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Özet
Avrupa Birliği (AB), 50 yıldır Avrupa’da barış ve güveni tesis etmeye çalışmış ve
pek çok konuda da başarılı olmuş bir uluslarüstü (supranational) birlik hareketidir.
Avrupa’da birlik fikri ve hareketlerinin, 50 yıl öncesinden çok daha eskilere dayandığı
görülmektedir. Avrupa tarihi derinlemesine incelendiğinde, birlik ve bütünleşme
hareketlerinin yüzyıllar öncesinde başladığı ve çok çarpıcı ve etkin sonuçlar, hatta bu
yönde belirli başarılar elde edildiği de görülmektedir. Bu makalede, Avrupa’da birlik
hareketleri, kronolojik seyri itibariyle ele alınmakta, Avrupa’yı bütünleşmeye iten nedenler
incelenmektedir. Avrupa Birliği projesi, yüzyıllardır savaşlardan yorulmuş, yaşlı kıta
Avrupa’sının, barış ve huzur arayışlarının bir sonucu olarak mı ortaya çıkmıştır? Bu
oluşuma varma yolunda, uzun yıllar süren savaşlar yaşanmış ve her savaş sonrasında da,
ne ilginçtir ki, birlik ve bütünleşme girişimlerinde bulunulmuş, fakat başarısız olunmuştur.
Sürekli bütünleşmenin ve dolayısıyla da beklenen, arzulanan birliğin kurumsal olarak
sağlanabilmesi ise, ancak 1950’lerden sonra mümkün olabilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa’da birlik ve bütünleşme, Otuz Yıl Savaşları,
Westphalia Barışı, Uluslararası Pan Avrupa Hareketi, Paris Antlaşması, Avrupa Birliği
(AB).
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UNION AND INTEGRATION MOVEMENTS IN EUROPE (PART 1)
Abstract
European Union (EU) as a supranational characteristic, from 50 years on, making
an effort to establish and to sustain the peace and confidence in Europe. In our opinion,
EU was and still is, rather successful, especially concerning unity and integration concepts.
But we know perfectly that the history of the union movements in Europe, is going even to
the antiquity era. Especially, the Middle Ages, the millennium between year 500 and 1500,
has traditionally been considered as an are of obscurity and decay in the history of Europe.
So we can express at least that, union concept in Europe is not only the achievement and
the consequence to the last 50 years. In this article, the philosophy of the union in Europe
and as a consequence of all the related events have been examined. After a very long and
wearing wars, political and social quarrels, EU project and conception raised in 1950’s,
as a rather successful but incomplete result and achievement of the union in Europe.

Key Words: Unity and integration in Europe, Thirty Years War, Peace of
Westphalia, International Pan European Movement, Treaty of Paris, European Union (EU)

1. Giriş
Avrupa Birliği (AB), küreselleĢen dünyada belki de gösterilebilecek en baĢarılı
bütünleĢme hareketi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu konuda genel bir fikir birliği tesis
edilmiĢtir.
KüreselleĢme olgusu içerisinde yerini bulan “uluslarüstü - supranational” güç
tanımına tam olarak uymasa da, AB, en azından ulus devletlerin kimliklerini içinde
barındıran ve uluslarüstü yapıya doğru önemli adımlar atan bir entegrasyon hareketi olarak
kabul edilebilir.
Geçtiğimiz Mart ayında 50. kuruluĢ gününü kutlayan AB, özellikle son dönemde
kendi içinde bazı sorunlar yaĢasa da, temel kuruluĢ amacı olan barıĢ ortamının
sağlanmasında ve sürdürülebilmesinde oldukça baĢarılı olmuĢtur.
Avrupa’nın tüm tarihinin, ama özellikle de son beĢ yüz yılının savaĢlarla dolu
olduğu bilinmektedir. Ancak yaĢanan her savaĢ, barıĢa duyulan özlemi artırmıĢ ve kıta
üzerinde sürdürülebilir bir barıĢın sağlanması fikri daima savaĢ fikri ile beraber var
olmuĢtur. Böylesine iddialı ve kalıcı bir barıĢın sağlanmasının tek yolu ise Avrupa
devletlerinin bir araya gelmesi, hatta tek bir çatı altında birleĢmesi olarak görülmüĢ ve ifade
edilmiĢtir.
Avrupa geleneği, kaynaklarını, antik çağda, putperestlikte ve Hristiyanlıkta
bulmuĢtur. Bu gelenekçilik anlayıĢı, ortaçağda ve modern çağdaki bölünmelere,
parçalanmalara rağmen durmamıĢtır. XIX. ve XX. yüzyıllarda en önemli değiĢimleri ve
yırtılmaları yaĢamıĢ olan Avrupa, gene bu aynı dönemlerde en baĢarılı birleĢme
çalıĢmalarını yapmıĢ ve olumlu neticeler almıĢtır.
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AB’nin tam olarak anlaĢılabilmesi ve kavranabilmesi için, Avrupa’da birlik
hareketlerini tarihsel kronolojisi içinde incelemek ve değerlendirmek, gittikçe daha büyük
bir önem ve gereklilik arz etmektedir.
Bu bağlamda, çalıĢmamızda, önce Antik Yunan’da ve sonrasında da Antik
Roma’da uygarlığın ve kültürün, hümanizm kavramına bağlanmasının alt yapısının ve
oluĢumunun, sonrasında da uygarlık toplumlarının ve XIX. yüzyılın baĢlarına kadar sürecek
olan Avrupa’daki bölünmelerin incelenmesine ve değerlendirilmesine çalıĢılacaktır.
Sonrasında ise, XIX. ve XX. yüzyıllarda, Avrupa’da birlik konusunda nasıl doruk
noktalarına gelinmiĢ olduğu, bu aĢamalardan, durgunluk, hatta çöküĢ aĢamalarına gerilediği
incelenecek ve değerlendirilmeye çalıĢılacaktır.

2. Avrupa’da İlk Birlik Fikirlerinin Ortaya Çıkışı
Avrupa bütünleĢmesi fikrinin geçmiĢi, çok eski tarihlere dayanmaktadır. Farklı
dönemlerde, Kutsal Roma Ġmparatorluğu, Hitler, Napolyon ve diğer birlik taraftarları, kimi
zaman Ģiddet içeren eylemlerle de olsa birlik projesini gerçekleĢtirmeye çalıĢmıĢlardır.
Modern devletlerin ortaya çıkmasından sonra, filozoflar ve politik düĢünürler birleĢik
Avrupa projesini ulusal bağlılığın çok ötesinde değerlendirmiĢlerdir. Ġki dünya savaĢı ve
bunların ekonomik ve sosyal yıkıntılarının ardından da Avrupa milliyetçiliğinin kalıntıları
Avrupalıların üzerinden gitmemiĢtir. Avrupalı politikacılar, uluslararası çekiĢmelere son
vererek, sosyal bütünleĢme ve ekonomik geliĢmeyi desteklemek istiyorlardı. Onlar daha iyi
bir dünya kurmanın yolunun buradan geçtiğine inanıyorlardı. Avrupa bütünleĢmesi onlara
göre, barıĢı ve refahı simgeliyordu1.
Avrupa’da bütünleĢme hareketleri konusundaki ilk giriĢimleri, Eski Yunan ve
Roma uygarlıklarında görebilmek mümkündür. Bu dönemde, mevcut olan federatif yapı,
site uygarlıklarında kurulmuĢ olan meclis, kurullar ve yargı mekanizmaları Avrupa
bütünleĢmesine büyük katkılar yapmıĢtır.
Roma Ġmparatorluğu, M.Ö. 200-146 yılları arasında, denetimini eski Yunan
(Helen, Grek) yarımadası ve Makedonya’ya kadar geniĢleterek yeni bir imparatorluk gücü
olarak ortaya çıkmıĢtır. Roma Ġmparatorluğu, diğer bütün imparatorluklardan farklı olarak
büyük bir fatihin meydana getirdiği bir imparatorluk olmamıĢtır. Roma’nın tarihteki
önemini, Ģöyle özetlemek mümkündür. Tarihte, Roma’ya kadar hiçbir devlet, kent devletin
küçük coğrafî sınırlarının ötesine taĢıyamamıĢtır. Roma’da M.S. 212 yılında Ġmparatorluk
içindeki bütün özgür insanlar Roma yurttaĢı olma hakkı kazanmıĢlardır. Roma, insanlık
tarihindeki ilk büyük cumhuriyet olup, batılı anlamda modern devletin öncüsü olmuĢtur.
Roma’nın Akdeniz’in her tarafında artan gücü gerilimlere yol açmıĢ, Ġmparatorluk, MS
331’de Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayrılmıĢ, Doğu Roma’nın 1453’te yıkılmasıyla
tamamen sona ermiĢtir. Roma’nın yıkılıĢının ana sebebi olarak Devletin birliğini
sürdürememesi gösterilebilir. Roma’nın güçlü olduğu dönemlerde vatandaĢlar arasında
adalet, yasalara bağlılık, yasaların üstünlüğü gelenekleri vardı. Emperyalist geniĢlemenin
sebep olduğu bozulma, artan zenginlik ve ihtiraslar, seçim sisteminin bozulması, birleĢtirici
geleneğin bozulmasında en önemli etkenler olarak sayılabilir. Roma’nın yurttaĢlık bağları
1

Desmond Dinan, Europe Recast
Macmillian, 2004, s. 1.

A History of European Union, Hampshire, Palgrave
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dinsel olmaktan çok ahlakî olduğundan, yurttaĢlık duygusu zayıflayınca birlik de
zayıflamıĢtır. Roma Ġmparatorluğu, dünya barıĢını koruyan bürokratik bir yönetim olarak
algılanmıĢtır2.
Hristiyanlığın Avrupa’da yayılması da Roma Ġmparatorluğu döneminde
baĢlamıĢtır. Roma Ġmparatoru Konstantin (Doğu Roma – Bizans Ġmparatoru Gaius Flavius
Valerius Aurelius Constantinus) (272-337), Hristiyanlığı Roma Ġmparatorluğu’nun resmî
dini olarak kabul etmiĢtir. Bu durum, Hristiyanlığın büyük ölçüde etkili olmasının
baĢlangıcı olmuĢtur. Bu dönemden sonra, kilise ve din adamlarının dünya iĢlerindeki
etkinliği artmıĢtır. Papa ve piskoposların fikirleri, bütün imparatorların fikirlerinden daha
önemli hale gelmeye baĢlamıĢtır3.
Ortaçağ Avrupa dönemi ise, feodal düzenin yerleĢmeye baĢladığı, dinsel düĢünce
yapılarının siyasal düĢünceye Ģekil verdiği bir dönem olarak kabul edilmektedir. Burada
öne çıkan en önemli öğe, Kutsal Roma Ġmparatorluğu’dur. Kutsal Roma Ġmparatorluğu,
Roma-Cermen kökenli aktörlerin dünyevî olmayan amaçlarla bir araya gelmesi olarak
tanımlanmaktadır4.

2. 1. Avrupa’nın İlk Yükseliş Dönemi
Avrupa bütünleĢmesine yönelik plânların, gerçek anlamda baĢladığı dönem
Ortaçağ’dır. Bu dönemde, bazı düĢünürler Avrupa bütünleĢmesine yönelik fikirlerini
gündeme getirmiĢlerdir. Bunların arasında, Immanuel Kant’ın “Sonsuz BarıĢ’ın
Sağlanması”na yönelik projesi, Saint-Pierre ve Victor Hugo’nun “BirleĢik Avrupa
Devletleri” plânları, ayrıca Montesquieu, Voltaire, Proudhon ve Saint Simon gibi
düĢünürlerin, Avrupa’da barıĢı esas alan bir entegrasyon ya da birlik fikirleri
sayılabilmektedir.
Avrupa, ilk yükseliĢ dönemini XI. yüzyılda yaĢamıĢtır. Bu dönem, aynı zamanda
Hristiyanlık dini için yükseliĢ dönemi olmuĢtur. Dolayısıyla, kilisenin önemi ön plana
çıkmıĢtır. Avrupa, söz konusu dönemde bütün siyasal bölünmüĢlüğüne rağmen, belli bir
ölçüde kültür ve uygarlık düzeyini bünyesinde barındırmıĢtır. Haçlı seferleri, (1096-1270)
bu çoklu yapıya ait ortak amaçların bütünsel hareketleri olarak değerlendirilmektedir5.
XI. yüzyıl, her ne kadar bir toparlanma dönemi olarak gözükse de bu yüzyılda
Avrupa’nın bütün sorunları tamamıyla çözüme kavuĢturulamamıĢtır. XI. yüzyılda,
Avrupa’da güvenlik göreli olarak tesis edilmiĢ ve barbar istilalarına son verilmiĢtir. Fakat
Avrupa genelinde barıĢ ve düzen sağlanamamıĢtır. DıĢ baskının azalmasıyla bu kez yerel
lordlar birbirlerine düĢmüĢlerdir. XI. yüzyıl sonrası Avrupa’da, karıĢıklık ve sürekli
savaĢların yaĢandığı bir dönem olmuĢtur6.
2

Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan-1918’e, Ankara, Ġmge Kitabevi, 1989, s. 16, 17.
Lucy Dale, Stories From Eurpean History, New York, Longmans, Green And Co. Ltd, 1928, s.
36.
4
Beril Dedeoğlu, “Avrupa Birliği BütünleĢme Süreci I: Tarihsel Birikimler”, Dünden Bugüne
Avrupa Birliği, Der: Beril Dedeoğlu Ġstanbul, Boyut Kitapları, 2003, s. 23.
5
Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çev: Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, Ġmge Kitabevi,
1996, s. 328-331, 348, 351.
6
Louis Cartou, Communautés Européennes, Paris, Dalloz, 1989, s. 17-30.
3
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Papalık ve monarĢiler arasında yaĢanan bu çatıĢma, uzun vadede üstün askeri
güçleri nedeniyle monarĢilerin üstünlüğü ile sonuçlanmıĢtır. XIII. yüzyılda, Fransa ve
Ġngiltere’de homojen ve güçlü krallıklar kurulurken, Almanya ve Ġtalya’da Kutsal Roma
Ġmparatorluğu’nun mirası üzerine küçük kent devletleri kurulmuĢtur. Ġtalya ve Almanya’da
kurulan kent devletleri, XIV. ve XV. yüzyıllarda kültürel ve ekonomik önderliği ele
geçirmiĢlerdir. XV. yüzyılda ise, Avrupa’nın batısında kurulan ulus devletler gelecek
yüzyıllarda parlak ve uzun bir geliĢme ve güçlenme potansiyeline kavuĢmuĢlardır. 13001500 yılları arasında Avrupa’nın siyasi dengesi, çevrede ekonomik bakımdan geri olan ulus
devletlerle, batı Hristiyanlığı’nın ortasında küçük ancak geliĢmiĢ kent devletleri arasında
oluĢmuĢtur. Bu siyasal yetki çatıĢmalarının ortaya çıkardığı savaĢlar dizisi ile dolu
yüzyıllar, Avrupa insanının güçlükler ve acılarla karĢı karĢıya kalmasına yol açmıĢtır.
Ancak bu dinamik ortam, Avrupa’daki hareketliliğin de çıkıĢ noktası olmuĢtur 7.
XIV. ve XV. yüzyıllarda, Avrupa insanının mücadele etmek zorunda kaldığı pek
çok sorun bulunmaktadır. Avrupa, bu dönemde bir taraftan salgın hastalıklar ve kıtlıkla
mücadele ederken, diğer taraftan da Ġtalya ve Almanya’daki iç savaĢlarla sarsılıyordu.
Ayrıca yine bu dönemde Fransa ve Ġngiltere arasında Yüz Yıl SavaĢları (1337-1453)
yaĢanmaktaydı.

2.2. Yüz Yıl Savaşları (Hundred Years War) (1337-1453)
116 yıl süren Yüz Yıl SavaĢları, Avrupa’da bütünleĢme fikrinin oluĢmasında
büyük önemi olan olgulardan birisidir.
Hristiyan Avrupa’nın nüfusu, 1000-1300 döneminde 18-20 milyondan 60-70
milyona yükselmiĢtir. Ancak Ortaçağ’ın sonlarına doğru nüfusta hızlı bir düĢüĢ yaĢanmaya
baĢlamıĢtır. Bunun sebebi, 1300’lü yıllarda yaĢanan kıtlığa ve “Kara Ölüm” (Black Death)
denilen veba salgınına dayandırılmaktadır. Veba salgının birinci dalgası, Avrupa nüfusunun
üçte birinin hayatını kaybetmesine sebep olmuĢtur. Daha sonra ortaya çıkan yeni salgının
sebebi ise, Ġngiltere ve Fransa arasında yaĢanan Yüz Yıl SavaĢları olmuĢtur. Tarım
nüfusunun belirli bir bölgede tutulması çok zor bir hale gelmiĢtir. Aynı zamanda, üretilen
ürünlerin fiyatları, Ģehirlerdekine göre daha düĢük kalmıĢ, bu sebeplerden dolayı da toprak
sahiplerinin gelirleri düĢmeye baĢlamıĢtır. Bu durum, insanları Ģehre yerleĢmeye ve tarım
iĢçiliğini Ģehirlerde yapmaya itmiĢtir. 1350 sonrası, kriz dönemi olarak adlandırılmaktadır.
Veba salgınından ve savaĢlardan kurtulabilenler, hayat standartlarını yükseltip, çalıĢma
koĢullarını iyileĢtirmek için çalıĢacaklardır. Ġngiltere’de bu olaylara tepki olarak, 1351
yılında “ÇalıĢma Kanunu” (The Statute of Labourers) çıkarılmıĢtır. Bu kanunla, yasadıĢı
yollardan ücret yükseltilmesini talep ya da teklif edenler ile sözleĢmeli iĢlerini terk
edenlerin hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmiĢtir. Söz konusu kanun günümüzde
uygulanan gelirler politikasına benzetilebilir8.
SavaĢlar nedeniyle, Fransa’da insanların mülkleri tahrip olmuĢ, sık sık paranın
ayarıyla oynanmaya baĢlanmıĢtır. Ġngiltere ve Fransa arasındaki Yüz Yıl SavaĢları

7

Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan…a.g.k., s. 44, 45.
E. Damsgaard Hansen, European Economic History, From Mercantilism to Maastricht and
Beyond, Denmark, Copenhagen Bussines School Pres, 2001, s. 43-45.
8
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sonucunda, Ġngiltere’nin galip gelmesi Fransa’nın güç ve prestij kaybetmesine sebep
olmuĢtur9.

2.3. Ortaçağ’dan Yeniçağ’a Geçerken Avrupa
XV. yüzyıl, Hristiyanlığın tekrar yükseliĢe geçtiği bir dönem olmuĢtur. Bu
dönemin diğer önemli özelliği, ulus devletlerin ortaya çıkıyor olmasıdır. Bu yüzyılın
önemli tarihi 1453’tür. Bu tarih, Osmanlı Ġmparatorluğu’nun Ġstanbul’u fethettiği tarih
olmasının dıĢında, bir çağın kapanıp diğer çağın baĢladığı bir tarih olması sebebiyle de
büyük bir önem taĢımaktadır. Bu büyük olayın, Avrupa’da bütünleĢme fikrine çok önemli
katkıları olmuĢtur.
Avrupa’nın bütünleĢmesi olgusunda, Osmanlı Ġmparatorluğu’nun adeta tetikleyici
bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Hristiyan Avrupa, Osmanlı Ġmparatorluğu’nun Ġstanbul’u
ele geçirmesi fikrini bir türlü kabul edememiĢtir. Osmanlı’nın sürekli Avrupa içlerine doğru
ilerlemesi düĢüncesi, Avrupa’yı birlikte hareket etmeye itmiĢtir. Osmanlı’nın bu yöndeki
her hamlesi, Avrupa’da bütünleĢme fikrini ateĢlemiĢtir. Fakat bu düĢünce, XVII. yüzyıla
gelindiğinde Avrupa’nın coğrafî keĢifler ve buluĢlarla güçlenmesi sonucunda bir süreliğine
kesintiye uğrayacaktır. Avrupa’da rekabet artık kendi içinde baĢladığından, Osmanlı
karĢısında tek güçlü bir birlik oluĢturulması fikri bir anlamda artık ikinci plana atılmıĢtır.
XVI. ve XVII. yüzyıllar, Avrupa’nın büyük değiĢimlere Ģahit olduğu yüzyıllar
olduğundan, bütünsel bir Hristiyanlıktan artık söz edilemez olmuĢtur. Protestanlık
Avrupa’da hızla yayılmaya baĢlamıĢtır. Ortaçağdan yeniçağa geçilen bu dönemde,
Avrupa’da kilisenin birliği zayıflamıĢ, Rönesans ve Reform hareketlerinin de etkisiyle
“Hristiyan Topluğu” fikri yerini “Avrupa Devletler Sistemi”ne bırakmıĢtır 10.
Ġtalya’da baĢlayan Rönesans hareketleri, XV. yüzyılın sonlarına doğru Kuzey
Avrupa kentlerine kadar etkili olmaya baĢlamıĢtır. Ġtalyan kent devletlerinin refahı büyük
ölçüde doğu Akdeniz ile yapılan ticarete bağlıydı. Bu ticaretin etkileri Rönesans’ın
doğmasında oldukça etkili olmuĢtur. Ġtalyan kent devletleri, Hristiyan olmayan dünya ile
çok yakın ekonomik ve kültürel iliĢkiler içersindeydiler. Bu bakımdan, Hristiyan doktrin ve
uygulamasının giderek daha geçersiz hale geldiği laik yaĢam anlayıĢı, Avrupa’nın
kuzeyinden önce, Ġtalyan yarımadasında baĢlamıĢtır. Ġnsanın, birey olarak gücünün ve elde
edebileceği baĢarıların önemi üzerine kurulan Rönesans fikri, cumhuriyet rejimini koruyan
kent devletlerde yeni bir toplumsal bilinç ve kamuya daha çok hizmet bilincinin
geliĢmesine önemli katkılar yapmıĢtır. Reform hareketleri ise, XV. ve XVI. yüzyıllarda
kilise’nin dogmatik düĢünce tarzına karĢı baĢlatılmıĢtır. Reform hareketlerinin öncüsü,
Martin Luther’dir (1483-1546). Luther’in amacı, kiliseyi düzeltmek değil, onun yerine
Ġncil’den çıkarılacak ilkeler üzerine yeni bir kilise kurmaktır. Luther, Roma’ya ve Kutsal
Roma Ġmparatorluğu’na karĢı Almanya’da zaten birikmiĢ olan tepki dolayısıyla baĢlattığı
bu harekete taraftar toplamakta zorlanmamıĢtır. Reformasyon süreci sonrasında, XVI.
yüzyılda kilise yaklaĢık olarak bu günkü Ģeklini almıĢtır. Papalık, bu tarihten sonra devlet
yönetiminden ayrı dinsel bir örgüt olarak faaliyet gösterecektir. Rönesans ve Reform
9
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arasındaki etkileĢim, Avrupa kültürünün özünde bulunan pagan Helen ile Hristiyan
geleneği arasındaki temel çeliĢkiyi oldukça belirgin bir hale getirerek, Avrupa’nın
entelektüel ve manevî enerjisini yükseltmiĢtir11.
Yeniçağın baĢlangıcının en önemli geliĢmelerinden birisi de ulus devletlerin ortaya
çıkması ile birlikte batı Hristiyanlığı’nın reformasyonla birlikte güç kaybetmesi olmuĢtur.
Böylece, Kutsal Roma Ġmparatorluğu, yüzlerce devletçik üzerindeki denetimini
kaybetmeye baĢlamıĢtır. Ġktidarın bir elde toplanması yolundaki gayretler zayıflamıĢtır. Bu
olgu, Ġngiltere, Fransa, Ġspanya, Portekiz ve Ġsveç’te daha belirgindir. Bazı devletler de
(Hollanda’daki 7 eyaletin Ġspanya’dan ayrılması gibi) yabancı bir hükümdardan koparak
bağımsızlıklarını kazanmıĢlardır12.

3. Avrupa’da Din Savaşları ve Westphalia Barışı
XVI. ve XVII. yüzyıllar, Avrupa’da Ģiddetli din savaĢlarına sahne olmuĢtur. Bu
savaĢlar, ancak Seksen Yıl ve Otuz Yıl SavaĢları sonrasında 1648 yılında imzalanan
Westphalia BarıĢı ile sona ermiĢtir. Westphalia BarıĢı Avrupa’da huzurun tesis edilmesi,
dinsel özgürlüklerin sağlanması gibi önemli sonuçlar ortaya çıkarmıĢtır. Avrupa’da güç
dengelerinin değiĢmesi sonucunu da beraberinde getiren bu barıĢ, günümüz uluslararası
iliĢkiler teorisinin Ģekillenmesine de önemli katkılar yapmıĢtır.

3.1. Seksen Yıl Savaşları (Eighty Years War) (1566-1648)
1500’lerin sonlarında, Hollanda’nın kapladığı alanda, bugünkü Fransa’nın kuzeyi,
Lüksemburg, Belçika ve BirleĢik Eyaletler bulunmaktaydı. Söz konusu alan, ekonomik
açıdan oldukça zengindi. Politik açıdan ise, büyük çekiĢmelerin ve savaĢların yaĢandığı bir
alandı. Kuzey Denizi ve Ġngiliz Kanalı’na yakın olması sebebiyle, bu bölgede deniz
ticaretinden büyük kazançlar elde edilebiliyordu. Tarımsal açıdan da, nehir ağzında
kurulmuĢ diğer yerleĢim yerleri gibi oldukça verimli topraklara sahipti. Bölge, sahip olduğu
ekonomik avantajlar nedeniyle, politik çekiĢmelerin sıkça yaĢandığı bir alandı. Tarihin üç
büyük gücü, Fransa, Almanya ve Ġngiltere, bu bölgeye sahip olmak istiyordu. Bu listeye
parlak dönemlerini yaĢadığı yıllarda Ġspanya’da eklenebilir. Hollanda, 1506 yılında
Almanya-Ġspanya hakimiyetindeydi. 1566’da ekonomik ve dinî nedenlerle, Ġspanya’da
tansiyon yükselmeye baĢlamıĢtır. Ġspanya, Protestanlık ve Kalvinizm (Kalvenizm,
Calvinism)’in özellikle kuzey eyaletlerde (daha sonra “Hollanda Birliği” -The United
Netherlands- olarak adlandırılacak alanda) yayılmasını durdurmak istiyordu. Bu bölgede,
Katoliklik güç kaybetmiĢti. Ġspanya, karĢıt görüĢlü olanlara kesinlikle taviz vermeyeceğini
belli ederek, Protestanlarla mücadeleye baĢlamıĢtır. Protestanlar, Katolik kilisesinin
kurallarını eleĢtirmeye baĢlamıĢlar, bu durum da Ġspanya’nın kurallarına açık bir isyan
olarak nitelendirilmiĢtir. Uzun mücadeleler sonucunda, 1579 yılında 7 kuzey eyalet,
kendilerine “The Union of Utrecht” adlı bağımsız bir birlik kurmayı baĢarmıĢlardır.
Kurulan bu birlik, 1648 Westphalia BarıĢı’na kadar, baskı altında da olsa mevcudiyetini
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sürdürmüĢtür. Westphalia BarıĢı’nın bir parçası olarak kurulan Hollanda Cumhuriyeti ile
söz konusu eyaletler tam olarak bağımsızlıklarını elde edebilmiĢlerdir 13.

3.2. Otuz Yıl Savaşları (Thirty Years War) (1618-1648)
Otuz Yıl SavaĢları’nda dinin etkisinin en ön planda olduğunu görmekteyiz. Oysa
ki, Seksen Yıl SavaĢları’nda, din faktörü ve etkisi en belirleyici sebep olarak ortaya
çıkmamıĢ idi. Söz konusu iki savaĢ, ancak Westphalia BarıĢı ve sonrasında imzalanan
Osnabrück ve Münster AntlaĢmaları ile son bulabilmiĢtir.
SavaĢın ve çekiĢmelerin ana sebebi, Protestanlar ile Katolikler arasındaki dinî
anlaĢmazlıklardır. SavaĢ, Almanya topraklarında gerçekleĢmiĢtir. Protestanlar bir birlik
kurarak 1618 yılında ayaklanmıĢlardır. Protestanlar, Fransa, Hollanda ve Ġngiltere’nin
desteğini alırken, Katolik Alman Devletleri ise Kutsal Roma Ġmparatorluğu’nun desteğini
almıĢlardır. Önceleri din savaĢı olarak baĢlayan savaĢ, daha sonra Alman iç savaĢı ve
Kutsal Roma Ġmparatorluğu’na bağlı bağımsızlığını kazanmak isteyen devletlerin savaĢının
da eklenmesiyle iyice karmaĢık bir hal almıĢtır14.
Otuz Yıl SavaĢları, Fransa’da bütünleĢme ve Almanya’da parçalanma sonuçlarını
da beraberinde getirmiĢtir. Fransa’da devlet, Katolik kalmakla birlikte, Fransa’nın ulusal
çıkarları Papalığın çıkarlarından hep ayrı düĢmüĢtür. XVII. yüzyılda, monarĢi otoritesi
Fransa’nın hemen her yerinde ilk kez tam olarak sağlanmıĢtır. Fransa, gerektiğinde Otuz
Yıl SavaĢları’nda olduğu gibi Alman Protestanlarının yanında olmaktan geri kalmamıĢtır.
1600’lerde Kutsal Roma Ġmparatorluğu resmen Katolik olmakla birlikte, Ġmparatorluk
çevresinde Protestanlar da bulunmaktaydı. Protestan devletler, dinî özgürlüklerinin
bulunmadığı gerekçesiyle, haklarını savunmak için aralarında bir birlik kurmuĢlar,
Hollanda, Ġngiltere, Fransa’nın desteğini almıĢlardır. 1609’da ise Katolik Alman devletleri,
Kutsal Roma Ġmparatorluğu’nun desteğini alarak birleĢmiĢlerdir. Böylece Almanya, bir
anlamda parçalanmakta, dinî bir savaĢa hazırlanan ve birbirlerine karĢı dıĢ destek
sağlamaya çalıĢan iki kampta toplanmaktaydı. Bütün bu etkenlerden kaynaklanan Otuz Yıl
SavaĢları’nın karmaĢık bir hal alacağı daha baĢtan belliydi. SavaĢ, pek çok nedene
dayalıydı ve pek çok alanda gerçekleĢmekteydi. Öncelikle, Katolik ve Protestan davası
nedeniyle, Alman iç savaĢı görünümündeydi. Ġkinci olarak, Kutsal Roma Ġmparatorluğu ve
bağımsızlığını kazanmak isteyen devletlerin iç savaĢıydı. Üçüncü olarak ise, Fransa ile
Habsburglar, Ġspanya ile Hollanda arasında ve iĢin içine Danimarka, Ġsveç ve
Transilvanya’nın karıĢtığı Alman topraklarında sürdürülen uluslararası bir savaĢtı. SavaĢ,
Protestanların zaferi ile sonuçlanmıĢ ve savaĢ sonrasında Westphalia BarıĢı kabul
edilmiĢtir. Otuz Yıl SavaĢları sonrasında, Fransa Avrupa’nın en önemli gücü haline
gelmiĢtir. Bundan sonraki dönemde Avrupa’nın liderliği Fransa’ya ait olacaktır. Almanya
ise, Otuz Yıl SavaĢları’ndan çok büyük darbeler alarak çıkmıĢtır. SavaĢ sonrasında,
Almanya’da önemli ölçüde parçalanmıĢlık söz konusu olmuĢtur. Almanya, 1500’lerde
Avrupa’nın geliĢmiĢ bir bölgesiyken, 1600’lerde gerileme belirtileri göstermeye
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baĢlamıĢtır. Almanya’da savaĢ sonrasında önemli nüfus azalıĢları olmuĢtur 15. Otuz Yıl
SavaĢları, Alman nüfusunu 20 milyondan 14 milyonun altına indirmiĢtir. 16

3.3. Westphalia Barışı (The Peace of Westphalia) (1648)
Westphalia BarıĢı, Otuz Yıl ve Seksen Yıl SavaĢları’nın ardından 1648 yılında
imzalanan Münster ve Osnabrück AntlaĢmaları’nın bir bütünüdür. Bu barıĢ ile, Avrupa’da
büyük yıkımlara sebep olan din savaĢları sona ermiĢtir. Westphalia, aynı zamanda günümüz
uluslararası iliĢkiler teorisinin doğmasına önemli katkılar sağlamıĢtır.
Westpahlia BarıĢı, Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuĢtur. Bu BarıĢ,
Avrupa haritasının yeniden düzenlenmesi olarak da görülmektedir. Kutsal Roma
Ġmparatorluğu’nun yetkileri zayıflatılmıĢ, Ġspanya’nın üstün gücü yok edilmiĢ, Katolik
etkisi sona erdirilmiĢ, Almanya’nın bölünmesi hızlanmıĢ, devletler kendi politikalarını
belirleme hakkını kazanmıĢlardır. Uluslararası iliĢkilerde, papanın yetkileri kaldırılarak
yeni bir döneme girilmiĢtir. Hollanda ve Ġsviçre’nin bağımsızlığı tanınmıĢ, Fransa ve Ġsveç,
Alman topraklarının bir bölümünü kendi topraklarına katmıĢlardır. Westphalia’nın
Almanya için olumlu sonuçları da olmuĢtur. Protestanlık yerleĢmiĢ, Roma Kilisesi ve
papanın hakimiyeti sona ermiĢtir. Augsburg Din BarıĢı (1555) ile yerleĢen “cuius religio
eius religio -hükümdar hangi dinden ise tebaa da aynı dinden olmalıdır-” prensibi terk
edilmiĢ ve aynı hükümdarın tebaaları arasında çeĢitli mezheplerin yaĢayabilmesi mümkün
hale gelmiĢtir. Vicdan hürriyeti fikri yerleĢerek, fikir geliĢmesi teminat altına alınmıĢtır.
Almanya’da Katoliklik, Protestanlık ve Kalvenizm geçerli dinler haline gelmiĢtir. Avrupa,
artık kendi yasalarına göre davranan, kendi ekonomik ve siyasî çıkarlarını izleyen, istediği
tarafta yer alan, ittifaklar kuran ve bozan bağımsız devletlerden oluĢacaktır. Günümüzde,
özellikle Avrupa’da devletlerin oluĢturduğu uluslararası sistemin özde Westphalia BarıĢı’na
dayandığı söylenebilir17.
Westphalia BarıĢı’nın bir diğer büyük önemi, uluslararası iliĢkiler teorisinin
geliĢimi ve bu doğrultuda modern devletin geliĢimi konusunda ortaya çıkmaktadır.
Westphalia’ya göre, devletler iç iĢlerinde tamamen bağımsız olacaklar, birbirlerinin iç
iĢlerine karıĢmayacaklardır. Kendi aralarındaki iliĢkileri sürdürmek için de bir hukuk
sistemi geliĢtireceklerdir. Bu uluslararası hukuk, özne olarak devletin tüzel kiĢiliğini kabul
edecektir. Buna göre, bireylerin bir statüsü olmayacak, her birey kendi devletiyle muhatap
olabilecektir. Devletler, kendi tebaalarıyla iliĢkilerinde hiç kimseye hesap vermek zorunda
kalmayacaklardır18.
Westphalia’nın en önemli sonuçlarından biri, devletin kendi tebaası üzerinde tek
yetkili kılınmasıdır. Bunun ardından gelen modernleĢme hareketleri, hep bu bağlamda
düĢünülmüĢtür. Bireyin bağımsızlığı önemli değildir. Amaç, Westphalia’nın öngördüğü
yetkileri kullanacak devleti kurmaktır. XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın baĢlarındaki
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siyasi akımların ortak paydası bu olmuĢtur. XX. yüzyılın ikinci yarısında bu ideale
ulaĢılmıĢtır19.
Westphalia BarıĢı, ayrıca savaĢanlar arasında düzenlenen ilk barıĢ konferansıdır.
Avrupa’da örgütlenme yoluyla barıĢın sağlanabileceğine yönelik inancı artırmıĢtır 20.
Westphalia BarıĢı ile ilgili olarak Justin McCarthy’nin bir saptaması vardır. Bu da,
Batılı güçlerin hakimiyeti altına aldıkları bir bölgeyi, barıĢ konferansları yoluyla bölmesi
geleneğidir. McCarthy’ye göre bu gelenek de, 1648’de din savaĢlarına son veren
Westphalia ile baĢlamıĢtır. Bunu diğer baĢka konferanslar da takip etmiĢtir. Örnek vermek
gerekirse, Ġspanya’nın nasıl yönetileceği, Amerikan sömürgelerine kimin sahip olacağı,
Amerikan Devrimi’nin nasıl sonuçlanacağı, Polonya’nın nasıl paylaĢtırılacağı hep
konferanslar yoluyla belirlenmiĢtir. Viyana Kongresi’nde, Napolyon savaĢlarının
darmadağın ettiği Avrupa’nın sınırları yeniden çizilmiĢtir. Paris Kongresi ile de Kırım
SavaĢı sona ermiĢtir21.

4. XVII. Yüzyılın Sonlarına Doğru Avrupa
XVII. yüzyılın sonlarına doğru gelindiğinde, Avrupa Westphalia BarıĢı ile eski
kötü günlerinden belirli ölçüde uzaklaĢmıĢ fakat, tam anlamıyla barıĢ ve huzur ortamına da
kavuĢamamıĢtır.
Bu dönemde Avrupalı güçler, otoritenin kendi ellerine geçmesi için fırsat
kollamaktadırlar. Avrupa tamamıyla hassas dengelerin üzerinde durmaktadır. Fransa,
Ġngiltere, Ġspanya rekabeti süreklilik kazanmıĢtır. Ġspanya, bu rekabette puan kaybeden taraf
olmaktadır. Bunun dıĢında, Osmanlı-Habsburg, Alman Prenslikleri-Polonya gibi rekabet
halinde olan baĢka devletler de bulunmaktadır. Bu dönemin önemli olayı, 1688 Ġngiliz
Devrimi’dir. Parlamentonun zaferiyle sonuçlanan Ġngiliz Devrimi sonucunda Ġngiltere,
Hollanda ile ittifak kurarak Fransa üzerinde baskı oluĢturmaya baĢlamıĢtır 22.
1688’de sonuçlanan Ġngiliz Devrimi, parlamento ve kral arasında uzun süren bir
çekiĢmeye sahne olmuĢtur. Sonuçta, kral parlamentoyu tanımak zorunda kalmıĢtır. 1689
yılında çıkartılacak olan “Bill of Rights” ile de siyasal sistem içinde parlamentonun yeri
belirlenmiĢ olmaktadır23.

5. XVIII. Yüzyıl Avrupası ve Birlik Fikrinin Tekrar Canlanması
XVIII. yüzyıl Avrupa’sı, ekonomik anlamda değiĢimlere sahne olmuĢtur. Serbest
piyasa ekonomisini savunan görüĢler ağırlık kazanmaya baĢlamıĢtır. Serbest piyasa
ekonomisinin iĢleyebilmesi adına, ülkeler arasındaki ticaretin güven ortamında
gerçekleĢebilmesini sağlamak için, bütünleĢme fikrileri tekrar canlanmaya baĢlamıĢtır 24. Bu
19
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dönemde, Osmanlı Ġmparatorluğu’nun Ġstanbul’u fethiyle yükselen fakat bir süreliğine
unutulmuĢ olan Avrupa’da bütünleĢme fikirleri ve çalıĢmaları tekrar gündeme gelmiĢtir.
Avrupa’da, XVIII. yüzyılda yaĢanan savaĢlar öncekilere göre daha ılımlı olmuĢ,
savaĢ alanları sınırlandırılmıĢtır. Avrupa, önceki savaĢlardan önemli dersler almıĢ
olduğundan, savaĢları sivil halka zarar vermeyecek Ģekilde organize etmeye çalıĢmıĢtır.
SavaĢlar sadece ordular arasında yapılırken, toplumun üretken kısmı savaĢlara dahil
edilmemiĢtir. XVIII. yüzyılda yaĢanmıĢ Avrupa’nın siyasi çehresini değiĢtiren önemli
savaĢlar, Ġspanya Veraset SavaĢları ve Yedi Yıl SavaĢları olmuĢtur.

5.1. XVIII. Yüzyılın Önemli Savaşları ve Antlaşmaları
Ġspanya Veraset SavaĢları, büyük bir miras bırakacak olan Ġspanya Kralı II.
Charles’ın 1700 yılında ölmesi ile baĢlamıĢtır. Öncelikle bu savaĢlar düzenli ordu ile
yürütüldüğünden, XVIII. yüzyılın gelecek savaĢları için önemli bir uygulama ve örnek
olmuĢtur. Din faktörü, bu savaĢlarda etkili değildir, asıl unsur ticaret ve deniz gücüdür.
Ayrıca savaĢ, “dünya savaĢı” denilebilecek ilk savaĢtır. SavaĢın tarafları, Fransa ve Kutsal
Roma Ġmparatorluğu, Hollanda, Portekiz ile Brandenburg ve Savua (Savoie, Savoy)
dukalıklarının oluĢturduğu Büyük Ġttifak olmuĢtur. Fransa’nın yenilmesiyle imzalanan
Utrecht BarıĢı (1713), XVIII. yüzyılın büyük çaplı olayları içinde çok önemli bir yer
tutmaktadır. Hatta, modern dünyanın kurulmasında Westphalia’dan bile daha büyük bir
öneme sahip olduğu ileri sürülebilir. Ġspanya dünyasının paylaĢımını konu edinen Utrecht
BarıĢı, Fransız etkisini sınırlandırmıĢ ancak tamamen ortadan kaldıramamıĢtır. Daha önce
adı duyulmamıĢ olan iki küçük devlet Savua ve Brandenburg Avrupa’nın siyasî ufkunda
görünmeye baĢlamıĢlardır. Sardunya’da Piyemonte ve Brandenburg’da da Prusya devletleri
kurulmuĢtur. Utrecht BarıĢı’ndan en güçlü çıkan iki ülke Fransa ve Ġngiltere olmuĢtur.
Ancak asıl kazançlı çıkan Ġngiltere olmuĢtur. Almanya ve Ġtalya’da ise karmaĢa hâlen
sürmeye devam etmiĢtir25.
Diğer önemli savaĢlar Avusturya Veraset SavaĢları (1740-1748) ve Yedi Yıl
SavaĢları’dır (1756-1763). Her iki savaĢın da sebebi, Ġngiltere ve Fransa’nın sömürge
iĢtahları ve Prusya ile Avusturya arasındaki Orta Avrupa’daki askerî güç yönündeki
mücadeledir. Prusya’nın Avusturya’ya karĢı galip geldiği savaĢ sonunda, 1748 yılında Aixla-Chapelle BarıĢı imzalanmıĢtır. Buna göre, Prusya artık Avrupa sahnesine önemli bir güç
olarak çıkmaya baĢlıyordu. Böylece, Prusya ve hâlâ güçlü bir devlet olan Avusturya,
sınırları tam olarak belli olmayan Almanya bölgesinde de artık en etkin devletler olarak yer
almaktaydı. Tarihte bu duruma Alman Ġkiliği (German Dualism) denilmektedir. Daha
sonraki dönemde Avusturya, Prusya yenilgisinin izlerini silmek için Fransa ile ittifak
yapmanın yollarını aramıĢtır. Bu durum Prusya ile Ġngiltere’yi birbirlerine yakınlaĢtırmıĢtır.
Fransa-Avusturya ittifakına daha sonra Rusya’da katılmıĢtır. Bu ittifakların mücadelesi,
Yedi Yıl SavaĢları’nın ilk bölümünü oluĢturmuĢtur. SavaĢ sonrasında imzalanan barıĢ
antlaĢması ile eski durumun aynen korunmasına karar verilmiĢtir. Yedi Yıl SavaĢları’nın
geriye kalan kısmı, Ġngiltere ve Fransa arasındaki sömürge mücadelesi olmuĢtur. SavaĢ
sonrasında, Hindistan, Afrika, Amerika’daki Fransız toprakları Ġngiltere’nin denetimine
geçmiĢtir. Fransız ekonomisinin dayandığı deniz aĢırı topraklarının büyük bölümü elinden
çıkmıĢtır. 1763 tarihli Paris BarıĢ AntlaĢması, buna rağmen Fransa için çok ağır hükümler
25
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taĢımamaktadır. SavaĢın en önemli sonucu Ġngiltere’nin ticaret kanallarını açmıĢ olmasıdır.
Dolayısıyla, Ġngiltere’nin 1755-1785 döneminde, Amerika ve Doğu ile ticareti üç kat
artmıĢtır26.

5.2. Avrupa’da Birlik Fikirleri’nin Yeniden Canlanması
Avrupa’da birlik oluĢturma düĢüncesi, ulus devletlerin ortaya çıkması ile eĢ
zamanlı olarak doğmuĢtur. Avrupa ülkeleri, kendi aralarındaki savaĢlar sonucunda
imzalanan barıĢ antlaĢmalarında, Avrupa’da birlik veya federasyon kurma düĢüncesini
gündeme getirmiĢlerdir. XVII. yüzyılda Kant, Avrupa BirleĢik Devletleri fikrini ortaya
atmıĢtır ve bu fikir diğer düĢünürler tarafından da benimsenmiĢtir. Fakat Avrupa’da birlik
oluĢturma konusundaki çabalar, XVIII. yüzyılın sonlarına doğru, sanayi devrimi sonucu
artan sanayi üretimine pazar arayıĢlarıyla birlikte hız kazanmıĢtır 27.
Bu konuda, önemli bir düĢünsel tasarı, J. J. Rousseau’ya aittir. Rousseau, XVIII.
yüzyılda, Avrupa’da uluslarüstü nitelikli bir federal birlik yoluyla, devletler arasında sürekli
savaĢlara yol açan uyuĢmazlıkların çözümünün ve barıĢın sağlanmasının mümkün olacağını
savunmaktadır. Rousseau, Avrupalı devletlerin kendilerince bir “küresel alan” oluĢturarak
dönüĢümlerini amaçlayan tasarısında, XIX. yüzyılda Avrupa devletlerini, gerçek bir siyasal
bütünün güç ve saydamlığına sahip özgür ve istemli bir toplumda birleĢtirmek istemektedir.
Rousseau’nun bu fikirleri bugünkü Avrupa bütünleĢmesine önemli bir kaynak teĢkil
etmektedir28.
XVIII. yüzyılda Avrupa’da birlik oluĢturma yolundaki çabalar hız kazanmıĢtır.
Fakat, öncekilerden daha büyük inançla, birlik düĢüncesi çerçevesinde ortaya çıkan
gayretler bu kez de büyük bir devrim hareketi ile engellenmiĢtir. Avrupa, XVIII. yüzyıl
sonlarında tarihin en büyük devrim hareketlerinden birisi ile karĢı karĢıya kalmıĢtır.

5.3. Fransız Devrimi (1789)
XVIII. yüzyılda Avrupa’da yaĢanan en önemli geliĢmelerden birisi de Fransız
Devrimi’dir. Devrimin çıkıĢ noktası, uygulanacak vergi politikası karĢısında malî durumları
zayıflayacak olan soyluların, mutlak monarĢiye karĢı baĢ kaldırmalarıdır. Daha sonra,
halkın bütün sınıflarının katılımıyla, kurulan genel meclisler, kral tarafından tanınmaya
baĢlanmıĢtır. Kral, bu durumdan hoĢnut olmadığından, bir süre sonra gerginlikler tekrar
tırmanmaya baĢlamıĢtır. Ulusal Meclislerin kapatılması konusunda Kral etkili olamayacak,
böylece meclisin istediklerini kabul etmek zorunda kalacaktır. 1789’da kabul edilen “Ġnsan
ve YurttaĢ Hakları Bildirisi” ile, egemenliğin ulusa ait olduğu, özgürlük, mülkiyet, ve
baskıya karĢı direnmenin vazgeçilmez ve devredilmez haklar olduğu kabul edilmiĢtir 29.
Fransız Devrimi’nin Fransa’ya getirdikleri, kapitalizme ve liberal demokrasiye
kapılarını ardına kadar açması olmuĢtur. Halklarda eĢitlik, giriĢim özgürlüğü, vergide
26
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adaleti aramak gibi konularda önemli ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Devletle Kiliseyi
birbirlerinden ayırmak, baĢta eğitim olmak üzere laikliğe gitmek, Fransa’da devrimin diğer
getirileri olmuĢtur. ÇağdaĢ Fransa’nın doğuĢu, Fransız Devrimi ile baĢlamaktadır. Devrimin
ilkeleri, Avrupa’ya Napolyon’un orduları tarafından yayılmıĢtır. Napolyon’un düĢlediği
kıta imparatorluğu’ndan geriye pek bir Ģey kalmamakla birlikte, en azından Napolyon’un
gittiği her yerde eski rejimi yok ettiğini görmekteyiz30.
Fransız Devrimi’nin etkilerini sadece Fransa ile sınırlandırmamak gerekir. Devrim,
bütün Avrupa’da oldukça etkili ve toplumdaki sınıf farklılıklarının önüne geçilmesinde
önemli bir adım olmuĢtur. Milliyetçi duyguların yayılmasına sebep olurken, aynı zamanda
ulus devlet fikrinin de yayılmasına yol açmıĢtır.
Fransız Devrimi, XIX. yüzyılın siyaseti ve ideolojisini ĢekillendirmiĢtir. XIX.
yüzyılın ekonomik tarafı ise, Endüstri Devrimi’nin etkisiyle biçimlendirilmiĢtir. Ġngiltere,
dönemin ekonomik ve toplumsal yapılarını Ģekillendirecek ekonomik etkiyi sağlayarak, bu
yeni dünyanın demiryolları ve fabrikaları için bir örnek sunmuĢtur. Fransa ise, dönemin en
önemli devrimlerini gerçekleĢtirerek ona düĢüncelerini vermiĢtir. Dünyanın çoğu yerinde,
liberal ve radikal demokrat siyasetin tartıĢma konularını ve terminolojisini Fransa
sağlamıĢtır. Pek çok ülkeye hukuk kurallarının, bilimsel ve teknik örgütlenme modellerinin
girmesini sağlamıĢtır. O zamana kadar Avrupalı düĢüncelere karĢı direnmiĢ olan eski
uygarlıklara, modern dünya ideolojisi, ilk kez Fransız etkisiyle dahil olmuĢtur 31.
Fransız Devrimi, Avrupa’da Fransa’nın güç kaybına uğrayacağı düĢüncesiyle
önceleri memnuniyetle karĢılanmıĢtır. Fakat daha sonra güç kaybedenin, mutlak monarĢiler
olduğu ortaya çıkınca, bu kez Avrupa’nın mutlak monarĢileri telaĢlanmıĢlar, Fransa
karĢısında ortak bir tutum sergilemeye karar vermiĢler ve Avrupa liderliğine soyunan
Fransa’ya savaĢ açmıĢlardır. XIX. yüzyılın baĢlarına kadar süren savaĢta Fransa yenilmiĢ,
ancak demokrasi ve milliyetçilik fikirleri Avrupa’da yayılmaya baĢlamıĢtır 32.
Fransa’nın Avrupa liderliğine soyunmasının ardında da, Avrupa’da bütünleĢme
fikrinin yattığı söylenebilir. Burada öne çıkan lider, Napolyon’dur. Napolyon, Avrupa’nın
tamamını alarak birliğin sağlanmasını amaçlamıĢ, fakat savaĢı kaybederek bu amacına o
dönem için ulaĢamamıĢtır. Buna rağmen, 1814-1815 Viyana Kongresi gibi önemli
geliĢmelere zemin hazırlayarak dolaylı yoldan Avrupa bütünleĢmesine katkı yapmıĢtır.

6. 1815 ve Sonrasında Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler
6.1. Viyana Kongresi (1814-1815)
Viyana Kongresi’nin mimarları, Ġngiliz politikacı Robert Stewart (Viscount
Castlereagh olarak da bilinir) ile Avusturya BaĢbakanı (ġansölye) Prens Klemens von
Metternich olmuĢtur. Birisi parlamenter yapıya sahip bir ada devletinin, diğeri çok uluslu
ve otokratik bir kara devletinin politikasını yürüten bu kiĢileri bir araya getiren Ģey,
30
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Avrupa’da barıĢ ve düzenin sağlanması için Napolyon’un yenilmesinin gerekli olduğuna
duydukları inançtır. Ġngiltere, kıtadaki müttefiklerinden farklı bir ülkeydi ve Napolyon
tarafından hiç iĢgale uğramamıĢtı. Ġngiltere, Napolyon savaĢlarında gösterdiği çabalar
dolayısıyla Avrupa’nın yeniden oluĢumuna kayıtsız kalamamıĢtır. Ayrıca karĢılıklı çıkarları
da Ġngiltere ve Avusturya’yı birbirlerine yaklaĢtırıyordu. Bu iki liderin Avrupa barıĢı ve
güvenliğini sağlamak için el ele vermeleri, Viyana düzeninin ortaya çıkmasını ve istikrarı
sağlamıĢtır. Bu ikili ittifak, Fransa’ya karĢı üstün gelmiĢ, fakat cezalandırma yerine denge
yönünde hareket etmiĢlerdir. Böylece Fransa’da intikam duyguları pekiĢmeyecek ve Fransa
yeni kurulacak düzeni yıkmaya çalıĢmayacaktır. 30 Mayıs 1814 tarihli Paris BarıĢ
AntlaĢması’nın amacı, Fransa’nın savaĢta ele geçirdiği toprakların geri alınması ve
Napolyon’un tahttan indirdiği meĢru monarĢileri yeniden kurmaktı. Fransa, ĠngiltereAvusturya, Rusya-Prusya arasında denge unsuruydu. Bu nedenle, barıĢın Ģartları Fransa
için fazla ağır olmamıĢtır33.
Viyana Kongresi’ne tüm Avrupa devletleri ve hatta Napolyon’un yıktığı Kutsal
Roma Ġmparatorluğu ile birlikte son bulan eski devletlerin temsilcileri de yeniden bağımsız
birimler olabilme umuduyla katılmıĢtır. Fakat Kongre’de nihaî kararları alanlar yine de dört
büyük devlet (Ġngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya) olmuĢtur. Delegelerin tümü, Avrupa
devletlerinden birinin sisteme tamamen egemen olmaması konusunda aynı görüĢteydiler.
Bu sırada Kongre toplantıdayken kaçan Napolyon’un tekrar Fransa’nın baĢına geçmesi ve
yenilmesi üzerine Fransa ile ikinci Paris BarıĢ AntlaĢması imzalanmıĢtır. Bu antlaĢmanın
hükümleri, birincisine göre biraz daha sertti. Söz konusu antlaĢmanın hükümlerini
uygulamak ve gerekirse barıĢ için uluslararası askeri tedbirler almak üzere, Kasım 1815’te
Ġngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya arasında Dörtlü Ġttifak kurulmuĢtur. Viyana
Kongresi, yaptığı düzenlemeler bakımından önemli köklü değiĢiklikler yapan uluslararası
diplomatik toplantı olarak tarihe geçmiĢtir34.
Viyana Kongresi sonucunda ortaya çıkan Avrupa haritası, korkunun ortaya
çıkardığı bir harita olmuĢtur. Bu korku Fransız Devrimi ve onun getirdiği fikirlerden
kaynaklanmaktaydı. Viyana Kongresi, eski düzeni geriye döndürme umudu içerisindeydi.
Böylece umutlarını Viyana Kongresi’ne bağlamıĢ olanlar, büyük bir hayal kırıklığına
uğramıĢlardır. Avrupa’da barıĢ ve huzur ortamının tam olarak sağlanamadığı ve kısa bir
süre sonra yeni bir savaĢ çıkacağı fikri ağırlık kazanmaya baĢlamıĢtır35.

6.2. XIX. Yüzyıl Avrupa’sı Yeni Birlikler Dönemi
XIX. yüzyıl, Avrupa’da yeni birlik oluĢumlarının hız kazandığı bir dönem
olmuĢtur. 1815 Viyana Kongresi’nde, Avrupa’da kalıcı bir barıĢın kurulması için atılan
adımlar yeni ittifakların oluĢturulmasına zemin hazırlamıĢtır. Viyana Kongresi ile atılan bu
adımların sonucunda, Prusya “Maassen Tarifesi” ile iç gümrükleri tamamen kaldırmıĢtır.
1834 yılında, Alman Gümrük Birliği (Zollverein) kurulmuĢtur. 1860 yılında imzalanan
Ġngiliz-Fransız Ticaret AntlaĢması ile taraflar arasında gümrükler indirilmiĢtir. XIX.
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yüzyılın sonlarına doğru gelindiğinde ise, Friedrich List  tarafından ortaya atılan korumacı
fikirler nedeniyle Almanya, Fransa ve Ġtalya arasında gümrükler tekrar yükseltilmiĢtir.
1870-1914 döneminde Avrupa devletleri kendi içlerine kapanmıĢ, Birinci Dünya SavaĢı
sonrasında da etkili bir birlik projesi hayata geçirilememiĢtir 36. Her ne kadar kalıcı bir birlik
projesi ortaya atılamamıĢsa da, XIX. yüzyılda, Avrupa’da önemli birlik oluĢturma
giriĢimleri olmuĢtur. Bunlar Ġtalyan Birliği ve Alman Birliği’dir.
Yakın çağın baĢlarında, Ġtalya küçük devletçiklere ayrılmıĢ bulunuyordu. 1815
Viyana Kongresi’nde Ġtalya’yı birleĢtirecek tedbirler alınamamıĢtır. Ġtalya, Roma’nın da
kendi topraklarına katılmasını istiyor, fakat, Fransa ve Papa buna karĢı çıkıyordu.
Fransa’nın çıkarları için Papa’ya yardım etmek üzere Roma’ya asker göndermesi ve burada
Prusya ile giriĢtiği mücadeleyi kaybetmesi üzerine Ġtalyanlar, 1870 tarihinde Roma’yı alıp
burayı baĢkent yapmıĢlardır. Böylece Ġtalyan Birliği kurulmuĢtur. Bu sayede, Ġtalya Avrupa
ve Akdeniz’de önemli bir unsur olmaya baĢlayacaktır 37.
Alman Birliği ise, yine 1815 Viyana Kongresi’nden birleĢerek çıkamayan
Almanya’nın bütünleĢme çabaları sonrasında, 1870 yılında doğmuĢtur. Bu birliği kurma
görevi, Prusya’ya verilmiĢtir. Prusya, 1818 yılında gümrük kanununu çıkararak ülke
içindeki gümrüklerin tamamını kaldırmıĢtır. Böylece kendi içinde ekonomik birliği
sağlamıĢ olan Prusya daha sonra Alman devletlerinde gümrük birliğini sağlamaya
yönelecektir. 1836 yılına kadar birkaç tanesi hariç bütün Avrupa devletlerinde Gümrük
Birliği tesis edilmiĢtir. Prusya’da 1862 yılında Bismarck’ın baĢbakanlığa getirilmesi ile
birlikte, Alman Birliği konusundaki çalıĢmalar hız kazanmıĢtır. Bismarck, Avusturya’yı
Alman siyasetinin dıĢında tutarak, Prusya liderliğinde bir birliğin sağlanmasına çalıĢmıĢtır.
Birliğin sağlanması için Prusya, kuzeyde Avusturya, güneyde de Fransa ile mücadele
etmiĢtir. Prusya’nın her iki mücadelede de galip gelmesi üzerine, 1870 yılında Alman
Birliği tamamlanmıĢtır38.
Bu giriĢimlerin yanında XIX. yüzyılda, ekonomik ve parasal birlikten siyasi birliğe
geçmeyi amaçlayan baĢka modeller de olmuĢtur. 1860’ların ortalarında, Fransa, Belçika,
Ġsviçre, Ġtalya, Yunanistan ilk kez döviz kurlarını düzenledikleri bir sistem
oluĢturmuĢlardır. 1865’te Latin Para Birliği (Latin Monetary Union) kurulmuĢtur. 1876’da
Ġsveç, Danimarka, ve Norveç arasında Ġskandinav Para Birliği (Scandinavian Monetary
Union) kurulmuĢtur. Her iki giriĢim de uzun ömürlü olmamıĢtır39.
Bu birlik hareketleri, sürekli nitelikte olamamıĢtır. Çünkü bu dönemde Avrupa’da
her devlet büyük güç olma arayıĢı içerisindedir. Sonuç olarak, XIX. yüzyılda Avrupa’da tek
bir egemen güç oluĢamamıĢtır.


Friedrich List (1789-1846): Tarihçi okulun önemli temsilcilerinden birisidir. Politik ekonomiye
tarihsel ve gerçekçi bir gözle bakan List, belli baĢlı ülkelerde izlenen, serbest ticaret ve korumacılık
politikalarının tarihini incelemiĢtir. Kalkınmanın, ilkel dönem, kırsal dönem, tarımsal dönem, tarımimalat dönemi, tarım-imalat-ticaret dönemi olmak üzere beĢ aĢamadan oluĢtuğunu öne sürmektedir.
Ġmalat sanayii üretimine baĢlandığı noktada, korumacılık politikasının izlenmesi gerektiğini
vurgulamaktadır. Devlet, ulusal sanayi gerekli güce ulaĢıncaya kadar, korumacı politika izlemelidir.
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XIX. yüzyıla damgasını vuran bir diğer geliĢme de, Sanayi Devrimi olmuĢtur.
Sanayi devriminin ekonomik alanda sağladığı geliĢmeler sonucunda Avrupa’lı devletler
ekonomik gücü ele geçirmek için mücadeleye baĢlamıĢlardır.
Sanayi Devrimi, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Ġngiltere’de baĢlayıp tüm
Avrupa’da Kuzey Amerika ve Japonya’da görülen değiĢimdir. Teknolojik alanda baĢlayıp
ekonomik ve sosyal alanlara yayılan bu geliĢme, devletleri tarım toplumundan sanayi
toplumuna çevirmiĢtir. Sanayi Devrimi ile tarım üretiminde verimlilik artıĢı yaĢanmıĢ,
endüstri üretimi hız kazanmıĢ ve bankacılık kesimi geliĢmiĢtir. “Sermaye Piyasası” kavramı
ortaya çıkmıĢ, “kapitalizm” adı verilen yeni bir düzen kurulmuĢtur 40.

6.3. Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) ve Sonrası
Birinci Dünya SavaĢı, XIX. yüzyılın sonlarında baĢlayan sebeplerle XX. yüzyılın
baĢlarında gerçekleĢmiĢtir. SavaĢ, Ġttifak Devletleri olarak anılan devletler (Osmanlı
Ġmparatorluğu, Avusturya-Macaristan, Almanya, Bulgaristan) ve Ġtilaf Devletleri olarak
anılan devletler (Ġngiltere, Fransa, Rusya, ABD, Ġtalya, Belçika, Sırbistan, Romanya,
Karadağ, Yunanistan, Portekiz ve Japonya) arasında gerçekleĢmiĢtir. Fransız ihtilali
sonucunda yayılan milliyetçilik akımlarının etkisiyle Viyana Kongresi’nden bu yana yeni
güç dengesi oluĢumu konusunda yaĢanan gerginlik, savaĢın XIX. yüzyıl sonrasından beri
gelen en önemli sebebi olmuĢtur. Bunun yanında bir diğer sebep olarak da sanayi devrimi
gösterilebilmektedir. XIX. yüzyıl sanayi uygarlığı, Avrupalı devletlerin yeni sömürgeler
elde etmeye çalıĢtığı bir dönem olmuĢtur. Yeni sömürge arayıĢları, Avrupalı güçler
arasındaki gerilimin hızla tırmanmasına yol açmaktadır. SavaĢ, Ġttifak Devletleri’nin
yenilgisi ile sonuçlanmıĢ, ancak bütün Avrupa bu savaĢtan büyük yara almıĢtır.
Birinci Dünya SavaĢı, Kasım 1918 tarihinde sona ermiĢtir. SavaĢ sonrasında 1919
yılında Versailles AntlaĢması imzalanmıĢtır. Bu AntlaĢma ile Almanya’ya çok ağır bir
savaĢ tazminatı yüklenmiĢtir. Ayrıca, Almanya’nın bağımsızlığı da sınırlandırılmıĢtır. John
Maynard Keynes, “The Economic Consequences of the Peace” adlı kitabında (1920), bu
antlaĢmayı finansal yönleriyle değerlendirmiĢtir. Keynes’in öngörülerine göre, Almanya
ödemek zorunda olduğu bu savaĢ tazminatı neticesinde büyük ekonomik darbeler alacaktır.
Ayrıca, Fransız-Alman iliĢkileri daha da gerginleĢecektir. Birinci Dünya SavaĢı ve Ġkinci
Dünya SavaĢı arasında kalan dönemde, Avrupa bütünleĢmesine ait bakıĢ açısında bazı
değiĢiklikler olmaya baĢlamıĢtır. Doğu’da yeni ulus devletler, ortaya çıkmıĢtır. Sovyetler
Birliği, sivil savaĢ nedeniyle zayıflamıĢ olduğundan Avrupalı devletler için önemli bir
tehdit oluĢturmamaktadır. ABD küresel olarak yükselen yeni aktördü. Bu nedenle, Avrupa
ülkeleri artık ABD karĢısında birleĢmeye yönelmekteydiler 41.
Birinci Dünya SavaĢı sonrasında, savaĢın tahrip edici izlerini silmeye çalıĢan
Avrupa, yeniden birlik çalıĢmalarına baĢlamıĢtır.
Bu çalıĢmalar, Milletler Cemiyeti ile baĢlamıĢtır. Milletler Cemiyeti’nin önemi,
sadece Avrupa’nın değil, dünyanın öteki kıtalarındaki ülkelerin de üyesi bulunduğu ve barıĢ
zamanında kurulan ilk örgüt olmasındandır. Milletler Cemiyeti, Birinci Dünya SavaĢı’ndan
alınan dersle 1919 yılında kurulmuĢtur. Ancak, 1939 yılında Ġkinci Dünya SavaĢı çıktığında
40
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hiçbir üye bunu Milletler Cemiyeti’ne bildirme zorunluluğu hissetmemiĢtir. Milletler
Cemiyeti, Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında bütün varlığını BirleĢmiĢ Milletlere bırakarak
sona ermiĢtir42.
Avrupa devletlerini barıĢ için bir araya getirme çabasında olan en önemli
örgütlenme önerilerinden birisi de, 1924 yılında ortaya atılan Uluslararası Pan Avrupa
Hareketi (International Pan-European Movement) olmuĢtur. Pan Avrupa Hareketi, Avrupa
Devletleri’nin Fransa ve Almanya merkezli federal bir birlik oluĢturmalarını, fakat Ġngiltere
ve Sovyetler Birliği’nin bu birliğin dıĢında tutulmasını öneriyordu.43 Bu hareketin
liderliğini, Avusturyalı siyasetçi Richard Coudenhove-Kalergi yapmıĢtır. Kalergi’nin
hedefi, dört ilke çerçevesinde (özgürlükçülük, Hristiyanlık, sosyal sorumluluk, ve
Avrupacılık) federal bir Avrupa sistemi oluĢturmaktır. O dönemde kabul görmemiĢ olan bu
öneri, Ġkinci Dünya SavaĢı’ndan hemen sonra Avrupa’da yeniden filizlenecek olan ve
bugün Avrupa Birliği olarak adlandırdığımız projenin temellerini atan siyaset adamlarınca
benimsenecektir44.
Birinci Dünya SavaĢı’nın ardından, gerçekleĢtirilen baĢka örgütlenmeler de
olmuĢtur. Bunlardan birisi, “Avrupa Ekonomik Birliği Ġçin ĠĢbirliği” projesidir. Bunun
dıĢında, Fransa ve Almanya’nın Ruhr-Lorraine bölgesindeki
kömür ve çeliğin
birleĢtirilmesini öngören Ren Karteli’de önemli projelerden birisidir. Avrupa’da barıĢ ve
huzurun sağlanmasının Almanya ve Fransa’nın birlikte hareket etmesinden geçtiğine olan
inançtan dolayı bu iki ülke arasında 1925 yılında Locarno AntlaĢması imzalanmıĢtır 45.
Locarno AntlaĢması, 1922 yılında Almanya’nın, Almanya, Fransa, Belçika ve
Ġngiltere arasında savaĢa giriĢmeme önerisidir. Ancak o dönemde Fransa’nın Almanya’ya
saldırma olasılığı bulunduğundan bu öneri Fransa tarafından kabul görmemiĢtir. Fakat
Dawes Planı ile bu iki ülke arasındaki gerginlik çözülünce (Dawes Planı uyarınca, Fransa
Ruhr bölgesini tamamen boĢaltacak ve Almanya’ya geri verecektir), 1925 yılında Locarno
AntlaĢması imzalanmıĢtır. Bu AntlaĢma ile, Fransa ve Almanya iliĢkilerinde bir denge
sağlanmıĢ ve Almanya yeniden Avrupa’nın büyük devletleri arasına alınmıĢtır. Ancak
Locarno Dönemi altı yıl sürebilmiĢtir46.
Avrupa, XX. yüzyıl baĢında bütünleĢme yolunda büyük çabalar sarf etmiĢtir.
Ancak, istenen anlamda kalıcı bir bütünleĢmeyi gerçekleĢtirmek için XX. yüzyılın
ortalarına gelinmesi gerekiyordu. Çünkü söz konusu dönemde Avrupa’da kalıcı bir
bütünleĢmenin sağlanması için uygun bir ortam bulunmuyordu. Avrupalı devletler, bir
taraftan yüzyıllardır büyük zararlar gördükleri savaĢlardan yorulmuĢ, artık huzur ortamına
kavuĢmak istiyor, diğer taraftan da aralarında yaĢanan çekiĢmeleri bir türlü
önleyemiyorlardı. Bu sebeple, oluĢturulan örgütlenmeler uzun ömürlü olmuyordu. Ancak
bu örgütlenmelerin bir kısmının, bugünkü Avrupa Birliği’nin oluĢumunda önemli bir payı
olduğunu da unutmamak gerekmektedir.
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Avrupa’da XX. yüzyılın baĢlarında bütün çabalara rağmen istenen düzeyde bir
bütünleĢmenin sağlanamamasında etkili olan önemli bir geliĢme daha bulunmaktadır. Bu
geliĢme, 1929 yılında yaĢanan Büyük Bunalım’dır. 1929 yılında ABD’de yaĢanan borsa
krizi ile baĢlayan bunalım daha sonra bütün dünyaya yayılmıĢtır. XIX. yüzyılın güçlü
olarak kabul edilen ekonomileri dahi bu krizden etkilenmiĢtir. Kriz, Avrupa örgütlenmesini
geciktirmiĢ, fakat aynı zamanda kurulacak birliğin ekonomik istikrar açısından öneminin de
anlaĢılmasına yol açmıĢtır.
1929 Bunalımının bu kadar etkili olması, uluslararası ekonomik
organizasyonların yetersiz oluĢuna bağlanmıĢ, bu eksikliğin giderilmesi için 1933 yılında
Londra’da Dünya Ekonomik Konferansı (Economic World Conference) toplanmıĢtır. Kriz
göstermiĢtir ki, küresel giriĢimler etkili olmadıkça, krizlerle mücadelede büyük sorunlar
yaĢanacaktır. Aynı düĢünceler bölgesel birlik giriĢimleri için de geçerli olmaktadır 47.
Ġkinci Dünya SavaĢı’nın hemen öncesinde bile, Avrupa’da birleĢme faaliyetleri
sürmektedir. 1932 tarihinde, Belçika Hollanda, ve Lüksemburg arasında imzalanan Ouchy
SözleĢmesi ile Benelüks’ün temelleri atılmıĢtır. Benelüks, Batı Avrupa’da XX. yüzyılda
gerçekleĢtirilmiĢ olan ilk ekonomik birleĢme olması açısından önemlidir48.

7. İkinci Dünya Savaşı, Sonrası ve AB’nin Kurulması Yolundaki Çalışmalar
7.1. İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) ve Sonuçları
1930’lu yıllar Avrupa için oldukça kasvetli yıllar olmuĢtur. Dönemin baĢında
yaĢanan ekonomik bunalım ve dönemin sonlarında baĢlayan Ġkinci Dünya SavaĢı bunun en
önemli sebepleridir. 1930’larda FaĢizm Almanya ve Ġspanya’da durdurulamaz hâle
gelmiĢtir. Demokrasiler, Orta ve Doğu Avrupa’da sendelemeye baĢlamıĢtır. Ġngiliz-Fransız
çekiĢmeleri ve ABD’nin ilgisizliği sonucunda Hitler, dıĢ politikada zafer üstüne zafer
kazanmıĢtır. Ancak bu durum Eylül 1939’a kadar sürebilmiĢtir. Hitler’in Eylül 1939’da
Polonya’ya girmesi, Ġngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya savaĢ açmasına sebep olmuĢtur.
Böylece Ġkinci Dünya SavaĢı baĢlamıĢtır49.
Ġkinci Dünya SavaĢı’nın baĢlaması 1 Eylül 1939 yılında Alman ordularının
Polonya’ya saldırması ile olmuĢtur. Ancak, savaĢın Avrupa devletleri arasındaki güç
savaĢlarına dayalı baĢka sebepleri de vardır. Hitler’in 1933 tarihinde iktidara gelmesi ile
Almanya’nın Avrupa liderliğini ele geçirmesi için izlediği süreç burada oldukça önemlidir.
Hitler, Alman ekonomisinin güçlendirilmesi için çalıĢmalar yürütmeye baĢlamıĢtır.
Almanya, korkunç bir silahlanma yarıĢına girmiĢtir. Birinci Dünya SavaĢı sonrasında
imzalanan Versailles AntlaĢması ile getirilen sınırlamalar kaldırılmıĢtır. Bir diğer sorun
Danzig Bölgesi sorunudur. Hitler, Nazilerin etkili olduğu Danzig Bölgesi’nin Almanya’ya
verilmesini istemiĢtir. Bunun için, Polonya hükümetinden kara bağlantısı oluĢturulmasını
istemiĢtir. Bu yolla, Ġngiltere ve Fransa’nın Polonya’ya verdikleri askeri güvencenin boĢ
olduğunu göstermek istemiĢtir. Sorun çözülemeyince, Alman orduları 1 Eylül 1939’da
Polonya sınırını geçmiĢ, 3 Eylül’de de Ġngiltere ve Fransa, Almanya’ya savaĢ ilan
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etmiĢlerdir. Daha sonra diğer Avrupalı devletlerin de savaĢa dahil olmasıyla Avrupa, yıkıcı
bir dünya savaĢına daha sahne olmuĢtur. 1945 yılına gelindiğinde, Alman orduları, batıda
Amerikan ve Ġngiliz orduları, doğuda da Rus orduları karĢısında geri çekilmek zorunda
kalmıĢtır. Almanya, 7 Mayıs 1945’te teslim olmuĢtur.
Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında, Avrupa özellikle de Almanya tam bir harabeye
dönmüĢtür. SavaĢın ardından, Britanya, Fransa, Sovyetler Birliği ve ABD dört büyük güç
olarak Avrupa sahnesindeki yerlerini almıĢlardır. 1945 yazında, Avrupa’nın her yerinde
önemli değiĢiklikler yaĢanmıĢtır. Orta ve Doğu Avrupa’daki pek çok bölge Alman iĢgali
altında zor yıllar geçirmiĢtir. Bu bölgeler, 1944 yılı ve 1945 yılının baĢlarında Alman
orduları ile Sovyet ordularının Ģiddetli savaĢlarına Ģahit olmuĢlardır. Alman iĢgali, Batı
Avrupa’da Doğu Avrupa’da olduğu kadar etkili olmamıĢtır. Ancak Batı Avrupa da, savaĢ
nedeniyle yoksullukla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Sovyet orduları Haziran 1941 tarihinden beri
Alman ordularına karĢı savaĢmıĢtır. Sonunda Alman ordularının tamamıyla geri çekilmesi
üzerine, Sovyetler Birliği Avrupa’nın büyük güçlerinden birisi olarak kabul edilmeye
baĢlanmıĢtır. ABD, savaĢtan zarar görmemiĢ ve güçlü bir biçimde çıkmıĢtır. ABD’nin
amacı, uluslararası ekonomik sistem kurmaktır. ABD böylece, ticaret serbestisi ve
yatırımlarda özgürlüğün sağlanabileceğini savunmaktadır. ABD’nin bu isteği, Dünya
Bankası (World Bank) ve Uluslararası Para Fonu’nun (International Monetary Fund)
kurulmasına yol açmıĢtır50.
1930’lardan alınan dersler, iyi iĢleyen bir ödemeler sistemine olan ihtiyacı ortaya
koymuĢtur. Uluslararası mali ve parasal sistem, acil olarak uygulamaya geçirilmeliydi.
SavaĢ boyunca, Ġngiliz ve ABD maliye bakanları, bu konuda çeĢitli fikirler geliĢtirmiĢlerdir.
OluĢturulacak yeni sistemde, iki konu önemliydi. Birincisi, finansman ihtiyacı doğması
muhtemel sektörlerin, uzun dönem uluslararası finansmanının sağlanması (altyapı, enerji
gibi), ikincisi ise, iyi iĢleyen bir para sisteminin kurulmasıdır. Bu iki konu, Temmuz 1944
tarihinde, Amerika’nın Bretton Woods kasabasında düzenlenen konferansta tartıĢılmıĢtır.
J.Maynard Keynes, uzun dönem sermaye arzı ile ilgili komitenin baĢkanıydı. Buradan çıkan
karar, Dünya Bankası’nın kurulması (World Bank - IBRD) olmuĢtur. Ġyi iĢleyen bir para
sisteminin kurulması ile ilgili olarak toplanan komitenin aldığı karar ise, Uluslararası Para
Fonu’nun (International Monetary Fund-IMF) kurulması olmuĢtur51.

7.2. Soğuk Savaş Dönemi
Avrupa’nın bir güç merkezi olarak dünya politika sahnesinden çekilmesinin
ardından, dünya en az yirmi yıl kesin çizgilerle ABD ve Sovyetler Birliği’nin çevresinde iki
kutuplu bir nitelik kazanmıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı’nda Almanya ve Ġtalya’yı dize getiren
güçler, Ġngiltere ya da Fransa değil, ABD ve Sovyetler Birliği idi. SavaĢ sonrasından
1970’lere kadar geçen sürede dünya, bu iki gücün yeryüzünde etki kurabilmek için
gösterdikleri çabaya sahne olacaktır. SavaĢtan harabeye dönmüĢ bir Ģekilde çıkan Avrupa
devletleri, bu iki gücün çevresinde kümelenecektir52.
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Soğuk SavaĢ, derin kökleri olan husumet, kuvvetli güvensizlik ve tesadüflerin
sonucunda meydana gelmiĢtir. Soğuk SavaĢ döneminde, 1940’ların sonlarında, Avrupa iki
kutba ayrılmıĢtır. Batı Avrupa, geniĢlemeci Sovyetler Birliği’ne karĢı ABD korumasını,
Doğu Avrupa ise Sovyet kontrolünü kabul etmiĢtir53.

7.3. Avrupa Birliği’nin Kurulması Yolundaki Girişimler
Soğuk SavaĢ Döneminin ürünü olan bu iki kutuplu dünya, Avrupa’nın bütünleĢme
hayallerine daha büyük bir hızla ulaĢmasını sağlamıĢtır. Avrupa’nın bir birlik olarak
örgütlenme yolundaki hayali, gördüğümüz üzere, yüzyıllar öncesine dayanmaktaydı. Roma
Ġmparatorluğu’ndan bu yana Avrupa, bu hayalin peĢinde koĢmuĢtur. 1950’lere doğru
yaklaĢıldığında, bu yöndeki çabaların hız kazandığı görülmektedir. Burada Sovyetler
Birliği ve ABD’nin iki önemli dünya gücü olarak ortaya çıkmaları oldukça etkili olmuĢtur.
1950’lere yaklaĢılırken, Avrupa bütünleĢmesi fikirleri, oldukça önemsenmeye
baĢlanmıĢtır. Bu dönemde görüĢleriyle ön plana çıkan lider ise, Sir Winston Churchill
olmuĢtur. Churchill, 19 Eylül 1945 tarihinde BirleĢik Krallık, BirleĢik Devletler ve SSCB
arasında yapılan ve Avrupa’yı daha da bölen Yalta AnlaĢması’nın akabinde, 1946 yılında
Zürich Üniversitesi’nde yaptığı konuĢmada “Avrupa BirleĢik Devletleri” fikrini ortaya
atmıĢ ve Avrupa Birliği için Uluslararası Hareket adlı örgütü desteklemiĢtir 54.
Ġkinci Dünya SavaĢı’nın ardından harabeye dönmüĢ olan Avrupa’yı yeniden
canlandırma görevini, savaĢın hemen ardından bir dünya gücü olarak ortaya çıkan ABD
üstlenmiĢtir. Avrupa’nın yeniden kalkındırılması amacıyla kredi musluklarını sonuna kadar
açmıĢtır.
Churchill’in çarpıcı ifadelerinin ardından bu kez, baĢka bir ünlü üniversitede,
BirleĢik Devletlerdeki Harvard’da dönemin ABD DıĢ ĠĢleri Bakanı olan George Marshall, 5
Haziran 1947’de, Marshall Planı olarak bilinen “Avrupa’yı ĠyileĢtirme Planı”nı (European
Recovery Plan) açıklamıĢtır. Marshall Planı, 16 Avrupa ülkesinin de bu öneriyi kabulü ile
doğmuĢtur. Ama bundan da önemlisi, Avrupa’nın entegrasyonunda önemli bir yer tutacak
olan, OEEC’nin (Organisation of European Economic Co-operation) 1948 yılında
oluĢturulmasıdır55. 1960 yılında, ABD ve Kanada’nın katılımıyla OECD (Organisation for
Economic Cooperation and Development) adını almıĢtır.
Yardımların baĢlamasından bir yıl sonra, Lahey’de savaĢlardan çok çeken bir
neslin bir araya geldiği “Avrupa Kongresi” (Congress of Europe) toplanmıĢtır. Kongre,
demokratik ve birleĢik bir Avrupa kurma kararı ile sonuçlanmıĢtır. Aynı yıl, Ġngiltere,
Fransa, Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) Brüksel’de bir anlaĢma
imzalayarak Batı Avrupa Birliği (BAB) (Western European Union-WEU) adlı bir savunma
örgütü kurmuĢlardır. Bu örgüt, önceleri Ġkinci Dünya SavaĢı’nın saldırgan aktörleri
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Almanya ve Ġtalya’yı bünyesine kabul etmemiĢtir. Bu iki ülke, BAB’a ancak 1954 yılında
üye olabilmiĢlerdir56.
4 Nisan 1949 tarihinde, Kuzey Atlantik AntlaĢması ile kurulan Kuzey Atlantik
AntlaĢması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization-NATO) ile 5 Mayıs 1949 tarihinde
Londra AntlaĢması ile kurulan Avrupa Konseyi (Council of Europe) Avrupa devletlerinin
ilk ve en önemli kurumsal örgütleri olmuĢtur. Avrupa’da kalıcı bir ortaklığın kurulması
ancak Almanya ve Fransa’nın iĢbirliği yapmalarından geçmekteydi. Bu iki ülke arasındaki
sorunlar ikinci dünya savaĢından sonra bile devam ediyordu. Bu sorunların baĢında, Alman
endüstrisinin kalbi olan Ruhr bölgesinin kontrolü yer almaktaydı. Bu sorunun ciddî bir
krize dönüĢebileceğini öngören iki Fransız siyasetçi, DıĢiĢleri Bakanı Robert Schuman ve
Devlet Planlama TeĢkilatı BaĢkanı Jean Monnet, o döneme kadar savaĢ sanayiinin temel
malzemeleri olarak kullanılan kömür ve çelik üretiminin kontrol altına alınması konusunda
görev yapacak bir uluslararası kuruluĢun taslağını hazırlamıĢlardır. “Schuman
Deklarasyonu” olarak bilinen bu bildirge, Fransa ve Batı Almanya’nın kömür ve çelik
endüstrilerinin beraber yönetilmelerini önermekteydi57.
Schuman Deklarasyonu, 9 Mayıs 1950 tarihinde, Paris’te, Fransız DıĢĠĢleri
Bakanlığı’nın görkemli salonu, Salon de l’Horloge (Saatli Salon)’da açıklanmıĢtır.
Schuman, iki önemli konuda çözüm önerileri sunmuĢtur. Bunlardan ilki Ruhr bölgesi için
uluslarüstü bir kömür ve çelik organizasyonu önerisi olmuĢtur. Diğeri ise, Avrupa
bütünleĢmesi çerçevesinde Almanya’nın ayrımcılığa maruz kalmaksızın yer almasıdır.
Schuman Plânı, ekonomik, politik ve sosyal amaçlar çerçevesinde oluĢmuĢtur. Öncelikli
amaç, kömür ve çelik endüstrilerinin modernleĢtirilmesi, bu iki sektördeki çalıĢma koĢulları
ve hayat standartlarının iyileĢtirilmesidir. Bugün Schuman Deklarasyonu, Fransa-Almanya
iliĢkilerinde ve aynı zamanda Avrupa tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul
edilmektedir. Fransa ve Almanya’nın liderleri, bugün yürüttükleri politikada aynı bakıĢ
açısına sahiptirler ve BirleĢik Devletler de onların arkasında etkin bir Ģekilde durmaktadır.
Ancak Fransa ve Almanya birlikteliği, yine de kendi içlerindeki farklı düĢüncelerden
kaynaklanan bazı eleĢtirilere maruz kalabilecektir58.
Schuman Deklarasyonu sonrasında hız kazanan birlik fikirleri, Fransız-Alman
kömür çelik üretimlerinin birleĢtirilmesini öngören, 18 Nisan 1951 tarihli Paris AntlaĢması
ile oluĢturulacak, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) ile hayat bulmuĢtur. Bu birliğin
oluĢturulmasının ardında yatan sebep, sadece ekonomik değil, aynı zamanda politiktir. Söz
konusu iki madde (kömür ve çelik) Fransa ve Almanya’nın endüstrilerinin temelini
oluĢturmaktadır. Bu sayede, Fransız-Alman çekiĢmesine son verilerek, Avrupa
entegrasyonunun yolu açılacaktır. AntlaĢmaya katılan ülkeler, Almanya, Fransa, Ġtalya,
Belçika, Hollanda, Lüksemburg’tur. AntlaĢma, kömür ve çelik sektörlerindeki bu
bütünleĢmenin, “Yüksek Otorite” adı verilen bir organ tarafından yönetilmesini
öngörmektedir. “Yüksek Otorite”, üye devletlerin temsilcilerinden oluĢmasına karĢılık,
uluslarüstü bir yetkiye sahipti ve sektörü yönlendirme ve denetleme görevini üstlenmiĢti.
56

Palabıyık, a.g.k., s. 7.
Palabıyık, a.g.k., s. 7, 8.
58
Dinan, a.g.k., s. 37, 40.

AKÇT: European Coal and Steel Community (ECSC); Communauté Européenne de Charbon et
d’Acier (CECA).
57
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24 Temmuz 1952 tarihinde, 50 yıllığına yürürlüğe giren AntlaĢma, 23 Temmuz 2002’de
sona ermiĢtir. Paris AntlaĢması, AKÇT’nin idaresi, ortaklık kurumları, ekonomik ve sosyal
Ģartlar ve genel Ģartlar konularındaki dört bölümden oluĢmaktadır 59.
AntlaĢma’nın yürürlüğe girmesi, bütün birlik arayıĢlarına rağmen, kolay
olmamıĢtır. Fransa’da Nasyonalistler ve Komünistler, AntlaĢma’ya karĢı oy
kullanmıĢlardır. Almanya’da ise, Sosyal Demokrat Parti olumsuz oy kullanmıĢtır. En
yumuĢak oylama süreci, tahmin edildiği gibi Benelüks ülkelerinde gerçekleĢmiĢtir 60.
AKÇT’nin kurulması ile, hem
hazırlanmıĢ olacak, hem de Almanya ve
bulunmuĢ olacaktır. Bunun yanında,
korumasını isteyen Kurucu Devletler, bir
taĢıyacaklardır.

Avrupa kıtasında uzlaĢma ve barıĢ zemini
Fransa’nın tarihten gelen düĢmanlığına çözüm
Avrupa’nın dünya politikasındaki ağırlığını
süre sonra iĢbirliğini daha da ileri bir aĢamaya

8. Sonuç
Avrupa’da, ilk sosyal ve ekonomik faaliyetler, diğer bölgelerdeki oluĢumlardan
ciddî farklılıklar göstermiĢtir. Denizcilik, hayvancılık, nispeten dayanıklı tarım ürünleri
(zeytin, üzüm, incir, defne, vd.) üretimi ön planda tutulmuĢtur. M.Ö. 3000’lerden itibaren,
Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’dan göç almıĢ, maden çağının geliĢimini yaĢamıĢtır.
KolonileĢme baĢlamıĢ ve hızla geliĢmiĢtir. Bu olayların beraberinde de ticaret ilerlemiĢ,
bazı sanayileĢme emareleri görünmeye baĢlamıĢtır. Eski Yunan, geniĢleme sürecini
baĢlatmıĢ, pek çok medeniyeti de sonlandırmıĢ, Ege ve adalara hakim olmuĢlardır. SavaĢçı
olduklarından, güçlerini de kullanarak, kolonileĢmenin boyutlarını daha da
geniĢletmiĢlerdir. Yunan siteleri ekonomik ve malî bağımsızlıklarının yanında, savunma
konularında da birlik olma yönünde giriĢimler baĢlatmıĢlardır.
Antik Yunan’ın bu parlak dönemi, ekonomisinin bozulmasıyla, yerini Antik
Roma’ya bırakmıĢtır. Roma’nın Doğu ve Batı olarak III. yüzyılda parçalanması ve
sonrasında da Hristiyanlığın kabulü ile, iĢin Ģekli ve gidiĢatı iyice değiĢmiĢtir. Anglo,
Sakson ve Norman’ların Britanya adasına ve kuzey Avrupa’ya yerleĢmesi ile farklı sosyal
ve ekonomik olaylar ve oluĢumlar ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Ortaçağ, kilisenin ve
Papalığın kuvvetlenmesi ile, daha da değiĢik sosyo – ekonomik geliĢmelere sebep olmuĢtur.
Kara dönem olarak da nitelenen bu Ortaçağ dönemi, Avrupa’nın en zor ve en çekiĢmeli
ekonomik ve sosyal patlamalarına, parçalanmalarına ve savaĢlarına sahne olmuĢtur.
Roma Ġmparatorluğunun çöküĢü ile de Yeni Çağ baĢlamıĢtır. Reform ve Rönesans
etkileri ve yansımaları, kilisenin etkisini ve gücünü daha da azaltmıĢ, hele Protestanlığın
“Hümanizma Akımı” düĢünceleri ve öğretileri ile, sosyo – ekonomik sistem iyice değiĢime
uğramıĢtır. KeĢifler, Fransız Devrimi, ekonomik ve malî sistemde ve doktrindeki değer
yargılarının değiĢmesi, sanayileĢme sürecinin hızlanması, teknolojideki buluĢlar, Avrupa’da
oluĢumları, güç dengelerini değiĢtirmiĢ, Britanya’yı ön plana çıkarmıĢtır.

59

Treaty Establishing The European Coal and Steel Community
http://europa.eu/scadplus/treaties/ecsc_en.htm, EriĢim Tarihi (17.10.2007).
60
Hansen, a.g.k., s. 370.
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Bu aĢamada hemen belirtmek isteriz ki, söz ettiğimiz antik dönemler de dahil
olmak üzere, Avrupa’da tarih boyunca, birlik fikri ve çabaları hiç eksik olmamıĢtır. Kilise
ve Papalık bu konuda en etkin ve baĢarılı sonuçları almıĢ ama tamama erdirememiĢ, hatta
sonrasında daha da büyük parçalanmalar ve çekiĢmelere, kanlı savaĢlara ve büyük tahribata
sebebiyet vermiĢtir.
Artık ticaret ve sanayi ön plandadır. Menfaat ve faydalanma beklentileri ise
özünde pek değiĢmemiĢ, sadece sözünde ve oyuncularıyla değiĢmiĢtir. Temel asgari
müĢterekler, tarih boyunca olduğu gibi, gene arka planda olmazsa, olmaz bir veri olarak,
yani güncel deyimiyle, kırmızı çizgiler, açık olarak ve/veya kapalı olarak hep mevcut
olmuĢtur, galiba olmaya da devam edegelecektir.
Özellikle XIX. ve XX. yüzyıllarda, menfaat çekiĢmeleri, kaderde ve yararlanmada
berabercilik gruplaĢmaları ve kutuplaĢmaları, birlik hareketleri, savaĢ hazırlıkları ve doğal
sonucu olarak da savaĢlar, en üst seviyelerine çıkmıĢtır. Sosyal hayat ve hümanizma, bu
savaĢlar sonrasında çok değiĢmiĢ ve tahrip olmuĢtur. Ekonomi ve entelektüel yaĢam da
doğal olarak, daha büyük çöküĢ ve zorluk içine düĢmüĢtür. Bu durumdan yararlandıklarını
sanan devletler dahi, zaferlerinin nemalarını toplayamamıĢlar ve zorluk içine girmiĢlerdir.
Herkes, yanlıĢ davranıĢlarının ve trajik hatalarının maliyetlerini ödemeye baĢlamıĢ
ve sonuçta da, Avrupa’da birlikten, yeniden ve tabii ki her zaman olduğu gibi,
sürdürülebilir olabilmesi amacıyla, söz etmeye ve harekete geçmeye baĢlamıĢtır.
Son iki yüzyıldaki savaĢlarda ve ticarette en öne çıkan iki stratejik ürün olan
kömür ve çelik de, bu oluĢumun çekici ve anlaĢmalara konu ürünleri olmuĢtur. Uygun
kiĢiler, uygun zamanlama ve uygun zemin gibi temel elementler bir araya geldiğinde de ilk
sonuçlar alınmaya baĢlanmıĢ, Avrupa Savunma Topluluğu, Batı Avrupa Birliği, Avrupa
Kömür Çelik Topluluğu, Roma AntlaĢması ve nihayet Avrupa Ekonomik Topluluğu
aĢamaları oluĢmuĢtur.
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