadağ Bölgesi’ni ele geçirirken, burada Almanların aksine kendi işlerini 

yürütebileceği kukla rejimi tercih etti. Bu politika Karadağ’da isyan hareketlerine sebep 

oldu ve İtalya kontrolü ancak Arnavutluk’un yardımı ile sağlayabildi.
42

 

Mihver Devletleri bu dönemde bağımsız bir Hırvatistan Devleti kurulmasına ön 

ayak oldu. Bu olay büyük tepkilere sebep oldu. Hırvat toprakları Bosna Hersek’i de 

içine alan bir coğrafyaya sahipti. Ancak bu toprakların ele geçirilmesi etnik yapı 

üzerinde değişikliklere sebep oldu. 6,5 milyon nüfusu olan Hırvatistan’ın ancak yarısı 

Hırvat idi. Hırvat sınırları içerisinde yoğun bir Sırp nüfusu mevcuttu. Ayrıca 700 bin 

Müslüman ile 18 bin Yahudi de bu etnik yapının bir parçasıydı.  Hırvatistan yönetici 

eliti Mussolini tarafından görevlendirildi ve böylece Hırvat rejimi faşist İtalya’nın 

ortaya koyduğu bir rejim oldu. Bu oluşum bölgedeki huzurun kaçmasına iyice sebep 

olurken Hırvat yönetimi altındaki Sırplar büyük baskılara maruz kaldılar. Bu baskı 

hareketlerine Müslüman ve Katolikler de destek verdi. Bu şartlar altında ülkeye hâkim 

kaotik ortam Yugoslavya’yı, Bulgaristan ve Romanya’dan farklı kıldı. Bu kaos ortamı 

silahlı bir oluşum için zemin hazırladı.
43
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Ülkede Partizanlar ve Çetnikler olarak iki silahlı güç Mihver Devletleri’ne karşı 

mücadele verdi. Müttefiklerin sıkça birlikte hareket etmeleri yönündeki çağrılara 

karşılık bir ortaklık meydana geldiyse de Partizanlar bu hareketin temelini 

oluşturmaktaydı. Partizan Hareketi’nin lideri Tito idi. Bu oluşum Sovyetler ‘in de 

yardımlarıyla Tito’yu yönetici koltuğuna kadar yükseltecekti.  

Tito önderliğindeki Partizanlar, yaptıkları çağrılar ile Mihver Güçleri’ne karşı 

sayılarını arttırarak başarı sağladılar. Daha sonraları ise bütün Yugoslavya’ya hâkim 

oldular. Şöyle ki ele geçirilen bölgelerde hemen yerel işleri yürütecek köylü komiteleri 

örgütlenmekteydi. Böylece toprak üzerindeki kontrol kaybedilse bile işler istenildiği 

gibi yürütülmekteydi. Partizanların yaptıkları iki kongre neticesinde farklı bölgelerden 

gelen delegeler ile Anti-Faşist Konseyi’ni oluşturuldu. Bu konsey savaştan sonra serbest 

olarak bir seçimin yapılmasını kabul etmek şartı ile o gün için yönetimi eline aldı. Tito 

bu yönetimde mareşal unvanı alarak silahlı kuvvetlerin yönetiminde yer almaya devam 

etti.
44

 

Sayıları sürekli artan partizan güçleri ülkede kontrolü sağlamış ve asıl olarak 

tüm kontrolü ellerine almışlardı. Şöyle ki Partizan güçleri muhalefetin bastırılması, 

siyasi suikastlar girişimlerinde bulunarak polis teşkilatı ve yargı alanına sahipti. Bu güç 

seçimlerde baskı ve yıldırma politikasının uygulanmasına sebep olurken Tito 

önderliğindeki Komünist Parti’nin iktidara gelmesi sağlandı. Kabinenin tamamına 

yakını Tito tarafından oluşturuldu ve yeni anayasa ilan edilerek Yugoslavya Federal 

Halk Cumhuriyeti 1945 yılında kuruldu. Yeni anayasa tüm gücü iktidara verip 

demokrasiyi korumak yerine iktidarın hareket kabiliyetini genişleterek Yugoslavya’da 
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mutlak komünist kontrolünün sağlanması konusunda ortada bulunan tüm engelleri 

kaldırdı. Ayrıca Sovyet anayasası ile büyük benzerlikler gösterdi.
45

 

 

6. YUGOSLAV-SOVYET ÇATIŞMASI 

 

Savaşın bitimiyle birlikte, diğer ülkelerden farklı olarak Yugoslavya Doğu 

Bloku içinde etkin rol oynama politikasına gitti. Bu çerçevede Polonya, Arnavutluk, 

Çekoslovakya, Bulgaristan ve Romanya ile barış anlaşmaları imzalandı. Bu faaliyetleri 

sebebiyle Yugoslavya’nın diğer uydu devletlerine göre daha güçlü bir devlet olacağı 

izlenimini uyandırmıştı. Zaten Stalin döneminde bloğun dışına çıkma başarısını 

gösteren tek devlet oldu. 

Yugoslav-Sovyet çatışmasını birkaç ana başlıkta toplamak gerekirse ilk ihtilaf 

konusu olarak sosyalizmin farklı şekillerde uygulanmak isteği göze çarpmaktadır. 

Merkeziyetçi ve baskıcı Stalin’e göre tüm Doğu Bloku Sovyet yönetim tarzının bir 

küçük uygulama alanı olarak görülmekteydi. Yapılan anayasalar ve yönetim kurumları 

Sovyet Rusya’sındaki ile büyük benzerlikler göstermekteydi. Tito ise sosyalizmin farklı 

ülkelerde özellikle de bir birleşik devlet olan Yugoslavya’da farklı uygulanması 

gerektiği fikrini benimsemekteydi. Çünkü Yugoslavya tüm Balkan ülkelerinden farklı 

olarak birleşik bir cumhuriyetti. 6 farklı grubu bir arada tutabilmek için sosyalizme hızlı 

bir geçiş yapmak istemiyordu. Öncelikle bu grupların birlikte yaşayabileceği ortamı 

oluşturup sosyalizmi tedricen uygulama fikrine sahipti. Ancak Stalin dünyanın iki kutba 
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ayrılması nedeniyle kendi basını çektiği Doğu Bloku’nun süratli bir şekilde sosyalist 

rejimlere dönüşmesini istiyordu.
46

 Bu husus ise Tito ile Stalin’in arasının açılmasına 

sebep olmuştur. İkinci ihtilaf olarak ise Sovyet ordusunun artık özgür statüdeki 

topraklardan geçişi konusunda olmuştur. Kızıl Ordu’nun disiplinsiz ve şiddet içerikli 

hareketleri bölgedeki halkı ve daha sonra da yönetimi huzursuz etmiştir. Bu konudaki 

olumsuzluklar Stalin’e iletildiğinde beklenilen tepki alınamamış ve Stalin tarafından 

pek önemsenmemiştir.  

Bir başka anlaşmazlık noktası ise Stalin’in partizanları takdir etmeyişi 

konusudur. Stalin partizanları savaş için uygunsuz görmüş ve düzenli olmamaları 

sebebiyle eleştirmiştir. Oysaki partizan hareketinin liderliğini savaş yıllarında Tito 

yapmaktaydı. Komünist rejimin kurulmasında, muhalefetin bastırılmasında ve toprak 

kazanımlarında Partizan hareketler büyük rol oynamıştır.
47

 

Yugoslavya ve Sovyetler arasında özellikle Balkanlar konusunda anlaşmazlık 

yaşanmıştır. Savaştan hemen sonra Yugoslavya ve Arnavutluk arasında dostane ilişkiler 

gelişmiş hatta Enver Hoca iktidara gelene kadar ve sonrasında Tito ile yakın ilişkiler 

kurmuştur. Be sebeple Yugoslavya Arnavutluk’u kendi cumhuriyetlerinden biri olarak 

görmüş ve yönetimlerin birleşmesi talebinde bulunmuştur. Bu talebe direk olarak Stalin 

karşı çıkmıştır. Esasında Yugoslavya’nın Balkanlar politikasını, kendi oluşturacağı bir 

balkan federasyonunu tasarlamaktaydı. Bu yapıya da Stalin’in Balkanlar’daki etkisi 

azalacak kaygısıyla karşı çıkmaktaydı.
48
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Tito ile Stalin arasında kişisel problemler de bulunmaktaydı. Stalin kontrol altına 

alamayacağı bir kişiyle Doğu Bloku içinde birlikte hareket etmek istemiyordu. Diğer 

Doğu Bloku liderleri gerek kişisel gerekse askeri olarak doğrudan Stalin’e bağlıydı. 

İktidara bizzat Stalin’in destekleriyle gelmişlerdi. Oysa Tito savaş yıllarında Partizan 

grupların liderliğini yapmış ve Kızıl Ordu’nun desteği olmadan yönetimi kendi 

çabalarıyla ele geçirmişti. Stalin’e sadıktı ancak mevcut gücünü tamamen ondan 

almamaktaydı. Ayrıca Stalin Sovyet ajanlarının Yugoslavya’da serbest faaliyetler 

yapmasını istemiş ve bu Tito tarafından kabul edilmemiştir. Stalin bunu Tito’ya iç darbe 

yapmak düşüncesiyle istemişti. Tito ise Yugoslavya’da kendisine sadık bir yapı 

kurduğundan bunun farkına vardı ve kabul etmedi. Yugoslav gizli polisi Sovyet 

ajanlarını tespit edip tutuklamasıyla 1948 yılında Yugoslavya Kominform’dan ihraç 

edildi.
49

 

Yugoslavya içinde artık S.S.C.B.’nin uluslararası arenada Yugoslavya’nın 

haklarını korumadığı ve ekonomik gelişiminin istenmediği fikri hâkim olmaktaydı. 

Kopmaya sebep olan son nokta ise Tito’nun dış politika hususunda Stalin tarafından 

uyarılıp Yugoslav liderin kişisel sebeplerle suçlanması olmuştur. Bu gelişmeler ışığında 

Yugoslavya’da artık Sovyet Uydusu olmama fikri ve bağımsız olma anlayışı 

benimsendi. Buna Sovyetlerin tepkisi gecikmedi. Doğrudan bir saldırı yerine politik 

kanallar yoluyla Yugoslavya’yı yalnızlaştırma politikası güdüldü. Kominform’a üye 

olan bütün Doğu Bloku ülkeleri Yugoslavya ile olan anlaşmalarını iptal etti. 1949 

yılında Marshall Planına karşı bir cevap niteliği taşıyan COMECON kurulduğunda 

Yugoslavya katılmak için çaba harcasa da talebi reddedildi. COMECON Üyeleri 

Yugoslavya ile olan ticaret anlaşmalarını feshetti.  Bu politikalar sonucun da 
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Yugoslavya iki blok arasında yalnız kaldı. ABD’nin maddi yatırımlarına rağmen Batı 

Bloğuna geçmeyen Tito Yugoslavya’sı, Yunanistan ve Türkiye ile anlaşmalar imzaladı. 

Daha sonra Bağlantısızlar Hareketinde etkin bir rol oynadı.
50

 

 

7. DOĞU BLOKU’NUN KURULMASI 

 

Balkanlar’da sosyalist rejimlerin kurulmasıyla birlikte geniş bir coğrafya Sovyet 

kontrolüne girmiş oldu. Bu bölgelerin Sovyetler tarafından tam denetim altına alınması 

siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri bakımdan Komünist Partiler vasıtasıyla Moskova’ya 

bağlanması sonucunda Doğu Bloku kurulmuş oldu. Amerika’nın Monroe Doktrini‘ne 

yani Avrupa’nın siyasi olaylarına karışmayıp kendi kıtasına çekilme politikası Yalta’da 

tekrar gündeme gelmiş ancak Sovyetler’in oluşturduğu blok karşısında bu 

düşüncesinden vazgeçmiştir. Aksine ideolojik olarak sosyalizm ve komünizm karşısında 

anti-komünist bir tutum sergileyerek oluşan bu bloğun sınırlarının genişlemesini 

engellemeye ve blokta yer alan devletleri kendi tarafına çekmeyi planlamıştır. Bu 

çerçevede siyasi ve ekonomik bir politika ortaya koyarak önce Truman Doktrini’ni daha 

sonra da Marshall Planı’nı devreye sokmuştur.
51

 Truman Doktrini, komünizm tehdidi 

altındaki devletlere mali ve askeri yapılacağının deklare edilmesiydi. Bu doktrin 

sebebiyle ilk olarak Yunanistan ve Türkiye’ye yoğun Sovyet tehdidinden kurtulması 

için 400 milyon dolar yardım yapıldı. Bu yardımların 300.000 doları Yunanistan’a 

100.000 doları da Türkiye’ye yapıldı. Bu doktrin esas itibariyle direk altındaki ülkeleri 
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kapsarken yardım politikasının ilk ayağını oluşturarak Marshall Planı’nın ortaya 

çıkmasına ön ayak olmuştur.
52

   

Marshall Planı ise Amerika’nın savaş nedeniyle tahrip olan ekonomileri 

canlandırma açısından yaptığı ekonomik yardım paketidir. Bu yardımların yapılmasının 

sebebi ise Avrupa’da iktisadi hayatın savaş nedeniyle son derece kötü olması ve bu 

durumun komünizmin yayılmasına son derece elverişli bir ortam hazırlamasıdır. 

Amerika’nın attığı bu adımlar Sovyetler’i de harekete geçirmiştir. Antikomünist 

hareketlere siyasi anlamda bir cevap vermek hem de sosyalist blok içerisindeki siyasi, 

ekonomik ve askeri ilişkileri güçlendirmek amacıyla Sovyetler Birliği de sırasıyla 

Kominform, Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (COMECON), ve Varşova 

Paktı’nı kurmuştur. 

Kominform, 5 Ekim 1947 tarihinde Sovyetler, Polonya, Bulgaristan, 

Çekoslovakya, Macaristan, Yugoslavya, Fransa ve İtalya Komünist Parti liderlerinin bir 

araya gelmesiyle, Avrupa Komünist Hareketi’nin koordinasyonu için Stalin tarafından 

kurulmuştur.
53

 Kuruluşun baş aktörü Stalin tüm partileri tek elden kontrol ve yönetme 

amacıyla böyle bir adım atarak Amerika’ya komünist birlikteliği mesajı vermektedir. 

Ayrıca Kominform’un en önemli özelliği ise dünyanın ilk defa ikiye bölünmüşlüğünü 

vurgulayarak işbirliği içerisinde ideolojik olarak komünist kampın kurulduğunu ifade 

etmesidir. 
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Kominform’dan yaklaşık 1 sene sonra bu kez sosyalist ülkeler arasındaki 

ekonomik işbirliğine dayanan COMECON 25 Ocak 1949’ da Moskova’da kuruldu. 

COMECON’un kuruluş amacı şöyle özetlenebilir: 

1. Ekonomik gelişme için uzmanlaşma ve işbirliğine dayalı planlar 

hazırlamak, 

2. Hammaddelerin üretim ve dağıtımını yönlendirmek, 

3. Üye ülkeler arasında ve diğer ülkelerle ticareti geliştirmek için 

işbirliğinde bulunmak 

4. Bilimsel ve teknik araştırmalarda işbirliği yapmak.
54

    

 

Ayrıca COMECON üyesi ülkeler yüzölçümü olarak 25 milyon km²lik bir 

genişlikte olup, yeryüzündeki demir, çinko ve kurşun rezervlerinin %50sine, petrol ve 

kömürün 1/3üne ve doğalgazın % 40ına sahipti. 

Ekonomik ve siyasi işbirliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla Truman Dokrini ve 

Marshall Planı’na bir cevap niteliği taşıyan Kominform ve COMECON’un 

kurulmasından sonra askeri amaçlar içinde NATO’ya bir cevap olarak Varşova Paktı 

kurulmuştur. Stalin’in ölümünden 2 yıl sonra 14 Mayıs 1955’de kurulan bu pakt 

başlamış olan işbirliğinin sonra ayağını oluşturmaktadır. Silahlı gücü bakımından 6 

milyon askeri personeli olan bu pakt ayrıca kıtalararası balistik füzeleri (ICBM) ve 

denizaltılarından atılan balistik füzeler (SLBM) gibi stratejik öneme sahip 

mühimmatlara sahipti. 
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8. STALİNİZMİN BALKANLARA ETKİSİ 

 

Savaş sonucunda Balkanlar’da sosyalist rejimlerin kurulmasıyla birlikte birçok 

yapısal değişiklikte beraberinde gelmiştir. Özellikle ekonomik sosyal ve ideolojik 

değişimler halkın önceki yaşamlarından çok farklı bir sisteme geçmelerine sebep 

olmuştur. Birçok tepkinin olumsuzluğun ortaya çıktığı bu dönem esnasında doğal bir 

sonuçtur. Yıllardır farklı ideolojiler ve anlayışların benimsendiği Balkanlar 

coğrafyasında bu sefer, tüm bu benimsenen sistemi kökünden değiştiren yeni bir 

ideoloji ve anlayış bu coğrafyaya hakim olmuştur. Aynı zamanda dönemin ve sistemin 

güçlü figürü olan Stalin’inin de buna etkisi düşünüldüğünde Balkan Devletleri ve halkı 

o güne kadar belki de hiç yaşamadıkları bir değişime ayak uydurmak zorunda 

kalmışlardır. Her alanda etkisini gösteren sosyalizm ve güçlü devlet figürü halkın 

tepkilerine rağmen değişimi sağlamıştır. 

Yapısal değişikliğin en ciddi yaşandığı alan ekonomik hayattır. Balkanlar 

coğrafyasına en büyük problemi ise tarıma bağlı ekonomi sebebiyle halkın büyük bir 

bölümünün fakir olmasıdır. Halkın daha iyi bir refah düzeyine ulaşması ve endüstri ile 

tanışmak açısından sosyalist gruplara sempati duyarak bu olumsuz durumun 

değişmesinde devletin yönlendirmesinin önemli olduğu fikrine sahipti. Bu açıdan ilk 

etapta tarımla uğraşan köylü için sosyalizm mantıksal bir değer taşımaktaydı.  

Marks ekonomik yapı ve değişimin nasıl bir yol takip edeceğini şu şekilde 

açıklamıştır: 

Tarihin her döneminde ekonomik zemin ya da altyapı 

belirlenmiş bir üstyapı içerisine oturur. Bu yapının içerisinde dönem 
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için uygun olan sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik kurumlar 

mevcuttur. Bunlar sabit bir şekilde kalma eğilimindedir ya da çok 

yavaş bir şekilde değişir. Ancak ekonomik esaslar yeni üretim araçları 

ya da doğal kaynakların daha iyi kullanılması ile değişime 

uğradıklarından üst yapı bu gelişmelerin arkasında kalır. İşte bu 

uyumsuzluk anca sınıf çatışması aracılığıyla düzeltilebilir. Bu teoriye 

göre, her dönemde bir sınıf zamanın ekonomik şartlarını en iyi bir 

şekilde kullanarak avantajlı olma ayrıcalığına ulaşır. Toplum üzerinde 

egemenlik kurar ve kendi istediği ölçülerde, kendi çıkarlarını temel 

aldığı devlet kurumlarını oluşturur. Eş zamanlı olarak sistem 

tarafından sömürüldüğünü ya da köleleştirildiğini düşünen bir rakip 

sınıf ortaya çıkar. Bir müddet sonra bu iki unsur şiddetli bir çatışma 

ortamına girer. İşte bu çatışma olayının kendisi, yeni bir egemen sınıf, 

yeni bir toplum ve başka bir sınıf çatışmasını da üretir.
55

  

 

Ancak Balkanlar’da ki bu değişim işçi devrimleri ile değil Komünist Parti 

faaliyetleri ile sağlanmıştı. Aynı zamanda refah düzeyinin artması ve sınıf eşitliğinin 

sağlanması komünist rejimin en hayati noktası olup başarı ve başarısızlığı bu şekilde 

test edilmektedir. 

Savaş sonunda tüm Balkanlar Coğrafyası ve Sovyetler aynı blokta olmalarına 

rağmen Sovyetlere bir bedel ödemek zorundaydılar. Özellikle Bulgaristan ve Romanya 

düşman safta yer almaları sebebiyle savaş tazminatı ödemeye mahkûm edildi. Aynı 

zamanda Yugoslavya ve Arnavutluk’ta Sovyetler’in ihtiyaçlarını karşılamak 

zorundaydı.  

Ödemelerin ilk etapta parayla yapılamayacak olması Sovyetler’i alacakları için 

alternatiflere yöneltti. Bu aşamada 2 seçenek karşımıza çıkmaktadır. Birincisi o an 
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itibariyle elde işe yarar ne varsa Sovyetler’e taşınacaktı. İkincisi ise ülkeler Sovyet 

ihtiyaçlarını karşılamak ve eksiklerini telafi etmek için çok cüzi miktarlar karşılığında 

Sovyetler’e ithalat yapacaktı. İkinci seçenek blok içindeki dayanışma ve Stalin’in sert 

tavırları sebebiyle doğal olarak gerçekleşecek bir sonuçtu. Sovyetler de ilk seçeneği 

tercih ederek savaşın kendi ülkesine verdiği zararı kısa sürede kapatacağı ve 

tazminatların kolay ve acil tahsil edileceği sebebiyle bu yolu seçmiştir. Bu çerçevede 

bütün fabrikaları, demiryollarını ve benzer yapıdaki bütün kalemleri kaldırıp Sovyetler 

Birliği’ne götürdüler. Ayrıca ihraç ettikleri ürünler için düşük meblağlar öderken ithal 

ettiği ürünlere piyasanın çok üzerinde bir fiyat biçmiştir.  Bu politikanın Balkan 

ülkelerine toplam maliyeti 15 milyar dolar civarında olmuştur.
56

 

Balkanlar’da oluşturulan ekonomik sistem Sovyet çizgisini takip etmiştir. 

Sovyetler’den gelen planlamacılar, yöneticiler ve uzmanlar Balkanlar’da bir Sovyet 

prototipi oluşturmuşlardır. Geniş imkânlara sahip olan Balkan Devletleri’nin aynı 

politikada uzun vadede başarılı olmaları mümkün olmamıştır. Sovyetler’in 1991’de ki 

bu hali yıkılmasından sonraki döneme ve hatta bugüne kadar baktığımızda bile 

Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova gibi ülkelerin 

ekonomilerinin çok kırılgan ve aşağı seviyede olduğunu görmekteyiz.  Anca kısa 

vadede yatırım yapılan ağır sanayi hamleleri ve tarıma bağımlılığın azaltılması büyük 

oranda başarılı olmuştur.
57

 Güçlü bir endüstri ağına sahip olmak için hidroelektrik 

santralleri, çelik kompleksleri ve dev demir projeleri hayata geçirilmeye çalışılmıştır.  
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Sosyalist ekonomik sistemi zamanla kendi içinde bazı problemleri doğurmuştur. 

Özellikle de yukarıdan dikta edilen bir sistem üzerinde işleyen ekonomik sistemde 

devlet hangi ürünlerin üretileceğinden fiyat aralıklarına, nerede üretileceğinden 

kalitesine kadar her alanda söz sahibiydi. Bu da halkın ihtiyaçlarından çok devletin 

ihtiyaçlarının karşılanması anlamına geliyor ve halk temel ihtiyaçları olan gıda vs. 

bulmakta zorlanıyordu. Bir başka önemli nokta ise üretimde ki tüm koordinatörlüğü 

devlet kurumunun yapması sebebiyle, teorikteki hatalar pratik uygulamalarda büyük 

kayıplara sebep oluyordu. Planlamada yanlışın uygulamaya başlandıktan sonra 

değişmesi özel sektörde ki veya küçük işletmelerde ki gibi çabuk olmuyordu.  

Bürokratik sistem içerisindeki emir ve arızaların iletişimdeki gecikme ve kopuklukları 

buna sebebiyet verirken hatalı uygulamalardan dönmek ve yeniden planlamaya gitmek 

bir hayli zaman aldığından ekonomik kayıp giderek büyüyordu. Ayrıca üretim 

alanlarının ve araçlarının tamamının devlet kontrolünde olması rekabet kavramını 

ortadan kaldırarak, malın kalitesinde düşüşe, işçilerin ise çalışma performansının tam 

anlamıyla işe yansıtamamasına sebep oluyordu. Sosyalizmin temelinde işçi toplumu 

oluşturmak olduğundan ve Balkanlar Coğrafyasındaki insanların köylü ve zirai 

işçilikten sanayi işçiliğine geçiş sebebiyle kimsenin işten çıkartılma korkusu yaşamadığı 

tahmin edilmesi güç bir olay değildir. İşte bu durum işçilerin özel sektörde olduğu gibi 

çalışmadıkları ve üretime çok özen göstermedikleri anlamına gelir. 

Sosyalist sistemin Balkan gelenekleri ile şiddetle karşı karşıya kaldığı iki 

problemden ilki ve ekonomik sistemle ilgili olanı özel mülkiyet sistemi ve kavramının 

sonunu getirmeye çalışmasıdır. İlk etapta bahsettiğimiz fakirlik sebebiyle köylülerin 

sosyalizme ilgisi atılan bu adımla artık tersine dönmüştür. Uzun bir tarihsel süreç 
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boyunca zirai hayat süren Balkan toplumu sahip oldukları küçük toprakları ve bahçeleri 

kendilerini koruma ve garanti altına alma yöntemi olarak görüyordu. İnsanların 

zihinlerinde toprak sahibi olmak orada zirai işlem ve hayvancılık yapmak kutsal bir 

değer taşıyordu. Bu açıdan köylülerin kolhozlarla zirai işçilerine çevrilmesi ve 

topraklarına, hayvanlarına el koyulması büyük tepkilere yol açtı. İkinci problem ise dini 

hayatta yaşandı. Marksist-Leninist sistem ateizmi benimsediğinden dine karşı sert 

tavırlarla yaklaşıyordu. Ayrıca Marks’ın “Din bir afyondur” sözü dine bakışı apaçık bir 

şekilde özetlemektedir. Ayrıca kilisenin sahip olduğu topraklar sebebiyle sosyalist 

sistem kiliseyi kapitalizmin bir parçası olarak görmekteydi. Bu açıdan kiliseye ve diğer 

dini gruplara baskı ile yaklaştı. Ancak bu coğrafyada ise güçlü bir inanç sistemi vardır. 

Özellikle Hristiyan ve Müslüman dini grupların liderleri halk üzerinde yaptırım gücüne 

sahiptirler. Dini gruplarda öğretisel olarak ateizme karşıydı. Bu karşıtlığın sonucunda 

ibadethaneler kapatılarak halk ile olan bağlantı koparılmaya çalışıldı. Bu bağlamda dini 

hayata yapılan müdahale hem ekonomik hem de sosyal hayatın değişmesini beraberinde 

getirdi. 

Sosyal hayatta en büyük etki halkın gelir kaynaklarının devleştirilmesiyle 

olmuştur. Toplumun genel anlamda büyük bir bölümü işçi sınıfına dönüştürülerek 

fabrikalarda çalışmaya mahkum edildi. Gelinen noktada ailenin çalışmasının yeterli 

olmadığı gerçeği ortaya çıkınca kadın-erkek eşitliğini savunan sosyalizm kadını da 

çalışma hayatına entegre etti. Böylece sosyal hayatta kadınının çalışma hayatına 

girmesiyle büyük bir değişim yaşandı. İşçi sınıfının ortaya çıkartılması fabrikaların 

kurulması ve köylü halkına yapılan baskılar şehirlerde nüfusun artmasına yol açacak 

göçlere sebebiyet verdi. Bu da şehirlerde uzun dönem kargaşanın olmasına ve köylü 
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sınıfın şehri hayatına alışamaması gibi problemleri doğurdu. Ancak sosyalizmin sosyal 

devlet olma fikri halka bazı alanlarda birçok hizmetin ulaşmasını sağladı. Bu 

hizmetlerin başında sağlık alanında atılan adımlar gelmektedir. Ücra köşelere dahi 

sağlık hizmetleri ve yaşlı bakım imkanları götürüldü. Ayrıca dinlenme yerleri ve spor 

sahaları da bu çerçevede yapılan hizmetler kapsamında yer aldı.
58

 

Sosyalizmin ideolojik kontrollerine geldiğimizde ise her alanda sansür karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle modern tarihin her alanında karşımıza çıkan basın ve eğitim 

hayatına baskı, sansür ve yeniden inşa bu dönemde de karşımıza çıkmaktadır. Kültürel 

hayatta yapılan baskıların üçüncü bir ayağını da esasında din oluşturmaktadır. Ancak 

Marksist-Leninist teoriler dine temelde karşı olduğu için kültürel hayatın bu ayağını 

direk ortadan kaldırmaya teşebbüste bulundular. Basına sansür ve eğitimde de kökten 

değişikliğe gittiler sanatçı ve yazarlardan Komünist Parti se sosyalizmi yükseltecek, 

halka mal olan insanlar olması sebebiyle onu övecek yayınlar yapılması beklendi. Buna 

ek olarak yabancı gazete ve dergilerin süreli yayınları ve kitapların takibi kısıtlandı, 

seyahat izni zorlaştırıldı.
59

  

Eğitim hayatında ise tüm sistemin yeniden inşası benimsenen sosyalizmin 

ihtiyacı olan insan tipine göre yapıldı. Bu yeni sistem aynı zamanda eğitimli bir 

toplumun inşasından ziyade yeni bir tipte insanlar yetiştirmeyi amaç edindi. Ekonomi, 

sosyal ve siyasi alanda meydana köklü değişiklere toplumun ayak uydurması ve yeni 

sistemin devamı başka yolla olamazdı. Tüm bu amaçlar güdülerek hazırlanan 

programlar çerçevesinde 1970’li yıllarda bu coğrafyada okur-yazar oranı %100’e 
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ulaşmıştır.
60

 Ayrıca okullar ekonomi politikalarıyla eklentili hale getirilerek bilim ve 

teknolojiye önem veren yapılara dönüşmüştür. 

Son olarak sosyalizmin bölgede meydana getirdiği bir başka değişiklik ise 

toplumun geneline hâkim olan etnik ve dini yapının diğer yapılara karşı tahammülsüz 

davranmasıdır. Bunun ilk örneğini savaş yıllarında Kırım’da yapılan sürgünde ve 

Sovyetler’in Orta Asya politikalarında görmekteyiz. Sosyalist idarelerin tahsis edildiği 

Balkanlar Coğrafyasında ise bu tür bir davranışı Bulgaristan’ın Türklere uyguladığı 

zorunlu göçte gördük. Baskı ve şiddet ile isimlerinin, dini inançlarının değiştirilmeye 

çalışıldığı, zorla Türkiye topraklarına göçmek zorunda bırakıldığı bir hadise meydana 

gelmiştir. Yine buna benzer bir hadiseye Tito’nun ölümünden sonra meydana gelen 

Bosna katliamında rastlamaktayız. Tüm bu örnekler yine sosyalizmin, değişimi getirdiği 

bir başka husustur.  
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SONUÇ 

 

Ele aldığımız tüm bu süreç sonunda genel olarak dünyanın ve özel olarak 

Balkanlar Coğrafyasının siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik olarak ne denli değiştiğini 

görmekteyiz. Bu değişimin mimarı Rusya’da 31 yıl Komünist Parti Genel Sekreterliğini 

ve Rusya’nın tek elden yönetilmesini sağlayarak otoriter bir rejim kuran Stalindir. Stalin 

Sovyet Rusya’nın kendisinden sonra hiçbir zaman erişemeyeceği gücü sayesinde 

ülkesinin her alanda ön planda olmasını sağlamıştı. Sınırları aşan gücü Balkanlarında 

dolaylı yoldan yani Komünist Partiler aracılığıyla onun tarafından yönetilmesine sebep 

olmuştur. İktidarı boyunca sadece Tito yönetimindeki Yugoslavya Demir Perdeden 

kurtulabilmiştir. Oda tüm blok tarafından dışlanmış ve iki kutup arasında kalmıştır. 

Stalin’den sonra yönetime gelen Nikita Kruşçev 20. Genel Kongrede Stalin’i ve 

politikalarını ser bir biçimde eleştirmiş ve Stalin’in kişiye tanınma kültü yarattığını ve 

Stalinizm’in kült ile oluştuğu söylemiştir. Ancak bilinmelidir ki oluşan bu kült bence 

güçlü bir şekilde geçirdiği 21 yılın sonunda kendiliğinden oluşmuştur. Stalinizm aslında 

bir öğreti veya teori değildir. Marksist-Leninist teorinin Stalin’in politikaları ile 

birleşmesi sonucunda ortaya çıkan gücün simgesidir. 

II. Dünya Savaşı sadece 50 milyon insanın hayatını kaybettiği, Almanya’nın 

yenilip dünyada ilk defa atom bombasının Japonya üzerinde denendiği bir savaş 

değildir. Yakın tarihin önemli bir noktası gelecek yüzyılların şekillenmesinin ana 

sebebidir. Savaştan sonra Sovyet-Batı dostluğun çökmesiyle iki güç unsuru karşı 

karşıya gelmiş ve bu durumdan tüm dünya etkilenmiştir. Özellikle Balkanlar daha önce 

hiç tanımadığı bir ideoloji tanıyarak 1991 yılına kadar sürecek olan komünist 
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yönetimlere esir olmuştur. Beraberinde gelen değişiklikler, tarihin derinliklerinden 

gelen ve o coğrafya insanın ana karakterini oluşturan toplumun tüm değerleri üzerinde 

etkili olmuştur. Tezimizin izlediği yol olan Rus Dış Politikası haricinde bir çok yöntem 

ile aktarılabilecek olan bu konu aslında sadece Balkanların durumu üzerine dahi 

yazılabilir.  

Tezimizde uygulamaya çalıştığımız metot olan anlaşma metinlerinden ve 

yönetici kadrosunun yaptığı konuşmalarından alıntı yapmak aslında şu aşamada 

inceleyebileceğimiz en önemli kaynaklar olması sebebiyledir. Dönemin tartışmasız bu 

şekilde evrilmesinde payı olan bu kişilerin fikirleri ve söylemleri birincil kaynak 

statüsündedir. Bu açıdan üretilen politikaların kitabi bilgiler vasıtasıyla yazılmasından 

ziyade dönemin tanıkları ve baş aktörleri olan kişilerin söylemlerinden anlaşmaların 

konularından ve maddelerinden yazılması bizce çok daha anlamlı ve doğruya ulaşmada 

daha etkin bir yöntemdir. 
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