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Küresel Savaş Olarak Birinci Dünya 

Savaşı 
 

 
'Dünya Savaşı' kavramı, uzun süre ciddiye alınmadı ve 

genellikle yalnızca 'büyük savaş' ya da 'Avrupalı büyük 

devletlerin savaşı' olarak anlaşıldı.
1
 Birinci Dünya Savaşı 

tarihçileri, Avrupa merkeziyetçi bu bakış açısını devraldılar. 

Bu nedenle de, savaşa bakışları uzun süre Avrupa'yla, hatta 

genellikle yalnızca Batı ve Orta Avrupa'yla sınırlı kaldı. 

Sonuçta, Avrupa dışı devletlerin ve bölgelerin savaşa katılımı 

Avrupalıların bilincinden büyük ölçüde silindi. Küresel 

tarihçiler de – az sayıda istisna dışında – Birinci Dünya 

Savaşı'yla pek ilgilenmedi. Akira Iriye ve Jürgen 

Osterhammel tarafından kısa süre önce yayınlanan Küresel 

Tarih El Kitabı'nda 1870-1945 döneminin incelendiği ve 

"Dünya Pazarları ve Dünya Savaşları" başlığını taşıyan ciltte 

Birinci Dünya Savaşı'na ayrılmış bir başlık ya da alt başlık yer 

almıyor.
2
 Savaşın tüm dünyayı kapsayan boyutlarının Birinci 

Dünya Savaşı araştırmaları (First World War Studies) 

kapsamında ancak son yıllarda dikkate alınmaya başladığını 

söyleyebiliriz.
3
 Ama Birinci Dünya Savaşı’nın küresel bir 

                                                 
1 Hew Strachan, Der Erste Weltkrieg (Münih 2004), 96; Aynı yazar, „The First World War as a Global War“, 

First World War Studies 1 (2010), 3–14, burada 5; Stig Förster, „Vom europäischen Krieg zum Weltkrieg“, 

Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich, Irina Renz (Yay. haz.), Enzyklopädie Erster Weltkrieg (Paderborn 

2009), 242–248. 

2 Emily S. Rosenberg (Yay. haz.), 1870-1945. Weltmärkte und Weltkriege (Münih 2012). 

3 Tek tek bölgeler ve konularla ilgili genel bir bakış için Jay Winter (Yay. haz.), The Cambridge History of the 

First World War, 3 cilt (Cambridge 2014); John Horne (Yay. haz.), A Companion to World War I (Oxford 

2010); Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, Bill Nasson 



2                                               Pera-Blätter 31 

 

 

 

savaş olup olmadığı, eğer öyleyse onu neyin küresel yaptığı 

gibi soruların yanıtları henüz ancak kısmen verilebilmiş 

durumda.
4
 Bu yanıtlar için belirleyici olan, çoğunlukla olduğu 

gibi kavramlar ve bu kavramların tanımları. Bir savaşı dünya 

savaşı yapan nedir? Avrupa dışındaki savaş alanları mı? 

Bölgesel çatışmaların küresel bağlantıları ve Avrupa dışındaki 

devletlerin katılımı mı? Yoksa her şeyden önce savaşın 

küresel sonuçları mı? 

 

Avrupa Dışındaki Savaş Alanları 

 

Richard F. Hamilton ve Hoger H. Herwig'e göre, bir savaşın 

dünya savaşı olması için o savaşa en azından beş büyük 

devletin katılması ve en az iki kıtada çatışma yaşanması 

gerekir.
5
 Bu tanıma göre Birinci Dünya Savaşı kesinlikle bir 

dünya savaşıdır, çünkü Afrika'da, Orta Doğu'da, Doğu 

Asya'da, Pasifik bölgesinde ve dünya denizlerinde çatışmalar 

olmuştur. Yine bu tanıma göre, sadece Afrika'da yaşanan 

çatışmaların bile bu savaşı bir dünya savaşı olarak 

nitelendirmek için yeterli olduğu söylenebilir.
6
 Almanya'nın 

bu bölgede yalnızca az sayıda askeri birliği vardı. İtilaf 

Devletleri'nin denizlerdeki üstünlüğünden dolayı bu birlikler 

için ikmal yolları büyük ölçüde kapalıydı. Buna rağmen bu 

bölgedeki muharebeler 1918 yılına kadar sürdü. Bunun 

başlıca nedeni de, Büyük Britanya'nın Alman sömürgelerini 

yalnızca yerel birlikleri kullanarak fethetme kararıydı. İtilaf 

                                                                                             
(Yay. haz..), 1914–1918-online. International Encyclopedia of the First World War, issued by Freie 

Universität Berlin 2014-10-08 (http://encyclopedia.1914-1918-online.net). Buradan aynı zamanda başka 

kaynaklarla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir. Bu metinde bu kaynaklara ayrıca işaret edilmeyecektir.  

4 Oliver Janz, 14 – Der große Krieg (Frankfurt/Main 2013), 133–136. 

5 Richard F. Hamilton, Holger H. Herwig, „World Wars: Definitions and Causes“, Aynı yazarlar (Yay. haz.), 

The Origins of World War I (Oxford 2003), 1–44, burada 2. 

6 Bundan sonrası için: Edward Paice, World War I: The African Front (New York 2008); Bill Nasson, 

Springbocks on the Somme. South Africa in the Great War 1914–1918 (Johannesburg 2007); David 

Killingray, „The War in Africa“, Horne (Yay. haz.), Companion, 112–126; Jürgen Zimmerer, 

„Kolonialkrieg“, Hirschfeld v.d. (Yay. haz.), Enzyklopädie Erster Weltkrieg, 617–620. 

http://encyclopedia.1914-1918-online.net/
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Devletleri hızlı bir başarıyı yalnızca Togo'da elde etti. 

Buradaki küçük Alman birliği kısa süre sonra, Ağustos ayı 

sonunda teslim oldu. Buna karşılık Kamerun'un ele 

geçirilmesi çok daha büyük sayıda askeri gücün 

kullanılmasıyla mümkün oldu (Britanya ve Fransa'dan gelen 

birliklere Kongo'dan gelen Belçika birlikleri de katıldı) ve 

1916 Şubat’ına kadar sürdü.  

 

Alman Güneybatı Afrikası'nın Güney Afrika Birliği 

tarafından alınması öngörülmüştü. Birliğin hükümeti, ‚Greater 

South Africa‘nın kurulmasını hedefliyordu ve bu nedenle de 

Londra hükümetinin talebini olumlu karşıladı. Ama bu fetih 

de planlandığından daha uzun sürdü. Çünkü, buralardaki 

beyaz nüfus, özellikle de kaybettikleri bağımsızlıklarının 

yasını tutmakta olan ‘Eski Burlar’, Alman komşularına karşı 

savaşmak konusunda isteksizdi. Daha kısa süre önce 

Güneybatı’daki Alman sömürgeciler onları Boer Savaşı’nda 

desteklemişti. Bu nedenle orduda isyanlar çıktı ve bu isyanları 

bastırmak için Almanlara karşı yürütülen ve 1915 yazında 

başarıyla sonuçlandırılan savaştakinden daha çok kurban 

verildi. Güneybatı Afrika’daki savaşın bir özelliği de, büyük 

ölçüde beyazlar arasında yapılan bir savaş olmasıydı. Çünkü 

Herero ve Name’lere karşı yürütülen yok etme amaçlı savaşın 

sonucunda siyah nüfusun büyük bölümü ölmüştü. Güney 

Afrika’daki siyahlar da ırkçı nedenlerden dolayı orduya 

yalnızca işçi olarak alınıyordu. 

 

En uzun ve en çok ölüme yol açan savaş, en büyük Alman 

sömürgesi olan Alman Doğu Afrikası için yapılan savaş oldu. 

Bu savaş esas itibarıyla bazı küresel özelliklere sahipti: 

Savaşa sadece Afrika’nın başka bölgelerinden gelen Britanya 

ve Belçika sömürge birlikleri katılmadı; Hindistan’dan 

birlikler de bu savaş için Afrika’ya getirildi. 1916’dan itibaren 

Güney Afrikalı beyazlardan oluşan birlikler ve en sonunda da 

Mozambik’ten Portekiz birlikleri geldiler. Alman birlikleri 
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yıllar boyunca İtilaf Devletleri’nin ezici askeri üstünlüğüne 

karşı koymayı başardı. Bunu da Letow-Vorbeck’in gerilla 

taktikleri kullanmasına borçluydular. Ama düşman 

kuvvetlerinin önemli bir bölümünü uzun süre periferilerde 

bağlı tutma stratejisi sonuçta boşa çıkan bir strateji oldu; zira 

İtilaf Güçleri’nin yıllar boyunca Almanlara karşı savaşan 

sömürge birlikleri zaten muhtemelen hiçbir zaman Avrupa’da 

savaşmaya gönderilmeyecekti. Aynı şeyi, Güney Afrika 

birlikleri için de söylemek mümkün. 

 

Bununla birlikte, Doğu Afrika’yı çoğu zaman yapıldığı 

gibi tali savaş alanı olarak görmek doğru olmaz. Gerçi burada 

savaşa katılan askerlerin sayısı 200.000 ile sınırlı kaldı. Ölen 

toplam asker sayısı da 23.000 idi ve bu şekilde Batı 

Cephesi’nde birkaç gün içinde ölen asker sayısının da 

altındaydı. Ama Doğu Afrika Savaşı’nın sonuçları yine de 

yıkıcı oldu. Zira savaş, neredeyse hiç yol ve tren hattı 

olmayan çok geniş bir alanda hareket savaşı olarak yürütüldü. 

Yük hayvanları kolay hastalandığı için savaşın iki tarafı da 

yerli halkı hamal olarak ve yardımcı işler için kullandı. Savaşa 

toplamda asker sayısının on katı hamalın katıldığı genellikle 

gözden kaçırılıyor. Sadece Britanya‘nın Kenya, Rodezya, 

Malavi, Kongo, Mozambik ve Alman Doğu Afrikası'nda en az 

bir milyon hamalı vardı. Belçikalı Force Publique, 20.000 

askerin yanısıra 250.000 hamal kullandı. 

 

Bu kadar çok sayıda genç adamın zorla silah altına 

alınmasının sadece tüm bölgenin ekonomisi için değil, 

hamalların kendileri için de çok ciddi sonuçları oldu. Çünkü 

beslenme ve sağlık koşulları çok yetersizdi ve hastalıklar çok 

yaygındı. Özellikle savaşın son dönemlerinde hamalların 

aldığı günlük kalori miktarı çok düşük kaldı. Ölüm oranları 

askerlerden çok daha yüksekti ve neredeyse Batı 

Cephesi’ndeki ölümlere yaklaşıyordu. Yalnızca Britanya 

tarafından kullanılan hamalların 100.000’i savaş sırasında 
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öldü. Bunların 45.000’i Kenyalıydı ve bu sayı, Kenya'nın 

yetişkin erkek nüfusunun sekizde birine tekabül ediyordu. 

Bölgedeki sivil halk bunun dışında da çok sıkıntı çekti. Alt 

yapı eksiklikleri ve kronik ikmal sorunları yüzünden iki 

tarafın askerlerinin de ilerleme sırasında ihtiyaçlarını 

bulundukları yerin kaynaklarından sağlamaları gerekiyordu. 

Bu da yerli halkın yaşam temellerini yok eden el koymalar ve 

yağmalara yol açtı. Sonuç, açlık ve salgınlar oldu. Savaş, en 

çok Alman Doğu Afrikası'nı etkiledi. Konuyla ilgili kesin 

istatistiklerin yokluğuna rağmen, bu sömürgede toplamda 

yaklaşık 650.000 kişinin, yani ülke nüfusunun onda birinin 

savaş nedeniyle öldüğü söylenebilir. Bu sayıya, savaşın 

sonunda ortaya çıkan İspanyol gribi salgını sonucunda ölenler 

dahil değildir.  

 

Avrupa Dışı Devletlerin Katılımı  

 

Hamilton ve Herwig'in tanımına göre Birinci Dünya Savaşı, 

Avrupalı devletlerin çatışmalarının Avrupa dışına da yayılmış 

olması ve Afrika'daki sömürgelerdeki yardımcı birliklerin 

savaşa katılması nedeniyle bir dünya savaşıdır. Ama bu tür 

savaşlar daha önce de yaşanmıştı. Bu nedenle de, Hamilton ve 

Herwig'e göre Birinci Dünya Savaşı, Yedi Yıl Savaşları ya da 

Napolyon'un Avrupa dışına da taşan savaşları gibi savaşların 

ardından gelen yedinci dünya savaşıdır.
7
 Görüldüğü üzere, bu 

tanım genişliği nedeniyle modern dünya savaşlarının özel 

niteliğini ortaya çıkarabilmekte yetersiz kalmaktadır. Bu özel 

nitelik şöyle özetlenebilir: Bu savaşta bölgesel çatışmalar 

Avrupa'nın temel çatışmalarıyla kenetlenerek küresel bir olay 

boyutuna ulaştı. Ve bu genişleme sırasında da Avrupa dışı 

bağımsız devletler de savaşa dahil oldu.
8
 Böyle bir durum, ilk 

kez Birinci Dünya Savaşı sırasında bu kadar büyük bir çapta 

                                                 
7 Hamilton, Herwig, „World Wars“, 3f. 

8 Förster, Vom europäischen Krieg zum Weltkrieg, 243 
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ortaya çıktı. Bu nedenle de Birinci Dünya Savaşı dünya 

tarihinin ilk gerçek küresel savaşıdır.  

 

Savaşan iki tarafın da kendisine ittifak yapacak başka 

partnerler bulmak için gösterdiği yoğun çabalar, savaşın kısa 

sürede yaygınlaşmasında en önemli rolü oynadı. Başka 

ülkelerin de savaşa katılmasını sağlayabilmek için onlara 

tavizler verilmesi gerekti. Bu şekilde de, savaşın merkezinde 

yaşananlarla pek fazla ilgisi olmayan çok sayıda çatışma 

savaşa eklemlendi.
9
 Bu dinamiği yalnızca İtalya, Bulgaristan, 

Romanya veya Portekiz'le ilgili değil, aynı zamanda Japonya, 

Çin ve Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili de gözlemlemek 

mümkündür. Bu ülkelerin hepsi, Avrupa'nın temel 

çatışmasından faydalanmak istediler. Osmanlı İmparatorluğu 

ve Çin için en önemli konu, güçlü komşuları Rusya ve 

Japonya'nın daha fazla güç kazanmasının önüne geçmek, 

kaybedilmiş topraklarını ve egemenliklerini yeniden 

kazanmak ve uluslararası alanda eşit haklara sahip olmaktı.
10

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun bunların yanısıra, özellikle 

Kafkasya ve Orta Asya'ya dönük yayılmacı savaş hedefleri de 

vardı.
11

 Genç Japon emperyalizmi için savaş, Doğu Asya'da 

baskın güç haline gelmek ve daha da büyümek için 

memnuniyetle karşılanan bir fırsattı. 
12

 Ama Avustralya ve 

Güney Afrika da savaşı kendi hedefleri, yayılmacılık ve 

egemenlik kazançları için kullandılar ve 'sub-imperialismleri' 

ile savaşı daha da kışkırttılar.  

 

 

                                                 
9 Strachan, The First World War as a Global War, 10ff. 

10 Guoqi Xu, China and the Great War. China’s Pursuit of a New National Identity and Internationalization 

(Cambridge 2005); Aynı yazar, „The Great War and China’s Military Expedition Plan“, Journal of Military 

History 72 (2008), 105–140. 

11 Mustafa Aksakal, The Ottoman Road to War: The Ottoman Empire and the First World War (Cambridge 

2008). 

12 Frederick R. Dickinson, War and National Reinvention: Japan in the Great War (Boston/Mass. 2010), 35. 
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Savaşın daha da yayılmasının nedenlerinden biri de, 

Almanya'nın küresel bir deniz savaşı ile düşmanlarının 

bağlantı yollarını kesmek istemesiydi. Almanya'nın bu sınırsız 

denizaltı kullanımı, ABD'nin savaşa katılmasında önemli bir 

rol oynadı. Çok sayıda Latin Amerika ülkesi de ABD'nin 

peşinden savaşa katıldı, çünkü artık savaşın sonunda 

kurulacak muzafferler masasında dünya düzeninin yeniden 

şekillendirileceği netleşmeye başlamıştı ve hiçbir ülke 

dışarıda kalmak istemiyordu.  

 

Fakat savaşı Avrupa'nın dışına taşıyan ilk önemli olay, 

Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa katılması oldu. Bu 

katılımla savaş Kafkasya'ya, Mezopotamya'ya, İran'a, Sina 

Yarımadası ve Arabistan'a taşındı. Bunun da Avrupa'da devam 

eden savaş üzerinde önemli etkileri oldu; çünkü bir milyondan 

fazla askeri savaşa sokan Osmanlı Ordusu artık kendisine 

karşı savaşan çok sayıda Rus ve İngiliz askerini bu cephelere 

kanalize etti. Bu durumun da bölge için sonuçları dramatik 

oldu ve etkileri bugüne kadar da sürüyor. 
13

 Yakın ve Orta 

Doğu'nun tümü ateşe verildi. O zamana kadar bilinmeyen 

boyutlarda soykırım ve tehcirler yaşandı. Küçük Asya nüfusu 

açlık ve salgın hastalıklar yüzünden büyük ölçüde azaldı. 

Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan sivil ölümlerinin üçte 

birinden fazlası bu bölgede meydana geldi. Bunlara savaşın 

sonunda, Yunanlıların Küçük Asya'daki 2000 yıllık tarihini 

sona erdiren büyük bir mübadele eklendi. Böylece savaş 

bölgenin demografik ve etnik yapısını ve elbette siyasi 

koşulları altüst etti. Yakın Doğu ve Orta Doğu da dikkate 

alınırsa ayrıca konvansiyonel periyotlamaların dışına çıkan 

yaklaşımlar devreye girer. Bu bölgenin bakış açısından Birinci 

Dünya Savaşı, 1911'deki İtalya-Osmanlı Savaşı ile başlayan 

ve Yunan-Türk Savaşı'na kadar uzanan ve 1923 Lozan Barışı 

ile sonuçlanan kapsamlı bir çatışmalar silsilesinin bir 

                                                 
13 Erik Jan Zürcher, „What Was Different About the Ottoman War?“ Pera Blätter 27 (Bonn 2014). 
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parçasından ibarettir. Benzer bir argümanı, Birinci Dünya 

Savaşı'nın ardından kesintisiz bir şekilde Rus İç Savaşı'na 

geçişin yaşandığı Orta Avrupa için de ileri sürmek 

mümkündür. 

 

Sömürge İmparatorlukları 

 

Birinci Dünya Savaşı'nı bir küresel savaş yapan faktörlerin 

arasında, Fransa ve Büyük Britanya'nın sömürge 

imparatorluklarının ekonomik ve insan kaynaklarını savaşın 

başından itibaren geniş biçimde kullanmış olmaları da yer 

alır.
14

 Bu kaynaklar 1914 yılında her zamankinden daha 

büyüktü ve dünya nüfusunun dörtte birine tekabül eden 440 

milyon insan bu sömürgelerde yaşıyordu. Bu nüfusun yüzde 

90'ı da Büyük Britanya Dünya İmparatorluğu'ndaydı. Fransa 

sömürgelerinden 550.000 kişiyi silah altına aldı ve bunların 

440.000'i Avrupa'da savaştı. Hindistan'da 1,3 milyon kişi 

askere alındı ve bu askerlerin 800.000'inden fazlası ülke 

dışında savaştı. Avrupa'da ve Yakın ve Orta Doğu gibi 

bölgelerde savaşan Britanya birliklerinin büyük bölümü 

Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Güney Afrika'dan gelen 

askerlerden oluşuyordu. Dominyonlar 1,2 milyon asker 

verdiler ve bu askerlerin 900.000'i Avrupa'ya gönderildii. 

Ayrıca Britanyalılar ve Fransızlar sömürgelerinden ve Çin’den 

çok sayıda iş gücünü Avrupa'da ve başka yerlerde 

görevlendirdi.  

 

Dominyonlar, bağlı oldukları ana ülkelerin savaş 

faaliyetlerini baştan itibaren çok kapsamlı şekilde 

desteklediler. Kanada çok miktarda askeri malzeme ve 

458.000 asker gönderdi. Savaşta 60.000'e yakın Kanadalı 

öldü, 170.000'den fazlası yaralandı. Yeni Zelanda 112.000 

                                                 
14 Konuyla ilgili iyi bir genel bakış için: Robert Aldrich, Christopher Hilliard, „The French and British 

Empires“, Horne (Yay. haz.), Companion, 524–539. 
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asker gönderdi. Bu rakam, ülke nüfusunun onda birinden 

fazlaydı. 25-40 yaş arası erkeklerin yüzde 40'ı savaşa katıldı, 

bunların yarısından fazlası öldü veya yaralandı. 1914 yılında 

nüfusu 4 milyon olan Avustralya, 320.000 kişiyi savaşa 

göndermek üzere askere aldı. Bu rakam, askerlik yapabilecek 

yaştaki nüfusun yaklaşık yarısıydı. Bu askerlerin 60.000'i 

savaşta hayatını kaybetti, 167.000'i yaralandı. Avustralya'nın 

kayıplarının oranı %68'e ulaştı ve bu rakam tüm Britanya 

İmparatorluğu'nun en büyük kayıp oranı oldu. Güney Afrika 

136.000 kişiyi silah altına aldı ve bunların çoğunu Afrika'daki 

Alman sömürgelerinde, daha küçük bir bölümünü de Batı 

Cephesi'nde görevlendirdi. Siyah Güney Afrikalılar askere 

alınmadı, ama yine de 40.000 siyah Güney Afrikalı Fransa'da 

iş gücü olarak kullanıldı. Dominyonların savaşa katılan 

toplam 1.200.000 askeri, savaş süresince Büyük Britanya'da 

ve İrlanda'da askere alınan 6 milyon kişi için büyük bir destek 

oldu. Büyük Britanya gibi Dominyonlar da askere 

alınabilecek yaştaki erkeklerin yüksek bir yüzdesini (% 53) 

Birinci Dünya Savaşı'na gönderdi. Savaşta ölen askerlerin 

oranı da Büyük Britanya'daki oranın (% 12) gerisinde 

kalmadı. Bu nedenle Birinci Dünya Savaşı'nın bu toplumların 

ortak hafızasında büyük bir yere sahip olmasına şaşırmamak 

gerekir.  

Silah altına almalar, ana ülkede olduğu gibi önce 

gönüllülük esasına göre başladı. Fakat gönüllülerden oluşan 

havuz kısa sürede boşaldı. Büyük Britanya'da zorunlu 

askerliğin getirilmesinin ardından bu uygulama Yeni Zelanda 

(1916) ve Kanada'da da (1917) başladı. Kanada'da zorunlu 

askerlik konusunda büyük tartışmalar çıktı. Aynı durum 

Avustralya'da da yaşandı; burada zorunlu askerlik uygulaması 

1916 ve 1917'de yapılan iki ayrı referandumda reddedildi.  

 

Dominyonların birlikleri başlangıçta tümüyle Britanya 

ordusuna entegreydiler ve Britanyalı generallerin emri 

altındaydılar. Savaşın devamında bu generallerin yerini 
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birliklerin kendi kumandanları aldı. Dominyon birlikleri 

giderek daha çok bağımsız ordular haline geldiler. Lloyd 

George yönetiminde dominyonların başbakanlarının da içinde 

yer aldığı ve bu şekilde onların önemini artıran bir dizi 

emperyal kurul oluşturuldu. Dominyonlar, “İmparatorluğun 

Özerk Ulusları” olarak kabul edilmeyi talep ettiler. Bu talepler 

o zamana kadar Londra'nın yetkisinde olan dış politika alanını 

da kapsıyordu. Savaş uzadıkça, Westminster bu taleplere karşı 

durmakta giderek daha zorlanmaya başladı. Sonunda 

dominyonlara “dış politikada uygun söz hakkı” verildi. Bu 

egemenlik kazanımı, muharebelerin sona ermesinden sonra 

dominyonların barış görüşmelerine kendi özerk 

delegasyonlarıyla katılmaları ile de görünürlük kazandı. 

Sonuçta savaş, dominyonların uluslaşma ve özerklik kazanma 

sürecini önemli ölçüde hızlandırdı. Bugün bile, Gelibolu gibi 

sembolik değere sahip yerler ve mitler, bu ülkelerin ulusal 

hafızasının en temel parçaları olmaya devam ediyor. Bugün 

dünyada hiçbir ülke Birinci Dünya Savaşı'nı anma etkinlikleri 

için Avustralya kadar çok para harcamıyor. 

 

Ama savaşa İmparatorluğun başka parçalarından da işçiler 

ve askerler katıldı. Bu ülkelerin başında da Hindistan 

geliyordu. Londra başlangıçta Hintli askerlerin sayısını sınırlı 

tutmayı planlamıştı; çünkü Hindistan'daki sömürge rejimini 

güçsüzleştirmek istemiyordu. Mısır'daki Britanya birliklerinin 

Fransa'ya nakledilmesi öngörüldüğü için, onların yerine Hintli 

askerler Mısır'a gönderilecekti. Fakat Batı Cephesi'nde 

yaşanan sıkıntılar sonucunda Hintli birlikler1915 başlarından 

itibaren Fransa'da da görevlendirildi. Gemilerle Avrupa'ya 

nakledilen ordu birlikleri dört tümenden oluşuyordu ve 

içlerinde 28.500 Hintli ve 16.000 Britanyalı asker yer 

alıyordu. İki tümen çok büyük kayıplar verdikten sonra yıl 

sonunda Avrupa'dan çekildi. Bundan sonraki süreçte Hintli 

birlikler öncelikle Mezopotamya, Filistin, Doğu Afrika, 

Gelibolu, Arap Yarımadası ve İran Körfezi'ne gönderildi. 
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Sonuçta Büyük Britanya, Hindistan'da 1,3 milyon kişiyi silah 

altına aldı ve bunların 827.000'ini savaşa gönderdi. Bu sayı, 

Sırbistan ya da Romanya'nın savaşa gönderdiği asker 

sayısından daha büyüktü. 60.000 Hintli asker savaşta hayatını 

kaybetti.  

Bu sayı da Belçika'nın verdiği kayıp sayısından daha 

yüksekti. Hindistan ayrıca, savaşta kullanılmak üzere önemli 

miktarda malzeme sağladı.  

 

Savaş, Hindistan'da da daha fazla özerklik ve özyönetim 

yönündeki çabalara güç kazandırdı. Hinduların çoğunlukta 

olduğu Ulusal Kongre ve Müslüman Birliği, dominyonlardaki 

gibi bir "Home Rule" talep ettiler ve 1916'da, temsiliyete 

dayalı kurullarda yerli nüfusa çoğunluk verilmesine yönelik 

reform talepleri içeren ortak bir program hazırladılar. Büyük 

Britanya'nın Hindistan politikasında da yeni bir yaklaşım 

hakim olmaya başladı; zira vergilerin oluşturduğu baskı ve 

savaşa yapılan katkılar nedeniyle yükselen fiyatlar ekonomik 

koşulları olumsuz etkilemişti. Rusya'da gerçekleşen devrim ve 

Antant devletlerinin sıkıntılı askeri durumu, Hindistan'daki 

otonomi arayışlarının yararına gelişmeler oldu. 20 Ağustos 

1917'de Hindistan Bakanı Edwin Montagu, Avam 

Kamarası'na Hindistan'ın kendi kendini yönetmesi yönündeki 

kademeli gelişmelerin Britanya'nın politik hedefleri arasında 

yer aldığını açıkladı. Verilen bu söz, 1919'da kısmi olarak 

hayata geçirildi. Yerel yönetimin bir bölümü Hintlilere verildi. 

Savaş bu şekilde, yerel elitlerin ve aydınların politize 

olmasına ve pek çok Hintlinin idari birimlerde ve yerel 

politikada yer almaya başlamanına yol açtı. Bu nedenle de, 

kuşkusuz savaşın özerkliğe giden yolda önemli bir aşama 

olduğu söylenebilir. Fakat bunun daha ötesine geçen reformlar 

yapılmadı, beklenen tavizler verilmedi. Britanya, Ulusal 

Kongre'nin ileri sürdüğü, Hindistan'ın Barış Konferansı'nda 

bağımsız temsil edilmesi talebini kabul etmedi. Aynı şekilde, 

Wilson'ın demokrasi ve kendi kaderini tayin hakkı konularını 
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içeren ve Hindistan'da büyük umutlar uyandırmış olan 

programı boş bir vaat olarak kaldı. Bu durum, Kore'de ve 

Mısır'da yaşanana benzer büyüklükte bir hayal kırıklığına yol 

açtı. 
15

 

Fransa da sömürgelerinde büyük çapta yerli asker birlikleri 

oluşturdu. Toplam 550.000 yerli askerin 438.000'i Avrupa'da 

veya Orta Doğu'da görevlendirildi. Sömürge birliklerini 

oluşturan askerlerin sayısı, toplam Fransız askerlerinin yüzde 

beşinden fazlaydı. Askerlerin çoğunluğu Kuzey ve Batı 

Afrika'dan; bir böümü de Hindiçin, Madagaskar ve 

Somalya'dandı. Sömürge askerleri pek çok yönden 

ayrımcılığa maruz kaldı. Fransız ordusunda yükselme şansları 

sınırlıydı ve bu durum özellikle siyah Afrika'dan gelen 

askerler için geçerliydi. Bazı tarihçiler, sömürge birliklerinin 

sıklıkla tehlikeli görevlere gönderildiğini ve askerlerin piyon 

olarak kullanıldığını ileri sürüyor. Bu tartışmalı bir konudur. 

Sömürge birliklerinin kayıpları (87.000 ölü, 240.000 yaralı) 

Fransız ortalamasının yalnızca biraz üzerindeydi. 

Sömürgelerden gelen askerler sıklıkla hastalandıkları için, kış 

aylarında Güney Fransa'ya naklediliyorlar, dolayısıyla diğer 

birliklerdeki askerlerden daha kısa süreler savaşıyorlardı. 

Buna rağmen ölüm oranları yüksek oldu.  

 

Fransa denizaşırı sömürgelerinden sadece asker değil, 

sanayide ve tarımda çalıştırmak üzere 220.000 işçi de aldı. Bu 

işçilerin çoğu Cezayir ve Hindiçin'dendi. Fransa ve Büyük 

Britanya Çin'den de iş gücü aldılar ve bu işçilerin büyük 

bölümünü doğrudan cephede çalıştırdılar. 140.000 Çinlinin 

önemli bir kısmı bu sırada hayatını kaybetti. 
16

 Sömürgelerden 

gelen işçilerle, tarafsız İspanya'dan Fransa'ya gelen işçilere 

önemli bir ek güç sağlanmış oldu. Bu iş gücünün çoğunluğu 

                                                 
15 Erez Manela, The Wilsonian Moment. Self-Determination and the International Origins of Anticolonial 

Nationalism (Oxford 2007); Aynı yazar, „Imagining Woodrow Wilson in Asia. Dreams of East-West 

Harmony and the Revolt against Empire in 1919“, American Historical Review 111 (2006), 1327–1351. 

16 Guoqi Xu, Strangers on the Western Front. Chinese Workers in the Great War (Cambridge 2011). 



                   Janz, Küresel Savaş Olarak Birinci Dünya Savaşı                 13 
 

  

Paris, Marsilya ve başka liman şehirlerinde yoğunlaştı. İşçiler, 

olası kalkışmaları engellemek amacıyla polis tarafından 

sürekli izlendiler. Pek çoğu düşük ücretlerden ve ağır çalışma 

koşullarından şikayetçiydi. Ama yerli halkla yaşadıkları 

gerginliklere rağmen, bazılarının Fransız şehirlerindeki 

yaşamdan hoşnut oldukları da söylenebilir. Sendikalar ise, bu 

işçilerin çağrılmasından hiç hoşnut değildi. Fransız işçileri ve 

askerleri, denizaşırı ülkelerden gelen işçilerin işlerini ve 

eşlerini ellerinden alacağından korkuyordu. Bu nedenle de 

özellikle savaşın son yıllarında hem işçilere, hem de cephe 

izniyle gelen sömürge askerlerine karşı taşkınlıklar yaşandı.  

 

Fransız sömürgeleri savaştan Britanya sömürgelerinden 

daha çok etkilendi. Bu durumun başlıca nedenleri arasında, 

Fransız sömürgelerinin daha küçük ve nüfuslarının da daha az 

olması yer alıyordu. Dolayısıyla daha büyük bir baskı ile karşı 

karşıya kaldılar ve savaş Fransız sömürgeciliğini daha güçlü 

bir şekilde sarstı. Çok sayıda sömürge memurunun askere 

alınması, bürokratik altyapıyı güçsüzleştirdi. Almanya ile olan 

ticaretin kesilmesi, özellikle Fas ve Tahiti'de büyük ekonomik 

zarara yol açtı. Devlet tarafından gelen talep, başta gıda olmak 

üzere pek çok malın fiyatının artmasına ve arz daralmasına 

neden oldu. Bu durumdan en büyük zararı, yüksek vergiler ve 

harçlar yüzünden zaten sıkıntı çekmekte olan yerli halk gördü. 

Açlık ve salgın hastalıklar yaygınlaştı. Denetim, sansür ve 

artan propaganda halk arasında memnuniyetsizliğin 

artmasının önüne geçemedi. Bu şekilde savaş boyunca Batı 

Afrika, Cezayir, Fas, Yeni Kaledonya ve Hindiçin'de çok 

sayıda ayaklanma çıktı. Bunların arasında en büyüğü, 1915/16 

yıllarında çıkan ve 500 yerleşim birimini ve 160.000 kişiyi 

kapsayan Batı Afrika'daki Grande-Rivière ayaklanması oldu. 

Ayaklanma çok sert bir şekilde bastırıldı ve binlerce insan 

öldü.  

Bu ayaklanmalar, zorla askere almalara ve sıcak 

çatışmalara gönderilmeye karşı reaksiyonlardı. 1917'de 
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Afrika'daki Fransız sömürgelerinde zorunlu askerlik 

uygulaması başlatıldı. Oysa yerli halk vatandaş değil tebaa idi 

ve hemen hemen hiçbir hakka sahip değillerdi. Bu durum 

karşısında askere alınma yaşındaki pek çok erkek, komşu 

Portekiz veya Britanya sömürgelerine kaçtı. Fransızların 

askere alma metodları sadece yerel halk tarafından değil, aynı 

zamanda Mayıs 1917'de Fransız Batı Afrikası valisi tayin 

edilen eski Hindiçin valisi Joost van Vollenhoven gibi üst 

düzey Fransız sömürge bürokratları tarafından bile 

eleştiriliyordu. Van Vollenhoven, Sömürge Bakanı André 

Maginot'nun emrettiği yeni askere almalara şiddetle karşı 

çıktı. Başbakan Clemenceau Aralık ayında Maginot tarafında 

yer alınca da istifasını verdi ve basit bir yüzbaşı olarak 

döndüğü cephede Temmuz 1918'de öldü.  

 

Ayaklanmalar Fransızların sömürgelerdeki egemenliğini 

destabilize etti, ama temelden sarsmadı. Çünkü hedef Fransız 

sömürgeciliğine son vermek değil, sömürgelerdeki yaşam 

koşullarını iyileştirmek ve silah altına almaların son bulmasını 

sağlamaktı. Bununla birlikte bu ayaklanmalarla daha sonra - 

örneğin Madagaskar ya da Tunus'ta – başlayan ulusal kurtuluş 

hareketleri arasında süreklilik çizgileri de vardı. Fas 

dağlarında 1921 yılında Rif ayaklanmaları yaşandı ve elde 

edilen askeri başarıların ardından özerk bir cumhuriyet ilan 

edildi. Bu cumhuriyete ancak birkaç yıl sonra, General 

Philippe Pétain komutasındaki Fransız Ordusu'nun 

gerçekleştirdiği kapsamlı bir askeri operasyonla son 

verilebildi. 

 

Fransız sömürgelerinde, savaşa katılmalarının statülerinde 

bir değişikliğe yol açabileceği ve halkın sahip olduğu hakların 

genişleyeceği yönünde umutlar da uyanmıştı. Bu tür umutları 

dile getirenler arasında, Fransız Ulusal Meclisi'ndeki ilk siyah 

üye olan ve orada 1914'ten beri ülkesi Senegal'i temsil eden 

Blaise Diagne de yer aldı. 1917'de Paris'te bir 'Sömürge 
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Konferansı' toplandı ve bu konular orada tartışıldı. Ama 

tartışmalardan fazla bir sonuç çıkmadı. Gerçi alınan kararlar 

arasında, sömürgelerden gelen askerlerin belli koşullar yerine 

getirildiğinde Fransız vatandaşlığını kazanabileceği yer aldı; 

ama pratikte eski askerlere ancak nadir durumlarda 

vatandaşlık verildi. Eski askerler, sömürgelerde zorunlu 

çalışmadan muaf tutuldular ve Fransız savaş gazilerine 

ödenen aylıklar düzeyinde aylıklar alma hakkı elde ettiler. 

Fransız askerleri gibi onlara da işe almalarda öncelik hakkı 

verildi. Ama bütün bunlar pratikte pek uygulanmadı. 

 

Özyönetim gibi daha ileri siyasi talepler, Fransız sömürge 

yönetimi sona erene kadar karşılık bulmadı. Savaşın bilançosu 

Fransız sömürgeleri için, örneğin Hindistan için olduğundan 

çok daha olumsuz oldu. Ama Wilson'ın 14 Nokta Programı ve 

Ekim devrimi buralarda da sömürgeciliğe karşı muhalefeti 

güçlendirdi. 1919 Şubat'ında Paris'te Blaise Diagne ve 

Afroamerikan aktivist Edward Du Bois yönetiminde ilk Pan-

Afrika Kongresi toplandı. Kongre, aynı anda toplanan Barış 

Konferansı'na "gelişme düzeyleri buna izin verir vermez" 

Afrikalılara özyönetim hakkı tanınması talebini sundu. 

Hindiçin'de de daha çok katılım yönünde umutlar yeşerdi. O 

sıralarda Fransa'da Vietnamlı işçilerin kurduğu bir derneğin 

yöneticiliğini yürütmekte olan Ho Chi Minh, Haziran 1918'de 

Hindiçin için daha fazla özyönetim ve Fransız 

Parlamentosu'nda temsil hakkı talep eden bir dilekçe 

yayınladı. Burada da henüz bağımsızlıktan henüz söz 

edilmiyordu.  

 

Savaş, kuşkusuz yerli elitler ve entellektüeller arasında 

sömürgecilik karşıtı bir siyasallaşmaya yol açtı. Bu durum 

Çin, Kore veya Mısır için de geçerliydi. Ama şu anda mevcut 

araştırmalar ve kaynaklara bakarak Britanya ve Fransız 

sömürgelerinden gelen basit askerlerin de aynı yönde 

etkilenip etkinlenmediklerini söylemek mümkün olmaz. Pek 
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çok şey, bu konudaki tutum ve deneyimlerin muğlaklığına 

işaret ediyor. Fransa sömürgelerinden gelen askerler arasında 

Fransa'ya karşı , kendilerini sömürülmüş ya da piyon olarak 

kullanılmış hissetmekten doğan bir öfke ve kinin yaygın 

olduğu söylenebilir. Ama askerlerin pek çoğu da başarılarıyla, 

aldıkları madalyalarla, terfilerle ve - beklentilerinin gerisinde 

kalsa da - bunlardan doğan paydaşlık hissiyle gurur 

duyuyordu. Pek çok sömürge askeri, Fransa'ya karşı olumlu 

bir bakış geliştirdi. Düşman tehdidi ve kısmen de işgal 

altındaki kendi ülkelerinde yaşayan Fransızlar onlara 

sömürgelerdeki memurlardan ve yerleşimcilerden çok daha az 

kibirli geliyordu. Ordudaki disiplini de, çoğu zaman denizaşırı 

sömürgelerdeki vahşi yönetimden daha az keyfi buluyorlardı. 

Buna bir de, Fransa'da da yoksul ve ezilen insanların 

olduğunu ve Fransa'nın bir sınıflı toplum olduğunu görmeleri 

eklendi. Basit Fransız askerleriyle aralarında yalnızca 

gerginlikler değil, aynı zamanda dostluklar da gelişti. Halkın 

dayanma iradesini ve Fransız askerlerinin kahramanlığını 

çoğu zaman hayranlıkla karşıladılar Ama pek çok sömürge 

askeri için beyaz adamın yenilmez ve hatasız olduğu 

yönündeki mitler de tamamen ortadan kalktı.
17

 

 

Fransa'da görevlendirilen veya İngiliz askeri 

hastanelerinde bakılan Hintli askerlerin deneyimleri ve 

izlenimleri daha da olumluydu.
18

 Gerçi onlar da diğer askerler 

gibi pek çok şeyden mahrumdular ve buna ek olarak cephenin 

en önlerinde dini inançlarının gereği olan yeme içme 

kurallarına uymaları genellikle mümkün olmuyordu. Ama 

yine de Avrupa'ya gönderilmeyi Mezopotamya'ya ya da İran'a 

gönderilmeye tercih ediyorlardı ve bu sayede çoğu zaman 

memleketlerinde sahip oldukları itibar da artıyordu. Fransız ve 

Britanya kültürüyle kurdukları ilişki, Avrupa'yla ilgili 

                                                 
17 Guoqi Xu, Strangers on the Western Front. Chinese Workers in the Great War (Cambridge 2011). 

18 Bundan sonrası için: David Omissi, „Europe Through Indian Eyes: Indian Soldiers Encounter England and 

France, 1914–1918“, English Historical Review 122 (2007), 371–396. 



                   Janz, Küresel Savaş Olarak Birinci Dünya Savaşı                 17 
 

  

düşüncelerini genellikle olumlu etkiledi. Karşılaştırma 

yaptıklarında çoğunlukla kendi ülkelerinin daha kötü 

olduğuna karar veriyorlardı. Bazıları gönderildikleri ülkenin 

kültürünü benimsedi, Fransız kadınlarla evlenenler oldu. 

Özellikle, refah düzeyinin yüksek olmasının temeli olarak 

gördükleri yüksek eğitim düzeyini olumlu olarak 

değerlendiriyorlardı. Ama aynı zamanda tarımdaki yüksek 

üretkenlik, halkın çalışkanlığı ve tutumluluğu da takdir edilen 

özellikler arasındaydı. Hindistan'da eleştirdikleri noktaların 

başında, düğün ve cenaze benzeri dini seremoniler için 

yapılan yüksek ve üretken olmayan harcamalar geliyordu. 

Vatandaki ailelerine, bu noktalara yönelik tavsiyelerde 

bulunuyorlardı. Aileler de askerlerin dinlerine ve vatanlarına 

olan bağlılıklarını kaybetmelerinden korktuklarını dile 

getiriyorlardı, ki bu korkularında pek de haksız değillerdi. Bu 

bağlam içinde siyasi konular ancak küçük bir rol oynadı. 

Hindistan'ın savaşa katılması sonucunda daha büyük bir siyasi 

özerkliği veya özyönetim hakkını elde etmesi gerektiğini 

söyleyenlerin sayısı sınırlı kaldı. Ama bu durum, mektupla 

haberleşmeye uygulanan sansürle de bağlantılı olabilir. 

Bununla birlikte, hiçbir sansür askerleri Britanya kraliyet 

yönetimine sadaket bildirimlerine zorlayamazdı; ama bu tür 

ifadelere, özellikle de Kral ya da aile üyeleri cephe ziyaretine 

veya hastane ziyaretlerine geldiğinde sıklıkla rastlanıyordu. 

 

Bu Hintli kaynaklar, dünya savaşının sömürge 

bölgelerindeki siyasi etkileri konusundaki genel geçer 

inanışları, örneğin savaşın Avrupalıların sömürgelerdeki 

itibarına zarar verdiği görüşünü desteklemiyor. Yine bu 

görüşlere göre, yıllar boyunca süren öldürmeler, Avrupa'nın 

kendi kendini yok etmesi ve Avrupa medeniyetinin derin krizi 

olarak değerlendirilmiş ve bütün dünyada sömürgecilik ve 

Avrupa karşıtı bilincin yükselmesine yol açmıştı. Bu tür 

görüşler Japonya'da, Hindistan'da, Çin'de veya Latin 

Amerika'da yaşayan, genellikle Avrupa'da yüksek eğitim 
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görmüş elitler için geçerli olabilir. Ama sömürgelerden gelen 

askerlerin bu görüşleri her zaman paylaştığı söylenemez. Tam 

tersine, örneğin Pencap Eyaleti'nden Hintli askerlerde zaten 

mevcut olan İmparatorluk ve Avrupa ile ilgili olumlu 

görüşlerin savaşa katılım sonucunda daha da güçlendiğini bile 

söylemek mümkün. 

 

Küresel Ekonomi Savaşı Olarak Birinci Dünya Savaşı 

 

Birinci Dünya Savaşı'ndan kimin zaferle kimin yenilgiyle 

çıkacağı konusunda sadece savaşa katılan devletlerin farklı 

demografik ve ekonomik potansiyelleri belirleyici olmadı. 

Her iki tarafın da küresel ekonomi savaşındaki farklı 

pozisyonları da çok önemliydi. Britanya deniz blokajı 

yüzünden Merkezi Devletler'in dünya pazarlarıyla olan 

bağlantıları büyük ölçüde kesilmişti ve uluslararası ticaret 

ilişkileri de Antant devletlerininkilerden çok daha fazla zarar 

görmüştü. Bu nedenle de savaş için önemli malları ve gıda 

malzemelerini sağlayabilmek amacıyla ekonomilerini çok 

daha radikal bir şekilde dönüştürmeleri gerekti. Ama denizaltı 

savaşı; Fransa, Büyük Britanya ve İtalya'yı da yerli 

kaynakların devletçi yöntemlerle savaş açısından önemli 

sektörlere yönlendirilmesi ve – örneğin Fransa'nın kuzeydoğu 

bölgelerindaki önemli sanayi bölgelerini Alman işgali 

yüzünden kaybetmesi gibi nedenlerle – ithalatta kısıtlayıcı 

düzenlemelere gidilmesi gibi tedbirler almaya zorladı.  

 

Batıdaki İtilaf Devletleri, genel olarak savaş ekonomisi 

organizasyonunun tüm alanlarında Merkezi Devletler'den 

daha başarılıydılar: Silah üretiminin artırılması ve silah 

sanayine hammadde sağlanması, savaşın finansmanı ve gıda 

temini (Büyük Britanya'nın tarım üretiminin düşük 

olmasından kaynaklanan hassas durumuna rağmen) bu alanlar 

arasında yer aldı. Bu durumun en başta gelen nedeni de, 
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küresel pazar güçlerini sonuna kadar kullanmaları idi.
19

 Diğer 

yandan Almanlar da savaş için önemli malzemelerin yerine 

ikame edilebilecek farklı malzemeler geliştirdiler (örneğin 

bakır yerine alüminyum; gübre ve patlayıcı madde üretiminde 

ihtiyaç duyulan potasyum nitrat yerine sentetik amonyak 

gibi). Yiyecek maddeleri giderek daha yaygın biçimde 

karneye bağlandı. Ama yine de, dünya pazarlarıyla bağlantısı 

kesilen Merkezi Devletler'in zamanla çoğalan ve büyük 

boyutlara ulaşan yoklukları yönetmeye çalışmaktan başka 

çaresi kalmadı.  

 

Büyük Britanya'da da savaş için önemli malların üretim ve 

dağıtımı devlet tarafından yapılıyordu. Başlangıç o zamana 

kadar daha çok özel sektör tarafından işletilen demiryolları ile 

yapldı. Ardından 1916'da çelik üretimi, 1917'de de kömür 

madenleri devletleştirildi. 1917 Ağustos'undan itibaren özel 

kişilerin kömür tüketimi Almanya'da ve Fransa'da olduğu gibi 

karneye bağlandı. Ama İtilaf Devletleri'nin başarısının 

anahtarı, sınırlı yerel kaynakları devlet kontrolü altına 

almaları değil, yoğun bir şekilde uluslararası pazarlara 

müdahale etmeleri ve bu pazarlardan stratejik hammaddeleri, 

yiyecek maddelerini ve her türlü malı büyük miktarlarda satın 

almaları idi. Britanya Mühimmat Bakanlığı bu şekilde yüz 

milyonlarca sterline ulaşan yıllık cirosu ile dünyanın en büyük 

ticaret şirketi haline geldi. Devletin bu şekilde büyüyen pazar 

gücü ile özel rekabet büyük ölçüde ortadan kaldırıldı ve bu 

sayede de fiyatlar kabul edilebilir düzeylerde tutulabildi. 

Britanya, müttefikleri ile işbirliği yaparak Antant devletleri 

arasında gereksiz bir rekabet doğmasını engelledi. 1915'te 

Amerikan özel bankası J. P. Morgan, ABD'deki ortak satın 

alma temsilcisi ilan edildi. Banka, Almanya'nın Wall Street'ten 

kredi almasını da engelledi. ABD'nin savaşa katılmasıyla 

                                                 
19 Bundan sonrası için: Theo Balderston, „Industrial Mobilization and War Economics“, Horne (Yay. haz.), 

Companion, 217–233. 
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Britanya'nın finansman sorunları da sona ermiş oldu. Büyük 

Britanya, ABD pazarlarından mal alabilmek için 1917 

Nisan'ında ancak üç haftalık teminat verebilir durumdayken
20

, 

ABD'nin savaşa katılmasıyla bu darboğazların tümünü aştı; 

çünkü Amerikan hükümeti bu tarihten itibaren devlet garantisi 

ve devlet kredileri vermeye başladı. 

 

ABD'nin savaşa girmesiyle İtilaf Devletleri arası kurumlar 

oluşturulmaya başladı ve bu kurumlar küresel pazarlar 

üzerindeki kontrolün daha da güçlenmesini sağladı. Bu 

kontrol, hammade üreticilerinin Antant devletleri pazarları 

dışında satış yapabilecekleri başka pazarlar olmadığı için çok 

başarılı oldu. İthalatın kontrolü de kolaydı, çünkü ithalat çoğu 

Büyük Britanya ve Fransa'da yer alan az sayıda liman 

üzerinden yapılıyordu. Tüm bunlara ek olarak da, İtilaf 

Devletleri uluslararası gemi trafiği ve Londra merkezli deniz 

sigortacılığında da üstünlüğe sahiptiler. 1913'te dünyadaki 

gemi kapasitelerinin yüzde 60'ı Britanya'nın elindeydi. Ayrıca 

Britanya, sahip olduğu kömür istasyonları ağıyla tarafsız 

ülkelere de gemi trafiği üzerinden baskı uygulayabiliyordu. 

Bu sayede de dünya ticaretinin kontrolü kolaylaşmış oldu.
21

 

 

Benzer bir şeyi iş gücü pazarı için de söylemek mümkün. 

İş gücü konusunda her yerde görülen silah altına almalar 

yüzünden sıkıntı yaşanıyordu. Almanlar savaş esirlerini ve 

işgal edilen bölgelerdeki insanları zorla çalıştırmaya 

başlamışlardı. Buna karşılık Fransızlar sömürgelerinden, 

Çin'den ve İspanya'dan işçileri kullanabildiler. Ama daha da 

önemli olan nokta, Antant devletlerinin küresel finans 

pazarlarına erişimi mümkünken, Merkezi Devletler'in bu 

pazarlarla ilişkisinin kesilmiş olmasıydı. Britanyalılar New 

York'tan; Ruslar, Fransızlar ve İtalyanlar Londra'dan kredi 

                                                 
20 David Stevenson, Cataclysm. The First World War as a Political Tragedy (New York 2004), 186. 

21   Balderston, „Industrial Mobilization“, 226 f. 
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alabildiler. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı - çoğu zaman 

iddia edildiğinin aksine - ekonomik açıdan küresellikten 

geriye doğru giden bir dönemin başlangıcı kesinlikle değildi. 

19. yüzyılda giderek daha yoğunlaşmış ve bütünleşmiş olan 

dünya ekonomisi Birinci Dünya Savaşı sırasında yıkılmadı; 

yalnızca yeniden organize edildi ve Merkezi Devletler'e karşı 

mobilize edildi. Bu da, zaten eskiden beri bütün gücün 

toplandığı merkezlerden yapılmaya devam etti.
22

 

 

Savaşın Küresel Etkileri: Japonya 

 

Birinci Dünya Savaşı'nın tarafsız ülkelere ve dünyanın 

neredeyse hiç savaşılmayan bölgelerine ekonomik açıdan 

önemli etkileri oldu. Japonya daha 1914 öncesinde Doğu 

Asya'da bölgesel büyük güç haline gelmişti. 19. yüzyılda 

Batılı güçlerin sömürgeleştirme çabalarına başarıyla karşı 

koyan ülke, kendisi bir sömürgeci güç olmuştu. 1895'te Çin'e 

karşı kazanılan savaşın ardından Tayvan ve Güney Sahalin, 

1905'te Rusya'ya karşı kazanılan savaşın ardından da Kore 

Japonya'nın egemenliği altına girmişti. Ayrıca Japonya 1914'te 

bölgenin açık ara en büyük donanmasına sahipti. 14 gemiden 

oluşan donanmanın 1912'de inşa edilen gemisi Kongo, 

dünyanın en büyük ve en fazla silahla donatılmış savaş gemisi 

sayılıyordu.  

 

Avrupalı devletlerin tüm gücünü emen Büyük Savaş, 

Japonya için bir şanstı. Ülke bu şansı Doğu Asya'daki 

pozisyonunu daha da güçlendirip genişletmek ve yeni 

imparatorluğunu şekillendirmek doğrultusunda değerlen-dirdi. 

Japonya, Alman Doğu Asya filosunun takibinde yardım 

etmesi için Britanyalıların yaptığı başvuruyu da geniş bir 

şekilde yorumladı ve bu başvuruyu hiç tereddüt etmeden 

                                                 
22  Adam Tooze, Ted Fertik, „The World Economy and the Great War“, Geschichte und Gesellschaft 40 (2014), 

214–238. 
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Almanya'ya karşı savaşa katılmak için kullandı. Japon 

birlikleri, Çin kıyılarında Tsingtao önünde haftalar süren bir 

kuşatmadan sonra Ağustos sonunda Almanların denetimindeki 

bölgeyi çok az sayıda kayıp vererek ele geçirdiler. Bunu takip 

eden haftalarda kuzey Pasifik'teki Alman sömürgelerinin 

büyük bölümünü ve Mariana, Caroline ve Marshall Adalarını 

aldılar. Japonya ertesi yıl da, savaş nedeniyle Doğu Asya'da 

oluşan güç boşluğundan yararlandı ve iç çatışmalar yüzünden 

güçsüz düşmüş Çin'e karşı pek çok talebini İngiliz ve 

Amerikalıların protestolarına rağmen kabul ettirdi. Japonya 

Avrupa'daki savaşa askeri olarak katılmadı. Bunun tek 

istisnası, 1917'de Akdeniz'e gönderdiği küçük bir filoydu ve 

bu filo da savaşa doğrudan dahil olmadı. Sonuç olarak, Birinci 

Dünya Savaşı'na katılan devletler arasında en az çabayla en 

çok şey elde edenin Japonya olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Japonya'nın Rus İç Savaşı'na Sibirya'da yaptığı ve 1922'ye 

kadar süren müdahale ise daha büyüktü ve 5.000 Japon 

askerinin hayatına mal oldu. 

Japonya Birinci Dünya Savaşı'ndan ekonomik olarak da 

kazançlı çıktı. Çin'e dayattığı sözleşmelerle kömür ve çeşitli 

madenler gibi önemli hammaddelere rahatlıkla ulaştı. Savaş 

aynı zamanda, özellikle de Avrupalıların tüketim malları 

satıcısı olarak piyasadan çekilmek zorunda kaldığı yerlerde 

Japonya için yeni pazarlar açtı. Ayrıca ülke, müttefiklere savaş 

açısından önemli mallar sattı. Bu nedenle de savaş, 

Japonya'nın endüstrisi, ticareti ve mali pazarları için bir 

dönüm noktası oldu. Sanayileşme ve kentleşme kısa sürede 

gelişti. Bu durum aynı zamanda sosyal çelişki ve çatışmaların 

artmasına, fiyatların yükselmesine ve sonuçta 1918'de 

ayaklanmalar çıkmasına yol açtı. 

Japonya savaşa askeri olarak olmasa da, medya aracılığıyla 

yoğun biçimde katıldı.
23

 Medya, teknik yenilikler sayesinde 

                                                 
23 Bundan sonrası için: Jan Schmidt, „Der Erste Weltkrieg als vermittelte Kriegserfahrung in Japan. Mediale 

Aneignungen und Studien durch Militär und Ministerialbürokratie“, Geschichte und Gesellschaft 40 (2014), 

239–265. 
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Japonya'da da geniş kitlelere ulaşabiliyordu.  

 

Kitlelerin savaşa olan ilgisi ise, 1914 Kasım'ında Doğu 

Asya'daki muharebelerin sona ermesiyle bitmedi. Tam tersine, 

gazeteler ve yayınevleri bütün savaş süresince uzaklarda 

devam eden savaşla ilgili çok sayıda makale, özel sayı ve 

kitap piyasaya sürdü. Bu yayınlar halk kitlelerine hitap eden 

bir dille yazılmıştı ve çok sayıda büyük boy fotoğraf 

içeriyordu. Zaman içinde, savaşa katılan ülkelerin 

toplumlarında savaşta gündelik yaşam ve 'vatan cephesinde' 

yaşam koşulları öne çıkmaya başlamıştı. 

 

Bu örnek, büyük savaşın küresel bir medya olayı olduğunu 

ve sadece dolaylı ve medya üzerinden olsa da Japonya gibi 

ülkeleri de içine alan dünya çapında bir deneyim alanı 

oluşturduğunu gösteriyor. Bu tür bir aktarılmış savaş deneyimi 

kesinlikle sonuçsuz kalmadı, çünkü Japonya'da çok sayıda 

düşünce kuruluşu aracılığıyla yapılan sistematik savaş 

gözlemciliğiyle işbirliği içinde yürüdü. Bu düşünce 

kuruluşları daha savaş devam ederken ordu, bakanlıklar, 

büyük şirketler ve başka örgütler tarafından kuruldu. Amaç, 

başkalarının savaşından ufukta görünen bir Japonya-ABD 

savaşı için dersler çıkarmaktı; çünkü Birinci Dünya Savaşı 

sırasında ABD ile Japonya arasında artan gerginlikler 

karşısında ülkenin siyasi sınıfının önemli kesimleri böyle bir 

savaşı kaçınılmaz olarak görmeye başlamıştı. Japonya'nın 

çeşitli kadrolarından gözlemci ve uzmanlar, savaşın kendileri 

için oluşturduğu büyük laboratuardan öncelikle şu dersi 

çıkardılar: Dünya Savaşı ülkelerde bütün bir toplumun ve 

bütün bir ekonominin mobilize edilmesine yol açıyordu. Bu 

ders medyanın bu savaşla ilgili çizdiği resimle örtüşüyordu ve 

yankılarını siyasi söylemlerde ve karar vericilere yöneltilen 

tavsiyelerde buldu: Devlet denetimini artırmak ve ‚toplum 

mühendisliği‘; uzlaşma yolunda çabaları güçlendirmek ve 

ülkenin toplumsal, ekonomik ve askeri etkinliğini artırmak. 
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Bu savaş araştırmalarının ışığı altında 1918'de Japon eğitim 

sisteminde Amerikan sistemi örnek alınarak daha fazla fırsat 

eşitliğini hedefleyen bir reform gerçekleştirildi. Ama başka bir 

kanunla da orduya, gelecekteki savaşlarda ekonomiyi 

mobilize etmek ve silah üretimi için önemli malları, 

hammaddeleri, gıda maddelerini ve işgücünü kontrol altında 

tutmak konusunda geniş yetkiler verildi. Bu şekilde, İkinci 

Dünya Savaşı'nın sonuna kadar devam edecek geniş bir 

askeri-sınai planlamanın temeli atılmış oldu.  

 

Savaşın Küresel Etkileri: Latin Amerika  

 

Savaşın küresel sonuçları için bir başka örnek de Latin 

Amerika'dır.
24

 Bölgedeki pek çok ülkenin ABD'nin ardından 

savaşa girmesine rağmen askeri olarak savaşa pek katılmamış 

olan Latin Amerika'yı en çok etkileyen sonuç, Avrupa'daki 

savaş yüzünden küresel güç dağılımının değişmesi oldu. 

Japonya'nın Doğu Asya ve Pasifik'te daha geniş bir hareket 

özgürlüğüne sahip olması gibi, ABD'de batı yarım kürede aynı 

pozisyona gelmişti. ABD, daha savaş öncesinde Orta Amerika 

ve Karayipler'de koruma ve polis gücü olarak siyasi-askeri 

açıdan yerleşmişti. 15 Ağustos 1914'te Panama Kanalı'nın 

açılması ile ABD'nin “arka bahçe”'sine yönelik stratejik ilgisi 

daha da arttı. Birleşik Devletler, kanalı savaşın taraflarının 

saldırılarından korumak gerekçesiyle ve savaş nedeniyle 

Avrupalıların devre dışı kaldığı bir ortamda artık tüm batı 

yarımkürede tek egemen güç olma iddiasını daha açık ve daha 

saldırgan bir biçimde ileri sürmeye başladı. Birleşik Devletler 

                                                 
24 Bundan sonrası için:: Stefan Rinke, „’Ein Drama der gesamten Menschheit’. Lateinamerikanische 

Perspektiven auf den Ersten Weltkrieg“, Geschichte und Gesellschaft 40 (2014), 287–307; Aynı yazar., Im 

Sog der Katastrophe. Lateinamerika und der Erste Weltkrieg (Frankfurt/Main 2015); Olivier Compagnon, 

1914–1918: The Death Throes of Civilization. The Elites of Latin America Face the First World War, in: 

Jenny MacLeod, Pierre Purseigle (Yay. haz.), Uncovered Fields. Perspectives in First World War Studies 

(Leiden 2004), 279–296; Olivier Compagnon, L’adieu à l’Europe. L’Amerique latine e la Grande Guerra: 

Argentine et Brésil (Paris 2013). 
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Deniz Kuvvetleri (U.S. Marines) 1915'te Haiti'yi, 1916'da 

Dominik Cumhuriyeti'ni ve 1917'de Küba'yı işgal etti. Bu 

ülkelerde ABD varlığı savaş bittikten çok sonraya kadar 

devam etti. Aynı durum, ABD'nin 1912'de işgal ettiği 

Nikaragua için de geçerliydi. ABD, 1917'de, savaşa girmeden 

birkaç gün önce Danimarka'ya ait Virjin Adaları'nı satın aldı. 

Tüm bunlara ek olarak, Woodrow Wilson 

başkanlığındakiABD yönetimi, 1890'lı yıllardan beri varolan, 

ekonomik ve kültürel ilişkilere dayanan gevşek Panamerikan 

sistemi ABD önderliğinde barışçıl yollardan geliştirmeye 

çalıştı. 

 

Savaşın bölgedeki ekonomik etkileri de büyük oldu. 

Blokaj, Latin Amerika için Avrupa'yla olan serbest ticaret 

ilişkilerinin kesintiye uğraması anlamına geliyordu. Oysa 

Avrupa ülkeleri bölgedeki pek çok ülke için en önemli birinci 

ya da ikinci pazarı oluşturuyordu. Devletler hukukuna göre 

gıda maddeleri „sınırlı yasaklı maddeler“ arasında yer 

alıyordu. Bu, Britanya hükümetinin bazı durumlarda belirli 

mallara el konulup konulmayacağına karar vermesi anlamına 

geliyordu. 1914 Kasım'ından itibaren kahve de bu mallara 

dahil edildi. Kostarika'nın Londra'daki elçisinin tespit ettiği 

gibi, büyük Alman kahve tüccarlarını Guatemala ve 

Venezuela'da vurmak hedefleniyordu. Bu durum, bütün Latin 

Amerikalı kahve ihracatçıları için sorun yarattı. Bu ve buna 

benzer başka önlemlere karşı ABD dahil bütün Amerikalı 

tarafsız devletlerin protestolarını dinleyen olmadı. 

 

Latin Amerikalılar ister istemez savaş boyunca yalnızca 

İtilaf Devletleri ile ticaret yapmak ve tek taraflı olarak savaş 

için önem taşıyan hammaddelerin ihracatına yönlenmek 

zorunda kaldılar. Bu durum, Latin Amerika ülkelerinin az 

sayıda ürüne, hatta tek bir ürüne bağımlı ihracat sektörü için 

büyük sorun yarattı. Buna bir de, Avrupa'dan gelen 

sermayenin tamamen kesintiye uğraması eklendi. Ayrıca her 
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yerde ithalat o kadar düştü ki, ihtiyaçların karşılanmasında 

büyük sıkıntılar yaşanmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı, 

Latin Amerika ekonomilerinin Avrupa'ya olan bağımlılığının 

ne kadar büyük ve krizlere nasıl açık olduğunu gösterdi. 

Önemli politikacılar ve basının yorumları, fazla bir hareket 

alanı bırakmayan bir küresel bağlamın içinde bulunulduğunu 

vurguluyordu. 

 

Yine de, 1915 yılı içinde tek tek ülkelerinin ihracat 

sektöründe bir iyileşme görüldü. İtilaf Devletleri için önemli 

savaş hammadelerinin fiyatları yükseldiği ve ithalat da savaş 

öncesi dönemdeki seviyelerde kaldığı için pek çok durumda 

ticaret bilançoları artıya geçti. Bolivya'dan kalay, Şili'den ve 

Peru'dan bakır ve potasyum nitrat, Arjantin'den buğday, 

Uruguay'dan et veya Küba'dan şeker çok talep gören ürünler 

arasındaydı. Ayrıca ithalat krizi bazı ülkelerde sanayileşme 

yoluyla ithal ikamesi (özellikle savaştan önce sanayileşme 

girişimlerinin olduğu yerlerde) konusunda özendirici de oldu. 

 

Fakat savaş bölgedeki pek çok ülkenin işçi sınıfı için sorun 

yarattı. Isıtmada kullanılan yakıt gibi temel ihtiyaç maddeleri 

de ithal edilen mallar arasında yer aldığı için kentlerdeki fiyat 

artışı dönem dönem korkutucu boyutlara ulaştı. Fiyat 

artışlarından gıda maddeleri de etkilendi; temel gıda 

maddeleri bile istisna oluşturmadı. Bu istenmeyen gelişmelere 

katkıda bulunan spekülatif eylemlere ve vurgunculuğa karşı 

basında artan şikayetler de nedensiz değildi. Bu gelişmeler, 

artan enflasyon, düşen reel ücretler ve dönem dönem yaşanan 

kitlesel işsizlik pek çok yerde toplumsal gerginliklerin 

artmasına yol açtı. Fakat 1917'den önce işçi hareketinin 

güçsüz olması nedeniyle büyük grevler yaşanmadı. 

 

Savaşın önemli sonuçlarından biri de, ABD'nin bölgedeki 

konumunu ekonomik açıdan güçlendirmesi oldu. Daha ilk 

zamanlardan başlayarak, Avrupa'nın devreden çıkmasıyla 
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bölgenin Kuzey Amerika'nın “savaş ganimeti” haline 

gelmesinden duyulan endişeler dile getirilmeye başlamıştı. 

1914 Eylül'ünde Meksika ve Arjantin'deki bazı gazeteler bu 

bağlamda “ticari fetih” kavramını kullandılar. Gerçekten de 

ABD firmaları Avrupa'nın savaşının büyük fırsatlar 

sunduğunu düşünüyorlardı. Panama Kanalı sayesinde ortaya 

çıkan yeni yolculuk imkanlarının sunduğu iyileşme de bu 

düşünceyi destekliyordu. Birleşik Devletler savaş sırasında ve 

savaş sayesinde bölgedeki pek çok ülke için en önemli dış 

ticaret partneri ve yabancı sermaye için de kalan tek açık 

kaynak haline geldi.  

 

Bu şekilde pek çok Latin Amerika ülkesi, ABD'nin 1917 

Nisan'ında savaşa girmesiyle oluşan girdabın etkisinden 

kaçamadı. Bununla birlikte Latin Amerikalılar ABD'nin bütün 

beklentilerini karşılamaktan çok uzaktı ve bölgesel farklılıklar 

vardı. ABD'nin askeri ve ekonomik kontrolü altındaki Küba 

ve Panama, Almanya'ya hiç beklemeden savaş ilan etti. 

Guatemala, Honduras, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti ve 

Haiti Alman İmparatorluğu'yla önce diplomatik ilişkilerini 

kestiler ve ancak 1918 yılında savaş ilan ettiler. Kosta Rika'da 

1917'de bir darbe ile iktidara gelen Federico Tinocos 

hükümeti de ABD tarafından diplomatik tanınmayı umarak 

benzer bir şekilde davrandı. Sadece El Salvador, Nikaragua ile 

yaşadığı sınır sorunlarında ABD'nin devreye girmiş olması 

yüzünden rahatsızlık hissediyordu ve tarafsız kalmaya devam 

etti. Güney Amerika ülkeleri Orta Amerika ülkelerinden daha 

çekimser davrandılar. Gerçi Bolivya, Brezilya, Ekvador, Peru 

ve Uruguay Almanların denizaltı savaşı yüzünden sorunlar 

yaşadıkları için 1917 yılında Almanya ile olan ilişkilerini 

kestiler, ama yine de bu ülkelerin hiçbiri hemen savaşa 

girmedi. Aralarında Arjantin, Şili ve Meksika'nın da 

bulunduğu yedi ülke savaşın sonuna kadar tarafsız kaldı. 

Durum ancak Ekim 1917'de, Rio de Janeiro'daki hükümetin 

Brezilya gemilerinin ikinci kez torpillenmesi üzerine Alman 
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İmparatorluğu'na savaş ilan etmesiyle değişti. Böylece bir 

Latin Amerika ülkesi ilk kez Amerika dışında silahlı bir 

çatışmaya katılmış oldu. Savaşa katılım için üç farklı 

gerekçenin varlığından söz edilebilir: Ekonomik 

zorunluluklar, ABD'nin siyasi baskısı ve Alman denizaltı 

savaşının etkileri. Diğer taraftan tarafsızlığın korunması 

kararları, çoğu zaman ABD ile bir uzlaşmazlık, ilgili 

hükümetlerin daha bağımsız hareket edebilmesi veya savaşa 

girmek için herhangi bir nedenin var olmaması sonucunda 

alındı.  

 

Latin Amerika ülkelerinin savaşa doğrudan katkıları 

savaşın sonucunda etkili olmaktan çok uzak kaldı. Çok sayıda 

Kübalı, Birleşik Devletler Ordusu'na katılmak için gönüllü 

oldu. Yalnızca Brezilya 1918'de Avrupa'ya sıhhiye ekipleri 

dışında denizci taburları gönderdi, ama bunlar savaşa 

katılmayacak kadar geç kaldılar. Ama pek çok yerde Alman 

vatandaşlarına ve Almanların mallarına karşı zora dayalı 

uygulamalar yapıldı. Ayrıca Almanya'ya savaş ilanları, Latin 

Amerika ve Avrupa arasındaki ilişkilere yeni bir boyut getirdi. 

Artık savaşa katılan bütün devletler Merkezi Devletler'e karşı 

savaşta Müttefik Devletler'in - en azından teorik düzeyde - 

eşit partneri sayılıyorlardı. 

 

Birinci Dünya Savaşı'nın Latin Amerika'da hem derin 

ruhsal etkileri oldu, hem de medya üzerinde önemli sonuçlara 

yol açtı. Savaş dünyanın bu bölgesinde de medyada en baskın 

konu idi. Japonya gibi Latin Amerika da savaşa medya 

aracılığıyla güçlü bir şekilde katıldı. Bu açıdan iki farklı 

gelişme olduğu söylenebilir. Birincisi, Avrupa imgesi 

tamamen değişti. Avrupa dünyanın ve ilerlemenin üstün ve 

hayranlık uyandırıcı merkezi olma özelliğini yitirdi ve artık 

eskimiş ve miyadı dolmuş olarak görülmeye başladı. Daha da 

kötüsü, Avrupa medeniyete ihanet etmekle, barbarlığa geri 

dönmekle suçlandı. Bunda, savaşın iki tarafının da yürüttüğü 
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ve karşı tarafın kültür ve medeniyet gibi temel değerlere sahip 

olmadığı iddialarıyla dolu propaganda savaşının etkisi 

büyüktü. Diğer taraftan kamuoyunun bakışı da kısa zamanda 

kutuplaştı. Fikri önderler zamanla giderek daha çok Antant 

devletlerinden yana tavır aldılar. Müttefik devletlerin haber 

ajansları Reuters ve Havas'ın savaş sırasında bölgede haber 

akışı üzerinde tekel oluşturmalarının da bu duruma katkısı 

oldu. Diğer önemli faktörler, Almanya'nın tarafsız Belçika'ya 

saldırması, Almanların Belçika'da işlediği suçlar ve Latin 

Amerikalıların sadece çıkarlarını değil, adalet duygularını da 

zedeleyen Alman denizaltı savaşıydı. Buna bir de Latin 

Amerikalı elitlerin geleneksel olarak Fransa'ya duydukları 

sempati eklendi. Çoğu Fransa'yı ziyaret etmiş, eğitim ve 

araştırma amaçlı orada bulunmuştu. Bu nedenle pek çok 

entellektüel, ortak 'Latin kökenlere' (race latine) sahip olma 

argümanını da kullanarak Fransa ile dayanışma çağrıları 

yaptılar. Buna karşılık, diğer müttefiklere, özellikle de 

Rusya'ya karşı takınılan tutum daha sakindi. Diğer tarafta da 

Latin Amerika'da yaşayan Almanlar ve Alman kökenliler 

vardı.  

 

Avrupa'nın gözden düşmesi, kendine ait olanın yeniden 

değerlendirilmesine yol açtı ve ulusalcı güçlere ivme 

kazandırdı. Pek çok aydın için savaş, Arjantinli zoolog 

Clemente Onelli'nin dile getirdiği gibi, kendi ülkeni 

düşünmek ve ona odaklanmak için sevinçle karşılanan bir 

'dersti'. Stefan Rinke'nin söylediğine göre, “öncelikle 

Meksika'da, o kadar hayranlıkla bakılan o Avrupa'da ortaya 

çıkan şiddet eylemlerinin kendi bölgelerinde yaşananların 

gerisinde kalmadığına, hatta daha da ilerisine geçtiğine işaret 

ediliyordu.” Eylül 1914'te yayınlanan “El Democrata” 

dergisinde söyle deniyordu: “Tanrıya şükür Latin Amerika 
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henüz Avrupa kadar gelişmiş değil”
25

: 

Kendine ait olana yönelik bilinçlenme, 19. yüzyıldaki 

Avrupa modelini Latin Amerika'daki ilerleme ve gelişmenin 

hedefi ilan eden, ama bu yöndeki sözlerini tutamayan hakim 

oligarşinin meşruiyetini kaybetmesi ile birlikte yürüdü. Bu 

ilerleme modelinin gerçek özerklik, eşit haklara sahip olma, 

uluslararası sistem içinde bağımsızlık ve kendine ait ve 

otantik olanı arama üzerine kurulu eleştirisi, aslında daha 

20. yüzyılın başında başlamıştı (Kübalı Marti, Uruguaylı 

Rodó, Meksikalı José Vasconcelos ve Antonio Caso, Perulu 

Francisco García Calderón, Brezilyalı Raimundo de Farias 

Brito ve Şili'li Tancredo Pinochet bu eleştiriyi dile getirenler 

arasındaydı). Ama savaşta çok büyük bir dinamizm ve 

yaygınlık kazandı. Bu eleştirinin parçalarından biri de, 

Avrupalı pazarlara olan bağımlılıktan ve yabancı tekellerden 

kurtulma arzusuydu. Ama Avrupalı devlet-lerin yaptığını 

yaparak bölgedeki komşularla olan ticareti yoğunlaştırma 

talebi, ekonomik zorunluluklardan dolayı pek hayata 

geçirilemedi. 

 

Bu gelişmelere pek çok ülkede yaygın bir siyasallaşma 

eşlik etti. Müttefik Devletler ve Merkezi Devletler taraftarları 

arasındaki çatışmalar da bu siyasallaşmayı destekledi. Bu tür 

çatışmalar öncelikle savaşa katılan devletlerden gelen 

göçmenlerin yoğun olduğu Şili, Arjantin ve Brezilya gibi 

ülkelerde yaşandı, ama sadece ulusal azınlıklarla sınırlı 

kalmadı. Siyasallaşma, Latin Amerika ülkelerinin savaşa 

girdiği 1917 yılından sonra Alman denizaltı savaşı ve 

Müttefik Devletler'in yoğun propagandası sonucunda yeni bir 

ivme kazandı. Kitleler, özellikle şehirlerde o zamana kadar 

görülmemiş boyutlarda harekete geçirildi ve Alman azınlığın 

kurum ve kuruluşlarına karşı şiddet içeren saldırılar arttı. 

                                                 
25 Stefan Rinke: „’Ein Drama der gesamten Menschheit’. Lateinamerikanische Perspektiven auf den Ersten 

Weltkrieg’. Geschichte und Gesellschaft 40 (2014). 287–307, burada 302. 
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İktidardaki oligarşilerin meşruiyeti, yurtdışına olan 

bağımlılıklarının savaşta açıkça ortaya çıkması ve içerdeki 

toplumsal sorunların artmasıyla iyice tartışmalı bir hale geldi. 

Tahmin edilebileceği üzere bu durumda Latin Amerika'nın 

reform yanlısı güçleri eylemlerini yoğunlaştırdı. Özellikle 

yüksek eğitim görmüş kentli orta sınıf, ulus adına toplumsal 

reformlar gerçekleştirme iddiasıyla ortaya çıkmaya başladı. 

Bazıları yeni kurulan ulusalcı partiler içinde örgütlenirken, 

bazıları da örneğin yerli halkın ya da işçilerin haklarını 

savunan örgütlenmeler içinde yer aldılar. Bunlar genellikle, 

ulusalcı düşüncelerin modernleşme hedefli reform projeleriyle 

kendi özerkliklerini koruyarak bir araya geldiği eylem birliği 

ya da hareket şeklinde tanımlanabilecek örgütlenmelerdi. 

 

Bu bağlamda, kadın hakları hareketleri de güç kazandı. 

Bunun başlıca nedenleri arasında, savaş sırasında kadın 

imajının farklı bir boyut kazanması yer alıyordu. Latin 

Amerika ülkelerine özgü bir durum, bölgede savaşa katılan 

ülkelerin finansmanı sadece dolaylı olarak bağışlar ve ikmal 

garantileri yoluyla sağlıyor olmalarıydı. Bu nedenle de, klasik 

savaşçı erkek imgelerini kullanmak mümkün değildi. Buna 

karşılık, kadınların önemi arttı. Devletlerin savaşa katkısının 

sembolü olarak askerleşmiş kadın resimleri kullanıldı. Bu tür 

resimler arasında Kızılhaç'ta çalışan, asker pozunda, ulusal 

bayrağı sallayan beyaz kadın resimleri yer alıyordu ve bu 

resimler etnik açıdan uyumlu, idealize edilmiş bir ulusun 

sembolleri olarak sunuldu.  

Önemli bir başka unsur da örgütlü işçilerdi. Çünkü Birinci 

Dünya Savaşı sadece iç gelişmelerin değil, aynı zamanda 

ulusaşırı ve medya tarafından aktarılan dinamiklerin 

desteğiyle bütün Latin Amerika'da protesto potansiyelinin 

güçlenmesine yol açtı. Bu şekilde Rus Devrimi işçi basınında 

büyük bir ilgiyle takip edildi ve ve çeşitli gösterilerde, örneğin 

1917 ve 1918 yıllarındaki 1 Mayıs gösterilerinde coşkuyla 

kutlandı. 1917'den itibaren işçiler, şehirlerde ve kırsal alanda 



32                                               Pera-Blätter 31 

 

 

 

pek çok yerde çıkarlarını mücadeleci yöntemlerle savunmaya 

başladılar. Pek çok yerde grevler örgütlendi. Bu grevler 

sadece açlık krizleri gibi gelişmelere karşı reaksiyon 

değillerdi; aynı zamanda iş saatlerinin kısaltılması, grev 

hakkının korunması gibi siyasal amaçlarla da ortaya çıktılar. 

Liberal oligarşilerin hegemonyasını zayıflatan siyasi 

hareketlenmeler için bir örnek de, 1918 başlarından itibaren 

Arjantin'de Córdoba'dan başlayarak Peru'ya ve Şile'ye yayılan 

öğrenci hareketleri oldu. Bu hareketlerin dinamiğini de 

savaştan ve genç kuşağın savaş deneyimlerinden bağımsız 

anlamak mümkün olmaz; zira programları Avrupalı 

modellerin ve geleneklerin reddi, reform retoriği, ulusal 

yükseliş ve – bu örneğin bir kez daha gösterdiği gibi aynı 

zamanda küresel bir olay olan – Avrupa'daki felaketin 

karşısında Latin Amerika'ya özgü gelecek vadetme potansiyeli 

fikriyle doluydu.  
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