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 A-Komünizm

 Özel mülkiyete dayalı kapitalist sistem 

yerine sınıfsız, ortak mülkiyete ve

servetin gereksinime göre 

bölüştürülmesine dayalı yaşamı 

amaçlayan toplumsal, ekonomik ve 

siyasi bir ideolojidir. Komünizmde 

üretim araç ve gereçlerinin kollektivite

edilmesinin yanında tüketim de devlet 

tarafından düzenlenmektedir.
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 Karl Marx [Karl Marks ve 

Friedrich Engels’in (Firedrih

İncılz) Komünist Kongre’de 

verilen görev üzerine (1847-1848) 

yazdıkları Komünist Parti 

Manifestosu ile komünist

ideolojinin kuralları ortaya 

konulmuştur. Manifesto, 1872’de 

Komünist Manifesto şeklinde 

değiştirilerek yayımlanmış ve 

dünyaya ilan edilmiştir.
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 Komünizm, ekonomik bir sistem olan sosyalizmin 

hem ekonomik hem de politik olarak ulaşmak 

istediği son aşamadır. Komünizmin uygulanma 

aşaması şöyledir: Burjuva sınıfı yok edilerek 

proletarya (işçi) sınıfının hâkimiyeti sağlanacak, 

bunun sonucunda sosyalist düzen kurulacak ve 

böylece hedeflenen ideal komünist sistem 

gerçekleştirilecektir.
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 Komünistler yönetimi ele 

geçirirken isyan ve ihtilal gibi 

yasal olmayan yöntemleri 

tercih etmekte ve devleti ele 

geçirmek için her türlü yasa 

dışı mücadeleyi 

kabullenmektedir. 

Komünizmin en bariz özelliği 

parlamenter sistemi ve çok 

partili rejimi reddetmesidir.
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 Çarlık Rusyası’nda modern endüstrileşmenin başlaması 

işçi sınıfının ortaya çıkmasına ve Batı Avrupa’da görülen 

liberal dalgalanmaların Rusya’da görülmesine neden 

oldu.

 Bu zemin üzerinde Rusya’da işçi örgütlenmeleri ve işçi 

partileri ortaya çıktı. 1905’te Rus-Japon savaşındaki 

yenilginin yarattığı hayal kırıklığı ve ekonomik yükün 

ağırlığı, Petersburg’da bir ayaklanmaya yol açtı. 
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 Ayaklanma bastırıldıysa da Çar II. Nikola, Rus Meclisini 

(Duma) açmayı ve bazı özgürlükleri tanımayı kabul etti. 1914’te 

I. Dünya Savaşı başladığında Rusya ekonomik zorluklar ve 

toplumsal hareketlerle uğraşmak zorunda kaldı. Savaşın 

başlaması yaşam koşullarını iyice zorlaştırdı. 

www.tariheglencesi.com



 Rus halkı üç yıldır aç, silahsız ve bıkkın bir şekilde 

kendilerine göre anlamsız bir savaşı sürdürüyordu. Mart 

1917’de başlayan ayaklanma sonucunda Çarlık yönetimi 

yıkıldı. Bolşevikler hariç Rusya’daki bütün siyasi 

eğilimlerin katıldığı geçici bir hükûmet kuruldu.
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 Kurulan hükûmet, ekonomik sorunları çözemediği gibi 

Almanya ile savaşı da devam ettirdi. Savaş devam ederken 

Rus toplumunda barış arzusu yaygınlaşmış, ordudan 

kaçanların sayısı çoğalmıştı. “Barış, toprak ve ekmek” 

vaat eden Bolşeviklere halkın verdiği destek gittikçe arttı. www.tariheglencesi.com



 Bu gelişmeler üzerine yeniden harekete geçen Bolşevikler, 

geçici hükûmeti devirerek iktidarı ele geçirdiler (7 Kasım 1917) 

ve Brest Litowsk Antlaşması ile de savaştan çekildiler. 

Topraklar kamulaştırılarak köylülere dağıtıldı, bankalar 

devletleştirildi. Kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik 

düzenlemeler yapıldı. www.tariheglencesi.com



 Rusya’da kurulan bu sosyalist düzen, kapitalist devletleri 

rahatsız etti. İtilaf Devletleri’nin desteklediği Çar yanlısı 

Beyaz Ordu, Sovyet yönetimine karşı saldırıya geçti. Üç yıl 

süren bu iç savaş Bolşevikleri zaferi ile sonuçlandı.
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 Fakat yaşanan iç savaşta on üç milyon insan ölmüş, ekonomi alt 

üst olmuş, sanayi üretimi dibe vurmuş ve kitlesel açlık sorunları 

başlamıştı. Lenin, bunun üzerine NEP (Novaya Ekonomiçeskaya

Politika) denen yeni ekonomi politikasını uygulamaya koydu. 

Büyük sanayi dalları, ulaşım, bankacılık ve doğal kaynaklar 

dışında kalan işletmelerin özel mülkiyetine izin verildi.www.tariheglencesi.com



 İlk olarak Ekim Devrimi ile 

1917 yılında Rusya’da 

uygulanma imkânı bulan 

komünizme katkıda 

bulunanların başında Lenin

gelir. Sonrasında Stalin

döneminde Komünist Parti 

faaliyetlerinde farklı 

uygulamalar başlatılmıştır. 
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 1919’da Lenin’in uluslararası 

burjuvaziyi yıkmak ve 

Uluslararası Sovyet 

Cumhuriyeti idealini 

gerçekleştirmek amacıyla 

kurduğu Komintern 1943’te 

kaldırılmış, yerine benzer işlevi 

yürütecek Kominform

kurulmuştur. 
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 Böylelikle Rusya dışı komünistlerle bağ kurulmaya devam 

edilmiştir. Çin, Küba, Arnavutluk, Yugoslavya, Doğu Almanya, 

Çekoslovakya gibi ülkelerin yanında Afganistan, Yemen gibi İslam 

ülkelerinde de komünist yönetimler kurulmuştur.
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 B-İtalya’da Faşizm

 İtalya, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 

büyük bir ekonomik çöküntü içine 

girmişti.Savaşta istediklerinin çoğuna 

kavuşamamıştı. Ülkede sosyalizm ve 

komünizm gibi akımlar güçlenmişti. 

Bunun yanında toplumsal ve ekonomik 

sorunların giderek artması, 1919'da 

Benito Mussolini önderliğinde kurulan 

Faşist Parti'nin büyümesine de yol 

açmıştı. 



 Paris Barış Konferansı'nda küçük 

düşürüldüğü öne sürülen İtalya'yı 

güçlendireceğini, Roma İmparatorluğu'nu 

yeniden kuracağını ve ülkedeki sol 

muhalefetle mücadele edeceğini belirten 

Faşist Parti, 28 Ekim 1922'de Napoli'den 

Roma üzerine yürüyerek büyük bir atılım 

gerçekleştirmiştir. Faşist Partisi'nin "Kara 

Gömleklileri" tarafından gerçekleştirilen 

bu olay üzerine hükümet istifa etmiş ve 

başbakanlığa Mussolini getirilmiştir.



 Mussolini'nin kurduğu faşist 

yönetim, aşırı ulusalcılığı (milliyetçiliği) 

esas aldığından,kısa bir süre sonra 

demokrasiyi ortadan kaldırmıştır. 

Ülkedeki diğer ırklardan olan kişileri 

zorla İtalyanlaştırmaya çalışmıştır. 

Roma İmparatorluğu'nun yeniden 

kurulması için de, Akdeniz çevresinde 

sömürgeler elde etmeye yönelmiştir. 



 Mussolini'nin Anadolu'yu da 

içine alan bu yayılma 

politikası, Türk-İtalyan 

ilişkilerinde gerginlik 

yaratmıştır. Ancak, İtalya'daki 

faşist yönetim 1930'lu yıllarda 

taleplerini arttırarak saldırgan 

politikasını sürdürmüştür.



Özellikle, 28 Haziran 1919'da ağır koşullar 

taşıyan Versailles Antlaşması'nın 

imzalanması, siyasi yelpazenin sağında ve 

solunda bulunan tüm Almanların tepkisine yol 

açmıştı. Alman kamuoyu, barış 

antlaşmasının gerektirdiği ödemelerin 

yapılmasını, savaş onarımları nedeniyle 

Danimarka'ya bırakılan Schleswig'in elde 

çıkarılmasını, Eupen ve Malmedy'in

Belçika'ya verilmesini büyük bir öfkeyle 

izlemiştir. 

C- Almanya’da Nazizm



 Buna karşılık, Cumhuriyet yönetiminin iç ve dış 

politikadaki başarısızlığı, ekonomik önlemler 

almadaki yetersizliği işsizlik sorununu büyütmüştü. 

1922 yılında Alman Markı'nın değerinin düşmesi 

halkın yaşamını zorlaştırmıştı. Örneğin, bir somun 

ekmek alabilmek için milyonlarca marka ihtiyaç 

duyulmuştur.



 Bu arada Fransızların 1923 yılında, savaş 

tazminatının ödenmemesini bahane ederek Ruhr

bölgesini işgal etmesi, kamuoyunun Versailles

Antlaşması'na olan tepkisini daha da 

çoğaltmıştır.



 İşte, bu toplumsal ve ekonomik çalkantılar 

içinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra terhis 

edilen onbaşı Adolf Hitler, 1919'da küçük bir 

siyasal topluluk olan Alman İşçi Partisi'ne üye 

olmuş ve liderliğini ele almıştır. 



 Alman Nasyonal-Sosyalist İşçi Partisi 1930 

seçimlerinde başarılı olduktan sonra, 1932 seçimlerinde 

de Alman Parlamentosu'nun (Reichstag) 608 

üyeliğinden 230'unu kazanarak, ülkenin en büyük 

partisi haline gelmiştir. Bu siyasal gelişmelerden sonra 

Cumhurbaşkanı Hindenburg, 30 Ocak 1933'te Hitler'i 

Başbakanlığa atamıştır. Böylece, demokratik bir 

ortamda ırkçı söylemler benimseyen Nasyonal-Sosyalist 

İşçi Partisi iktidara gelmiştir. 



 5 Mart 1933'te yapılan seçimlerde Nasyonal Sosyalist 

Parti (Nazi Partisi) çoğunluğu elde edememiştir. Ancak, 

Hitler baskıyla Alman Parlamentosu'ndan (Reichstag'tan) 

dört yıl süreyle olağanüstü yetkiler almıştır. Böylece, 

Hitler diktatör olma konusunda önemli bir adım atmıştır. 

İlk iş olarak sendika ve siyasal partileri kapatmıştır. 

Kendisi gibi düşünmeyen kişileri ya öldürtmüş ya da 

toplama kamplarına göndermiştir. 



 2 Ağustos 1934'te Devlet Başkanı von

Hindenburg'un ölümü üzerine bu makamı da 

şahsında birleştirerek "Führer" olmuştur. Tüm 

bu gelişmelerin sonucunda Almanya'da tek 

partili totaliter devlet kurulmuş olmaktaydı.



 Almanya'da Nasyonal Sosyalist Parti'nin 

iktidara gelmesi ve statükonun değiştirilmesine 

yönelik faaliyetlerde bulunması, devletler 

arasında yeni ve önemli anlaşmazlıklar ortaya 

çıkarmıştır.



D-İspanya’da Franco Dönemi

 İspanya’da XIX. Yüzyıldan beri 

istikrarsızlık ve iç karışıklıklar 

yaşanmıştır. 1902’de İspanya tahtına 

geçen XIII. Alfonso anayasayı ilan 

etmesine rağmen ülkede istikrar 

sağlanamadı. 1923’te ordu yönetime 

müdahale ederek bütün demokratik 

müesseselerin kapatıldığı asker 

destekli bir yönetim kurdu.  



 Başarısız hükümet askeri 

desteğini kaybedince istifa etti 

ve anayasal sistem yeniden 

kuruldu.

 Fakat bu gelişme de ülkeye 

huzur getirmedi ve Kral 

Alfonso ülkeyi terk edince 

cumhuriyet ilan edildi.



 Yeni cumhuriyet yönetiminin dine 

ve din adamlarına karşı tavır 

alması, toprak reformlarına 

girişmesi ve köylülerin, zenginlerin 

topraklarını ele geçirmek istemesi 

silahlı çatışmalara sebep oldu. 

1936’da karşıt grupla arasında 

işlenen cinayetler iç savaşın 

başlamasına yol açtı.  



 İç savaş milliyetçiler ve 

cumhuriyetçiler arasında gerçekleşti. 

Cumhuriyetçiler Valencia’da, 

milliyetçiler de Franco liderliğinde 

Burgos’ta hükümet kurdular.  Fransa 

ve özellikle Sovyetler , ideolojik 

yönden kendilerine yakın buldukları 

cumhuriyetçileri , Almanya ve İtalya 

ise milliyetçileri destekledi. İngiltere 

ise tarafsız kaldı.



 1938’den itibaren 

milliyetçilerin hızlı ilerleyişi 

karşısında  cumhuriyetçiler 

direndiyse de başarılı 

olamadılar. 1939’da 

Madrid’in milliyetçiler 

tarafından ele geçirilmesiyle 

iç savaş son buldu. 



 Franco  yönetimi ilk dönemlerde Batılı devletler 

tarafından dışlandı. II.Dünya Savaşı’ndan sonra BM’nin 

İspanya ile ilişkilerini kesmesiyle bu olumsuz süreç devam 

etti. Soğuk Savaş döneminde kutuplaşmanın artmasıyla 

Batılı devletlerin İspanya’ya yakınlaşması ilişkilerin 

düzelmesini sağladı. İspanya 1955’te BM’ye, 1958’de 

Avrupa Ekonomik İş Birliği Teşkilatına girdi ve ABD ile 

imzalanan antlaşma ile bu devlete üsler verdi.
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