WILSON PRENSIPLERI UZERINE

utuk Ozcan
Bu ~alI§mayla amaclmlz, I. Diinya Sava§l sona ermeden bir
siire once ABD ba§kam Wilson'm kendi adIYla amlan ve yaymlandIgl zaman diinya kamuoyunda geni§ yankllar uyandlran a~lkla
maSlm 1 tamtmaktan ibaret degildir. Biz, Wilson Prensipleri'ni do.aemin devletler arasl ili§kileri ~er~evesinde degerlendirmeye ozen
gosterdik. Qiinkii bu prensipler biiyiik sava§ ve sonraSI diinya ili§kileri i~inde ABD'nin konumunu a~lga vurabilecegi gibi Bat! diinya
egemenliginin XX. yiizyllda kazandlgl yeni boyutu da sergileyebilecek tarihsel bir beIge niteligi ta§lmaktadlr. Bu beIge Bat!'nm toplumlar arasl siyaset araYI§larmm yeni bir ornegini temsil etmektedir.
Yeni Diinya ili§kileri

i~inde

ABD

Wilson Prensipleri, sava§m son Yillannda tUm dengeleri alt
iist olan diinyamn hangi hedefler dogrultusunda bi~imlendirilmesi
gerektigine ili§kin bir siyaset onerisidir. Bu oneriyle ABD, Batl
merkezli gii~ dengeleri i~ine tarihte ilk defa etkin olarak kabld!. 0
zamana dek ABD diinya egemenlik ili§kilerine uzak kalmaml§, ancak Klta Avrupasl'mn i§lerine dogrudan miidahale etmemeye de
ozen g6stermi§tir. XIX. yiiZYII boyunca b6lgesel yaYllmayla yetinmesi bunun g6stergesidir. Panama KanalI'nm da a~llmaslyla her
iki okyanusta birden ticaret olanaklarml geli§tiren ABD klsa siire
i~inde Latin Amerika Ulkelerini denetimi altma alml§, Japonya'yla
1 Wilson ABD'nin barl[l ko~!Ullarml 8 Ocak 19'18!de aglkladl. Bunlar, bUinen 14 Nokta'dIr. Wilson Prensipleri'nin tam metni igin bkz. Wilson, Woodro'w,
«America's Terms of Peace, Message t,o Congress, January 8', 1918», World War
Issues rond Ideals, Boston, 19'18, s. 287'-94.
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rekabete giri§mi§, okyanus adalanmn \!oguna kendine ozgu vesayet siyasetiyle egemen olmw~tur. Aynca XIX. yuzYll sonlarmdan
itibaren Yakm ve Uzak Dogu da etkinlik alam i\!ine girmektedir2 •
Bu nedenle ABD'nin izolasyon siyasetinin busbutti.n i\!e kapah bir
geli§me egilimi anlamma gelmedigi, Ulkenin dunya ili§kilerine
kaYltslz kalmadigi one surUlebilir. XIX. yuzYll sonlarmdan 1920
ba§larmda Wilson programmm ba§anslzhgma Kadar suren donem,
Amerikan dl§ siyasetinde klta sorunlanm on plana \!Ikararak Kendi
mudahale slmrlal1.m \!izen kontinentalizmi a§ma ve dunya dengeleri i\!ine girme \!abalanm yansltmaktadIr 3 •
Amerikan siyaseti 1. Dunya Sava§I'na Kadar Ulkenin tarihsel
ve cografi konumuyla yakmdan ilgilidir. Okyanuslarla gevrili olu§u,
koloniyal bir donemden ge\!mesi ve eski dunyadan uzakllgi nedeniyle ABD uzun sure Avrupa'mn dunya ili§kilerinden uzak kalml§,
Avrupa dengeleri iginde yer alamaml§tlr. Boylece en anlamll ifadesini Monroe Doktrini'nde bulan geleneksel Amerikan dl§ siyaseti,
Avrupa'nm ig i§lerine ve dl§ ili§kilerine mudahale etmeksizin yaYlimaci hedeflerin ger\!ekle§tirilmesi uzerine kuruludur. ~iddetli
Avrupa rekabetiyle kar§lla§mayan ABD'nin bir ba§ka ustiinlugu
Avrupa somurgeleri dl§mda Kalan alanlann emek gucunu istismar
etmesi, geli§me dinamigini yakm cografyaslYla smirh bolgesel \!lkarlanndan almaSl, Kendi tarlIDsal ve endustriyel gucune dayanmasl ve Avrupa ekonomisine kaynak baghhgmm olmamasidir. Endustriyel geli§mesiyle ABD, Tro\!ki'nin onceden sezdigi gibi kapitalist dunyanm onderligini ustlenme potansiyeline sahip bulunacaktir. Aynca sanayi ve yatinm alanlarmda ingiltere'nin yerini ala~
rak dunyamn en geU§mi§ deniz devleti olacaktlr. Ekim Devrimi'ni
izleyen donemde Trogki Amerikan kapitalizminin ger\!ek rakibinin
Bol§evizm oldugunu belirterek, ABD ve Rusya'mn \!agm uzla§maz
iki temel gucu olduguna, s6zkonusu kar§lthgm Lenin ve Wilson'm
§ahsmda somutla§bgma dikkat \!ekmektedir 4 , Son yazilannda
Marx da ABD ve Rusya'nm gelecekte dunya meselelerinde belirleyici rollerinin olacagi ve dunyanm saYlh gu\!leri durumuna gelebilecegi ongorusunde bulunmu§tur.
2
3

Deschamps, Hubert, SomiirgeciZigifn Sonu, istanbul, 1965" S. 19', 50-1.
Donemlendirme i!;in bkz. Carleton, William G., The Revolution in Ame7'ican Foreign Po,Ucy, New York,1964, s. 21-2, 26-9.
<1 Deutscher, Isaac, Trogki, Silahstz S08yalist, C. 2, ist., 19'1'0, s. 228-29.
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Yeni d6nemde ABD ticaret ve smai iiretim alamnda Ingiltere
ve Almanya'dan sonra diinyanm ii~iincii iilkesi haline gelmi§tir.
XX. yiiZYll ba§larmda Avrupa'Yl finansal baklmdan destekleyecel~
kadar gii~lii bir ekonomik potansiyele sahiptir. Bu konum, Avrupa'mn biiyiik devletlerini bir ~ok uluslararasl meselenin ~6ziimiin
de ABD fakt6riinii giderek daha ~ok hesaba katmaya zorlaml§tlr.
Aynca ABD biiyiik bir deniz iilkesi olmaktan kaynaklananavantajlanm okyanuslarm denetimini ele ge~irmekte kullanml§t1r 5 • B6yIece Wilson'm 14 maddesinden 2. ve 3.'siiniin a~lk denizlerde tam
serbestlik ve biitiin ekonomik engellerin kaldmlmaSl hiikiimlerini
ta§lmasl §a§lrtlcl degildir.
ate yandan ABD Dogu toplumlan iizerinde fiili siyasi ve ekonomik miidahaleleriyle pek tamnmamaktadlr. Bu durum, selfdeterminasyon hakkl ve ban§ mesajlanyla yiiklii Wilson Prensipleri'nin, 6zellikie Yakm Dogu'da imparatorluk tabiiyetinden kopma y6niindeki mevcut beklentileri yonlendirmesinde etkili olmu§tur. B6ylece ABD yeni ko§ullara en dinamik bi~imde ve kolayca
uyum saglayan iilke konumunda diinya siyaset sahnesine ~lkml§
tlr6.
ABD diinya egemenligine katllmakta gecikmi§ gen~ bir iilkedir ama bu durum Dogu glkarlarma ilgi duymadlgl anlamma gelmemektedir. Bir siiredir Yakm Dogu ve Qin'de etkinlik gostermekte ve gelecege ili§kin hedefleri adma ilk hazlrhklanm yiiriitmektedir.
Biitiin bunlara kar§m I. Diinya Sava§l'm ba§latan etkenler
arasmda fiiIen yer almaYl§l, diinya siyasetinde etkin bir 1'01 iistlenmesi i~in heniiz yeterli gii~ten yoksun oldugunu g6stermektedir. Gergekten de ABD biiyiik sava§ ba§ladlgmda taraf iilkelerden
biri degildir. Sava§a girdigi tarih de oldukga ge~tir (2 Nisan 1917).
Bununia birlikte sava§m sonucunu belirIemi§ veklsa zamanda dunya sivasetinde olduk<;a 6nemli bir konuma yiikselebilmi§tir.
Sava§ sonlarmda ABD BoI§evik Devrimi'nin de etkisiyle busbutiin denetlenemez duruma gelen «Dogu Sorunwma alternatif
5

ABD'nin denizciHk alanmda geli§mesi hakkmda bkz. Gibbons, Herbert

A., An IntroducUon to World Politics, New Yor·k, 1922, s. 334-6.
6 Sezer, Baykan, T'urk Sosyolojisinin Ana Sorunlan, tst., 1988, s. 65.
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bir ~ozum getirme egilimindedir. Avrupa'mn buyuk gugleri arasmclakl (!eli§kiler ABD'nin dunya siyasetine onemli bir gug olarak
Glkmasma izin veren uygun bir ortam sunmu§tur. QarlIgm Ylklldlgl ve OsmanlI Devleti'nin tasfiyesinin gundemde oldugu bir
donemde ABD yonetimi itilaf gugleri adma kendisini ge§itli imparatorluk unsurlan onunde bir Wr garantor devlet olarak empoze etmi§tir. Wilson Prensipleri bu ko§ullarda dunya gug dengelerinde ortaya glkan degi§melerin denetlenmesi amaclyla merkezkag
egilimler ta§lyan azmlIklarm gundemine getirilmi§tir. Bir devlet
adammm ki§isel ve ahlaki ogutleri olarak degerlendirilen bu prensipler, gergekte BatI sistemi iginde yerini alan bir Ulkenin BatI'mn
sozcUlugunu ele ge(!irme (!abaSml yansltmaktadlr. Sava§ sonunda
himaye garantisiyle birlikte self-determinasyon ilkesini vurgulamasl, ABD'yi dunya kamuoyu onunde, ozellikle OsmanlI Devleti
sImrlan iginde ya§ayan ve guglU baglmslzllk talepleri olan azmlIklarm gozunde itibarll bir konuma getirmi§tir. Bu agldan Wilson'm
demeglerinin ana hedefini sava§ sonunda dunya dengelerinin ozellikle Osmanll imparatorlugu aleyhine yeniden bigimlendirilmesi
olu§turmu§tur. Boylece Batl'mn dunya denetiminde ortaya glkan
ig sorun ve geli§kilerin gozumunde ABD bir Wr arabulucu ve sozcu
rolU* oynamaya giri§ecektir.
1. Dunya Sava§l'mn sonlannda iki onemli ve yeni geli§me dikkat gekicidir. ilki Rusya'da Bol§evik Devrimi'nin gergekle§mesi, digeri ABD'nin sava§a girmesidir. Bu iki olay sava§m gelecegini belirlemi§tir. Boylece dunya siyaseti yeni bir evreye girmi§tir.

Bol§evik Devrimi ABD dl§ siyasetini buyuk olgude degi§ime
zorlaml§tIr. Bol§eviklerin sava§tan gekilme yonundeki sabit kararIan ve Almanya'yla i§birligi igine girme egilimleri hilaf devletlerinin glkarlanm ciddi bigimde tehdit etmi§tir7. Devrimden sonra
Bol§eviklerin yakm gegmi§te BatIh devletlerle yapllml§ buWn gizIi anla§malan aglklayarak gegersiz saymalan itilaf devletlerini
busbutun tela§a surukleyecektir.

* Elbette Bat!'mn onciiliigii ile sozciiliigii ayn I?eylerdir. Sozkonusu donemde Bat! diinyasmm onciisii lngiltere'dir.
7 Miller, William, A History of the United States, New York, 1958, s. 381.
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Sozkonusu gizli anla§malarm ilki ingiltere ile Qarl1k Rusyasl
arasmda 1907 ve 1908 Yillarmda imzalanan ittifak anla§masldlr**.
Bu anla§mayla iki devlet Asya uzerinde uzun suredir devam eden
rekabetIerini ertelemeye ve kendi C;lkarlan aC;lsmdan stratejik onemi bulunan bolgeleri payla§maya karar vermi§lerdir.
Gizli anla§malarm aC;lklanmasl uzerine Wilson'm, dunya
kamuoyu kar§lsmda saygmllk kazanmak amaclyla, kendi illkesinin bu anla§malarla hic;bir ilgisinin bulunmadlgml aC;lklamasl anlamlIdlr. Ancak bu aC;lklamadan bir sure once ingiliz Dl§i§leri Ba:"
kanmm gizli anla§ma metinlerini Wilson'a bizzat vermi§ olmas18
ABD'nin de sava§ amac;lanna ortakllgmm gostergesi gibidir. Wilson'm 14 maddeden olu§an prensiplerini Bol§eviklerin gizli anla§malan yaymlamasmdan klsa bir sure sonra aC;lklamasl dikkat c;ekicidir. «AC;lk diplomasi» ve «e§it ban§»l vurgulayan 1. madde gerc;ekte ABD'nin elinde bir tilr rekabet kozu olarak bulunmaktadlr.
ABD dunya kamuoyuna sunuldugunun aksine «demokratik
illkelerin guvenligini saglamak» ve «dunya uluslarmm e§itligini
gerc;ekle§tirmek») adma sava§a girmedi. Amerikah bir dl§ siyaset
yazarmm da belirttigi gibi eger ABD Almanya'nm Qarl1k Rusyasl
tarafmdan yenilecegine inansaydl sava§ta tarafslz kalmaya devam
edecekti. Qunku Kuzey AtIantik'teki C;lkarlan ancak bu §ekilde
giivence altma almabilecekW. ABD'nin daha geni§ boyutIu C;lkarlanm gizleyen bu g6rU§ yamltlcldlr. Qunkii ABD'nin sava§a girmesi-

* * 1907 anla§maSl tngiHz-Rus ittifakmm gegici bir bigimidir. Tiirkiye ve
tran'm payla§lml gibi konular henliz kesin bir karara baglanmaml§br. Bu konular 1908'de yeniden gorii§Ulecektir. Tlirkiye ve tran'da aym donemde gergekle§en ve biiylik siyasal degi§ikliklerle sonuglanan me§rutiyet deneyleri bu geli§meyle yakmdan ili§kilidir. Reval bulUl~maslyla 1908 Jon TUrk Thtilali arasmda
sadece bir ay ara bulunmasl dikkat gekicidir. Tiirkiye'yi sava§a girmeye zorlayan etke.nler arasmda yine bu geli§melerin onemli rolii vardrr. Yakm Do.gu'da
Alman niifuzunun oniine gegmek ve Tiirkiye'yi payla§mak amacma dayanan bu
anla§ma Hindistan'daki tngiliz glkarlanm korumaya, Japonya'mn Dogu glkarlanmslllirlamaya ve biitiin Dogu'nun denetimini saglamak igin niifuz bolgeleri
olu§turmaya yoneliktir.
8 Bkz. Walworth, A., America's MQment : 1918, American DiplQmacy at
the End o.f WQrld War I, s. 5-6.
9 Lippmann, Walter, U.S. FQreign Policy: A Shield Qf the Republic,
Boston, 1953, s. 36.
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nin ba§llca nedeni c;arhgll1 sava§tan c;ekilmesi ve Almanya'nll1
tehdidini artlrmasl degil, dunya egemenligi C;lkarlandlr.
1. Dunya Sava§l sonunda Dogu halklar1l1ln Batl'ya kar§l rollerinin yeniden duzenlenmesi konusu gundeme gelmi§tir. Yeni
donem, Bol§eviklerin Dogu halklan yanll1da gorunu§te anti-emperyalist bir rolle yer almalarll1a sahne olmaktadlr. ABD bu geli§me kar§lSll1da bir kar§l manifesto niteligi ta§lYan Wilson Prensipleri'ni one surerek Dogu halklarll1ll1 koruyucu ve kurtancl adayl
olarak kendisini gostermi§tir. Bu program ABD'nin kendisini Avrupa somurgeciligi kar§lSll1da hakhla§tlrma ve ustunlUk kurma
amaC1l1l da ic;ermektedir. Bununla beraber bu amaCl uzun vadede
gerc;ekle§tiremedigi gibi Dogu'da Bol§evik propagandasll1ll1 etkisini klrmakta da zorlanml§tlr. Qunku Bol§evik Rusya Troc;ki'nin deyimiyle «muazzam bir bozklr hinterlandl»l1l arkasll1a alml§ bulunuyordu.
Wilson'un 6. maddesi Bol§evik Rusya'l1ln ic;i§lerine kan§llmamasl, topraklanl1ln yabancl askerden arll1dlnlmasl, Ulkenin kendi
gelecegini serbestc;e belirleyebilmesi, Batlll muttefikler arasll1daki
yerinin korunmaSl ve. Ulkeye gerekli yardlmll1 yapllmasl §eklinde
ozetlenebilir. Gorunu§te son derece ban§C;l niyetleri ic;eren bu madde ancak belli bir ko§ulla uygulamaya gec;irilebilecektir. Bu ko§ul,
Bol§evik siyasetinin kokten degi§mesidir. Ba§ka deyi§le 6. madde
Bol§eviklerin Dogu'daki nufuzunu klrmak ic;in bir Wr baskl niteligi
ta§lmaktadlr. Nitekim aym maddede belirtilen Rus topraklarll1ll1
tahliyesi ko§ulu, Sibirya ve Kuzey Rusya'da iki Yll kadar suren
Amerikan i§galiyle 10 bizzat Wilson tarafll1dan c;ignenecektir.

ABD'nin kendi tarihinde ilk kez Batl'nm sozcUlugunde etkin
til' rol almas1 aC;lklanmasl gel'eken bir olaydlr. Bunun ic;in donemin
ba§hca. geli§meleri goz onunde bulundurulmalId1r. Bol§eviklerin
«uluslarll1 kendikaderini tayin hakkl» ilkesini savunduklan ve
Asya halklanyla birlikte hareket etme riski gosterdikleri bir ortam10 Battistini, L.H., The United States am4 Asia, New York, 1956" s. 92.
1917-1921 Yillan arasmda ttilaf gtigleri Rusya'Yl tecrit ederek tavizvermeye
zorlamwtlr. 1918 sonlarmda itilaf hiiktimetlerinden hig birinin Moskova'da elgilig'i bulunmamaktadlr. Moskova'yla diger BatllI ba§kentler arasmda diplomaUk gerginligin tlrmanmasl saldlrgan Bol§evik propagandasml gtiglendirmi§ ve
mtitterlklerin uzla§ma inisiyatifini zorla§tlrml§tIr.
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da ABD'nin Wilson Prensipleri'ni one surmesi §a§lrtlcl degildir. Bol§evik propagandasl 1920 ba§larmda Asya toplumlan arasmo.a olumIu sonu~lar vermi§ gorunmektedir. Baku Dogu Halklan Kongresi
bunun en <;;arplcl ornegidir. Bo1§evikler devrimin hemen sonrasmda Asya'da geli§en Bat! kar§ltl milliyet~i hareketleri bir usttinlUk ve gu~ mucadelesinin araCl haline getirerek Bat! sistemi i<;;inde rekabete giri§mi§lerdir. Komintern Bol§evik1erin dunya siyasetinin bir araCl ve somutla§masldlr. Bu donemde Qin, Hindistan,
Turkiye ve Afganistan gibi Dogulu filke1erde Bol§evik propagandasmm yogunla§masl ve birbiri ardlslra komunist partilerin faaliyet gostermeleri rastlantl degildir. Buttin bu hareketler BOI§evik
liderlerin somurge toplumlann anti-emperyalist mucadelerinin destek1enmesi vaadine tagh olarak geli§me gostermi§tir. Elbette Asya'daki Bol§evik faaliyet Batlll dev1etler i<;;in rahatslzhk kaynagl olacaktIr. Bol§evik Rusya'nm 1917-1921 arasmda ya§amak zorunda
kaldlgl yabancl i§gal, tecrit ve i<;; sava§ ortaml Itilaf gu~lerinin tepkisini yansltmaktadlr. ABD de Rusya'Yl tecrit eden bu koalisyonun
bir ortagldlr.
Gorfilecegi gibi Rusya ba§tan beri «Dogu Sorunu»nun <;;ozumunde zorunlu bil' etken ve kilit noktasl durumunda bulunuyorduo Bol§eviklerin Dogu'daki nufuzu slmrlanmakslzm «<;;ozum» uzednde uz1a§maya vannak mumkun olmayacaktI. t§gal, i<;; sava§ ve
kItllk sonucu iyice Ylpranan Bol§eviklerin ilk geri adlml 1921 ilkbahannda Ingiltere'yle yaptlk1an ticaret an1a§masmda ortaya <;;11mI'. Bu an1a§ma Sovyetler'in Asya ha1klatlm BatI <;;lkarlan aleyhine kl§klI'tacak tutumlardan uzakla§maSl temelinde ele a1mml§tll'll. Bu baklmdan ekonomik bil' an1a§ma olmasmdan ote dunya
gapmda onemli siyasal sonu~lan olabilecek bir anla§madlr. 1921 ylll
sonuna gel me den diger ttilaf devletleri de Sovyet hukumet bi~imini
kabul ederek Moskova'yla gizli bir uzla§maya varml§lardlr.
Dl§ ve i<;; baskllar kar§lsmda Sovyetler slogan ve hedeflerini degi§tirme yoluna girmi§ ve Asya'da propaganda faaliyetine son vermi§tir. Buyuk sorunlann a§llmasl i<;;in kapitalist dunyayla ili§kilerin canlanmasl donemi a<;;llml§ ve ac;llktan kmlan milyonlarca in11

1921 Martmda gergekle§en Ingiliz-Sovyet anla§masl hakkmda bkz.

Kennan, George F., Soviet Foreign Policy, 1917-1941, Canada, 1960.
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san ic;:in Amerika'dan yiyecek maddesi talep edilmi§tir12. Bol§evik
dunya siyasetindeki bu onemli donu§um Asya Ulkelerinin BatI'ya
kSX§l mucadele dengelerini de degi§tirecekti. Bundan boyle Bol§evikler milliyet ve somurge sorunlanm bir ic;: siyaset konusu olarak
ele almaya ba§laml§lardlr. Bunun sonucu olarak ozellikle Stalin
donemine ana c;:izgisini veren «tek Ulkede sosyalizm» teori ve uygulamasl ilk bic;:imini kazanml§ oluyordu. Yeni donemde Surekli
Devrim teorisi terk edilecek, Troc;:ki'nin partiden ihracl (1927),
1930 temizlikleri, Rusya'mn dunyadan kopmasl ve Qin'le ili§kilerin
gerginle§mesi gundeme gelecekti.
1917-1920 Yillan arasmda Bol§evik Dogu siyasetinin ozunu,
Batl ic;:i c;:eli§kilerden yararlanmak amaclyla Asya toplumlarmm
savunuculugunun gec;:ici bir donem ic;:in ustlenilmesi olu§turur.
Lenin'in «uluslarm kendi kaderini tayin hakkl» ilkesi, Wilson'm
self-determinasyon ilkesine altematif olarak gundeme getirilmi§tir.
Bol§evikler aC;:lsmdan bu sozde ilke itilaf guc;:lerine kar§l Asya toplumlanmn direncini yonlendirecek ve bu direnci denetleyerek kendi
QIkarlarma bagimll kilabilecek konjonktUrel bir siyasi vaat niteligi
ta§lmaktadlr. Boylece dagllan c;:arlIgm siyasi bir ust birlik ic;:inde
yeni ba§tan yapilandmimasl tasarlanml§tIr. MuslUman milliyetc;:i
hareketlerin tasfiyesi ba§ladigi zaman anla§llml§tlr ki, Bol§evikler
Dogu'da milli kurtulu§ mucadelelerini ve milliyetler sorununu
uzun vadede kendi konumlanm Bati dengesi ic;:inde saglamla§tIrmamn etkili bir araCI olarak kullanml§lardlr. Bu nedenle Bol§evik
siyasetinin, Moskova'mn milliyetler uzerindeki merkezi denetimini
guc;:lendiren yamltIcl bir propaganda araCl oldugu, Dogu toplumlarmm ozerk geli§imini frenledigi one surUlmu§tUr13 . Rusya muslumanlarmm ozellikle Stalin doneminde radikal bir §ekilde bastInlmasl ve parti aygitl aracllIgIYla Bol§evikle§tirilerek merkeze baglanmasl da bunu dogrulamaktadir.

Bu onemli tarihsel donemec;:te ABD Dogu'nun kar§lsma birbirine tezat olu§turan iki tezle ortaya C;:lkml§tIr. Birincisi sozde Dogu
Loplumlarmm C;:lkarlarmm gozetilmesi ve kendi kendilerini yonetecek bir duruma gelmelerinin saglanmasl (5. madde); digeri ise
12 Gtbbons, H. A., An Introduction to World Politics, s. 470-72.
13 Hesulzade Mehmet Emin, Milliyet ve Bol§evizm, Makaleler Mecmuast,
1st., 1928, s. 23-26.
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bu toplumlarm §imdilik kendi kendilerini yonetme yeteneginden
yoksun olduklan §eklindeki tezdir. Halklann bu «yeteneksizligi»
de, ba§ta ABD olmak uzere Batill gii<;lerin himayesinin ongorulmesinde bil' gerek<;e olacaktl. Turkiye'de milli mucadelenin henuz
ba§ladlgl ve Dogu'da anti-emperyalist hareketlerin geli§tigi bir donemde ABD'nin himaye onerisi, hem Osmanh Imparatorlugu'ndaki
Turk olmayan azmlIklarm aynllkp beklentilerini gu<;lendirecek,
hem de bu halklar uzerindeki muhtemel Bol§evik nufuzunun kmlmasma hizmet edecektir. Bunun diplomasideki somutla§masl ABD'nin Anadolu'da Turk varllgml surekli tehdit edecek olan baglmslz
Ermenistan projesini ortaya atmasldlr. DolaYlslyla ~e§itli etnik ve
dinsel unsurlan i~eren Turkiye'nin imparatorluk statlisunun tamamen ortadan kaldmlmasma yonelik i~ ve dl§ baskllarm gu~len
dirilmesi sozkonusudur.
Wilson Prensipleri'nin 12. maddesi OsmanlI Devleti'nin yakm
gelecegini ilgilendirmektedir. Bu madde sava§ oncesi gizli anla§malarla Rusya'ya blrakllmasl taahhut edilen Bogazlar'm BatIlI devletlerin garantOrlugu altmda butlin lilkelerin gemilerine a~lk bulundurulmasl; OsmanlI imparatorlugu'nun Turk ~ogunluga sahip
bOlgelerinin egemenliginin garanti altma almmasl ve imparatorluk
i~indeki Turk olmayan milliyetlere baglmslz geli§me olanagmm
saglanmasl ko§ulunu i~ermektedir. AzmlIklara «milliyet» statusu
tamyan bu madde OsmanlI imparatorlugu'nun siyasi ~ozlilu§unun
belgesi ve ccmilli misak» siyasetinin ilk habercisi olmaktadlr. Diger yandan Bogazlara ili§kin hukum Rusya'mn Itilaf devletleri tarafmdan denetlenmesini kolayla§tIracak bir formlilun geli§tirilmesiyle ilgilidir. Mutareke Yillarmda bir klslm Osmanl1 aydmmm
Wilson Prensipleri'nin ~ekiciligine kapllarak manda tezini onayladlklan ve imparatorluk formliliinu reddettikleri gorlilecektir. BunJar daha sonra milli mucadelede rol oynayacaklardlr.
Wilson'm 14. maddesi dunya ban§ml saglayacak bir Milletler
Cemiyeti'nin kurulmasma ili§kindir. Ancak 1919'da sava§m galipleri tarafmdan kurulan bu orgut ban§m ve uluslararasl e§itligin
koruyucusu olmadlgl gibi, Dogu toplumlarma kar§l diplomatik baskl ve mudahalenin orgutlendigi bir merkeze donu§mu§tlir. Aynca
ba§langl~ta Bol§eviklerin Dogu'yu kontrol etme giri§imlerinde kullandlklarl Komintern'in nufuzunu klrmak uzere tasarlanml§ bir
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kar§l orgut i§levini ustlenmi§tir. Bu nedenle Milletler Cemiyeti'yle
Komintern'in kurulu§unun aym tarihe rastlamaSl anlaml1dlr.
ABD'nin Milletler Cemiyeti'nin kurulmasml lsrarla savunmasmm nedeni Kendi siyasi onderligine bagll bir uluslararasl
inisiyatifi ele gee;irmektir. Buna ragmen cemiyetin yonlendiricisi
olamaml§, onde gelen Avrupa devletleri cemiyetin yonetiminde ustunliigu ele gee;irmi§lerilir. Cemiyet ingiltere'nin onderliginde kuruldugu zaman ABD cemiyete iiye bile degildir. Boylece ABD'nin
Avrupa'ya kar§l iistiinliik kurma miicadelesi de ba§anyla sonue;lanmaml§ oluyordu. Batl'nm denetimi altmdaki bir arae; olarak Milletler Cemiyeti diinya egemenliginin me§rula§tmlmasl ie;in gerekGe ureten ve gerektiginde dogrudan diplomatik veya askeri baski
uygulayan bir kurum haline gelmi§tir. B6ylece Milletler Cemiyeti
Batl'mn Dogu kar§lsmda ustunlUgunu saglamla§tlrma ve Kendi
diinya egemenligini koruma giri§imlerinin en ust duzeyde cisimle§mesidir.
ABD'nin Wilson d6neminde dayandigi dl§ siyaset ilkelerini §u
§ekllde ozetlemek miimkundiir: Bol§evik Rusya uzerinde caydInclhk ve Dogu toplumlarmm yatl§tlnlmasl; deniz ticareti ve ula§lmmda serbestligin saglanmasma y6nelik olarak Alman deniz ustiinlugune son verilmesi; dunya ticaretinden daha buyuk bir pay almmasl; Osmanl1 Imparatorlugu'nun siyasal statiisunun degi§tirilmesi ve slmrlannm yeniden bi~imlendirilmesi; Alman askeri direncinin kmlmasi; Dogu Avrupa dengelerinin Sovyetler aleyhine e;evrilmesi; dunya, kamuoyu 6nunde uzla§tlrlcl-garantor devlet roW
oynayarak siyaset~ ustiinluguniin ele gee;irilmesi. ABD bu hedeflerden sonue; alabilmi§ midir? ilk olarak ABD Asya'mn destegini arkasma alan Bol§evik Rusya'YI dizginlemeye e;al1§ml§ ve itilaf gue;lerinin de destegiyle bunda ba§anll olmu§tur. Ancak sonue;tan Avrupa'mn buyuk gue;leri yararlanacaktlr. Ustelik aym gii~ler bafl§m ne §ekilde diizenlenecegi konusunda nihai olarak belirleyici
ve 6ncelik sahibi olacaktlr. Ban§ gorii§meleri bile heniiz tamamen
sonue;lanmadan ABD'nin tarihsel misyonu sona erecek ve iilke
yeniden Kendi klta sorunlanyla,endiistriyel geli§imiyle smirh bir
alana geri ~ekilecektir14. Bu durumda II. Dunya Sava§l'na Kadar
14 Faulkner, H. D., Amer'ican Political & Social History, NY, 1957, s. 680.
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da Batl'mn potansiyel gueu olmaYl surdurmu§tUr. Dunya siyaSetinden uzakla§masma ragmen aC;lk denizlerdeki ayneallkll konumunu korumaya devam etmi§ ve okyanuslarda Alman varllgmm smlrlanmasmda rol oynaml§tlr.
Wilsoneu dl§ siyaset hedeflerinin ne 6lc;ude ba§an kazandlgl
tartl§malldlr. Bu prensiplerden sonuneusunun (14. madde: Milletler Cemiyeti'nin kurulu§u) ABD'nin gerc;ek beklentilerine kar§lllk gelmese de klsmen gerc;ekle§tigi soylenebilir. Cemiyet kurulmu§tur, aneak hic;bir zaman butUn uluslarm C;lkarlanmn e§it bir
§ekilde temsil edilebildigi bir kurulu§ olmayaeaktIr. Bunun otesinde Batl dl§l toplumlann durumunda herhangi bir iyile§me goriilmeyeeektir. ilan olunamn aksine bu toplumlar yeni donemde daha
az e§it bir konumda ortaya C;lkaeaklardlr.
1920'den sonr9~ ABD Avrupa i§lerinden yeniden uzakla§ma egilimi is;ine girmi§tir. Bu olay c;e§itli spekUlasyonlara aC;lktIr. Bunlardan biri Avrupa'mn kendi siyasi ustUnlugunu ABD'yle payla§rna niyetinde olmadlgldlr. Wilson bunu zorlaml§ aneak ba§anll olamaml§tlr. Bu olay Wilson'm dl§ siyasetinin muttefikleri tarafmdan tumuyle benimsenmedigini de gostermektedir. Gerc;ekten Wilsoneu self-determinasyon ilkesinin ingiltere'ye bagimll toplumlann
baglmslzhk umutlanm da canlandlrarak (ornegin Irlanda'da Dublin ayaklanmasl ve Hindistan'da anti-ingiliz geli§meler) klasik ingiliz somurgeeiliginin Ylkllmasma zemin hazlrladlgl15 §eklindeki iddialarda gerc;eklik paYl vardlr. Bu durum Batl iC;i c;eli§kilerin yogun bir §ekilde slirmesine YOl ac;ml§tIr. ABD'nin yalmzea Bol§evik
tehdidini ve Osmanh imparatorlugu'nu saf dl§l etmeyi hedeflemedigi, aym zamanda geleneksel somurgeeiligin online bir engel C;1kararak ingiltere, Fransa ve Almanya'nm kar§lsmda bir dunya
gueu olarak C;lkma hazlrhgl ic;inde oldugu soylenebilir. Bunda
klsmen ba§anll da olan ABD kendi emperyalist yontemlerini geli§tirmek ve gerc;ekle§tirmek uzere yeniden Avrupa i§lerinden uzakla§ml§tlr. Kayda deger bir nokta, daha II. Dunya Sava§l sonuc;lanmadan ABD'nin dunya siyasetine Avrupa'mn onunegegecek potansiyellere sahip konumda C;lkmasldlr.

15- Gibbons, H. A., An Introduction to World Politics, s. 368-70.

48

Wilson doneminde izlenen Amerikan siyasetinin onemli sonu~
larmdan biri de I. Dunya Sava§l sonunda Dogu Avrupa'da Sovyetler'e kar§l bir «sagllk ku§agD>llm 16 olu§turulmasldlr. Almanya ile
Sovyetler arasmdaki bagl koparmak ve Bol§evikleri yalmzl1ga mahImm etmek i~in olu§turulan bu stratejik ku§ak, II. Dunya Sava§l
sonrasmda SSCB tarafmdan kaldmlarak baglmll bir uydu bolge
haline getirilmi§tir. I§te Wilson Prensipleri'nin 7-8-9-10 ve 11. maddeleri Dogu Avrupa'da, Almanya ile Rusya arasmda boyle bir tampon ve tecrit i§levi gorecek «saghk ku§agvl olu§turulmasma yoneliktiro Bu giri§imin sonraki donemde ABD-SSCB kutupla§masmm geli§jminde tarihsel bir onemi vardlr. Moskova her flrsatta bu ku§agl
par~alamak ve butUn Dogu Avrupa ve Balkanlar'l kendi siyasal denetimine baglamak i~in giri§imlerde bulunacaktlr.
Bol§evik Devrimi ve Wilson Prensipleri ~aglmlza karakterini
veren yeni ve onemli bir geli§meye damgasml vurmu§tur. Bu geli§mp 1. Dunya Sava§l'ndan sonra butun Asya'Ylku§atan, II. Dunya
Sava§l'ndan sonra ise Afrika'Yl da i~ine alarak geleneksel somurgecilik ~agma son verecek olan milliyet~i dalgamn ortaya C;lkmasldlr. Dunyanm hassas bOlgelerinde gunumuzdeki benzer geli§melerde yine dogrudan dogruya ABD ve muttefiklerinin mudahalesini c;arplcl bir §ekilde gorebiliyoruz. Dunya meseleleri Birle§mi§ Milletler orgutU eliyle, bu kez aglrlIkh olarak ABD'nin onderliginde c;ozumlenmeye c;ah§lhyor. Yeni donemde ABD Wilson donemindekine
benzer bic;imde soguk sava§ ve kutupla§ma doneminin sona erdigini
mujdeleyerek ko§ullanm buyfik Olc;ude kendisinin bic;imlendirdigi
yeni bir dunya duzeninin kuruldugunu Han ediyor ve siyasi dengeleri Batl lehine yeniden olu§turma hedefini butUn dunya uzerinde uygulamaya giri§iyor. Gerektiginde Irak orneginde oldugu gibi
fiziki gucunu gostermekten de c;ekinmiyor. Dunyanm hassas bOlgeleri 70yll onceki sarSlCl sorunlarla bir kez daha kar§l kar§Iya geliyor.

16 Saghk KUi?ajp (cordon sanitaire), diplomatik dilde siyasal de.ngelerin
yeniden yarablmasl ve bir bolgenin rakip guglerin nufuzundan korunmasl amaClyla olu§turulan tampon bolgeyi ifade etmektedir. Eu ku~;ajpn Dogu Avrupa'da
yaratllmasmm neden ve sonuglarI hakklnda bir degerlendirme igin bkz. Ho~
rowitz, David, Imperialism and Revolution, London, 1969.

