
TARİH 11

HAZIRLAYAN: ARİF ÖZBEYLİ





1.3. WESTPHALİA BARIŞI’NDAN MODERN 

DEVLETLER HUKUKUNA



 Martin Luther’in öncülüğünü yaptığı reform hareketleri 

Mezhep Savaşları olarak da anılan Otuz Yıl Savaşları’nın 

başlamasına neden oldu. Birçok insan uzun süreli bu savaşlarda 

hayatını kaybetti. Westphalia (Vestfalya) Barışı ile bu savaşlar 

son buldu ve “hâkimiyet” kavramı bu süreçle yeniden tartışmaya 

açıldı. Bu gelişmeyle birlikte Roma-Vatikan merkezli birleşik 

Avrupa yerini ulusal devlet merkezli, parçalanmış bir Avrupa’ya 

bıraktı.

Otuz Yıl Savaşları (1618-1648)



Otuz Yıl Savaşları (1618-1648)

Otuz Yıl Savaşı, 1618 ile 1648 yılları arasında yapılan ve 

Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaşlar dizisidir. 

Temelinde, bir Protestan-Katolik mücadelesi olsa da, savaşan 

devletlerin çoğu dinsel değil siyasi amaçlar için savaşmıştır. 

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na bağlı prensliklerin farklı 

taraflarda savaşması sebebiyle bir iç savaş niteliği de taşır.



Savaş, 1648 yılında Protestanların zaferiyle 

bitmiş ve Vestfalya Antlaşması ile savaş 

sonucunda Almanya’yı oluşturan Kutsal Roma-

Cermen İmparatorluğu her biri hükümran olan 

birçok küçük devlete ayrılmıştır, İmparatorluk 

makamının yetkileri ise çok kısıtlanmıştır.



Otuz Yıl Savaşları Öncesi Avrupa’nın Genel 
Durumu

Reform hareketleri ile kilise eleştirilmeye başlandı. Eleştiriler 

beraberinde sosyal kurumların yeniden düzenlenmesi 

düşüncesini doğurdu. Bu durum Avrupa’nın siyasi ve sosyal 

dengesini temelden sarstı. Luther’in reformlarının amacı mezhep 

ya da ekol kurmak değildi. Luther’den sonra gelen din adamları, 

krallar ve prensler papalığın otoritesinden bıkmışlardı. Kral ve 

prenslerin bir kısmı devlet otoritesini papalıktan ayırmak için 

Protestanlığa sıkıca bağlandı.





 Luther’in düşünceleriyle açığa çıkan reform 

hareketlerinin siyasallaşması, Avrupa devletlerinin iç ve 

dış işlerindeki dengeyi bozdu. Fransa ve Almanya başta 

olmak üzere XVI. yüzyılın ortalarında Protestanlar ve 

Katolikler arasında birçok çatışma yaşandı. Bu 

çatışmaların merkezinde tek kral, tek din ve tek hukuk 

düşüncesi vardı. Olayları çözme yerine başka inanç ve 

mezheplere karşı bir duruş içerisinde olan yöneticiler 

tarihe mal olan katliamları yaptı.



Otuz Yıl Savaşları’nın Sebepleri

Avrupa’daki dinî kökenli mezhep savaşlarının sonuncusu kabul 

edilen Otuz Yıl Savaşları, Kutsal Roma Germen 

İmparatorluğu’na karşı Protestan Alman prenslerinin mücadelesi 

olarak başladı. Dinî sebeplerle başlayan savaşlarda, Habsburg ve 

Bourbon (Börbın) hanedanlarının siyasî mücadelesinin de rolü 

vardır. Augsburg (Ogsburg) Antlaşması, Kutsal Roma Germen 

İmparatorluğu’nda, 1555 yılında Protestanlar ile Katolikler 

arasında imzalandı. 



 Barış antlaşması ile yasaklanan kilise mallarının 

kamulaştırılmasına Protestan prensler tarafından devam 

edildi. Bazı Alman prenslerin bu antlaşmada tanınmayan 

Protestanlığı benimsemesi Otuz Yıl Savaşları’na neden 

oldu.



Otuz Yıl Savaşları’nın Gelişimi

 Katolik İspanya, Hollanda’yı işgal edip Batı Avrupa’da 

yayılmacı bir politika izledi. Avusturya Kralı Ferdinand, 

Protestanlara inanç özgürlüğü mahiyetindeki Augsburg 

Anlaşması’nı ihlal etti. Protestan din adamlarını sınır dışı edip 

Protestan öğretilerini yaktırdı. Protestanların 1618’de Prag’da 

Ferdinand’ın danışmanlarını hükümet binasının camından aşağı 

attırması gibi olaylar Otuz Yıl Savaşları’nı tetikledi.



 Habsburg Kralı Ferdinand Almanya genelinde Protestanlara 

karşı büyük bir savaş başlatmıştı, hızlı bir şekilde Protestanlaşan

küçük Alman prensliklerini işgale başladı. O sıralarda da (1621) 

İspanya Kralı III. Philip, Protestan Kuzey Hollanda’ya karşı 

işgale başladı. Bu durum akabinde Protestanlar Hollanda, 

İngiltere, Danimarka, İsveç ve küçük Alman prenslikleriyle 

Katolik ittifakına karşı savaşa girdiler. Otuz Yıl Savaşları’ndaki 

en ilginç nokta ise koyu Katolik Fransa’nın Protestan ittifakını 

desteklemesi olmuştur.



 Savaşın seyri 1631’e kadar Katoliklerin lehine gidiyordu, 

1630’da İsveç’in de savaşa dâhil olması ve Ferdinand’ın İsveç 

kralına yenilmesiyle Protestanlar savaşı lehlerine çevirmeye 

başladı. 1635’te ise Fransa’nın İspanya’ya karşı savaşa girmesi ve 

1640’ta Portekiz’in İspanya’dan bağımsızlığını ilan etmesiyle 

İspanya ve Habsburg hızla çözüldü, 1648’de Katolik müttefikler ile 

Protestanlar arasında Westphalia Barışı imzalandı. Westphalia 

Barışı ile Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğü tanındı. 

Hollanda, İsviçre ve Portekiz gibi devletlerin bağımsızlığı kabul 

gördü. Modern devletler hukukunun temeli atıldı.



Vestfalya Barışı

 Otuz Yıl Savaşı'nı bitiren bir dizi antlaşma Vestfalya Barışı 

olarak bilinir. Vestfalya Barışı ile Augsburg Barışı hükümleri 

yenilendi ve Kalvenizm Roma Cermen İmparatorluğu’nda kabul 

edilen mezheplerden biri oldu. Vestfalya ile Kutsal Roma Cermen 

İmparatorluğu içindeki prenslikler, hemen hemen bağımsız 

siyasal birimler oldular. Üye devletlerin rızası olmadan İmparator 

vergi ve asker toplayamayacak, kanun koyamayacak ve savaş ilan 

edemeyecek olması, İmparator’un siyasal otoritesinin 

kalmadığını ortaya koyuyordu. 



Daha sonra Fransız yazar Voltaire’in de söyleyeceği gibi Kutsal 

Roma Cermen İmparatorluğu artık “ne kutsal, ne Romalı, ne de 

imparatorluktu”.



Hollanda’nın bağımsızlığı resmen 

tanınarak Hollanda ile İspanya

arasındaki Seksen Yıl Savaşları 

sona erdi. İsviçre'nin 

bağımsızlığı tüm taraflarca tanındı. 

Fransa Metz, Toul ve Verdun'u

alarak Almanya'ya doğru genişledi. 

İsveç de Pomeranya'yı alarak 

Almanya'ya doğru genişlemiş oldu.



 İspanya sömürgelerinin büyük bir kısmını XVII. 

yüzyılda kaybetti. Hollanda Otuz Yıl Savaşları’nda 

İsviçre ile beraber bağımsızlığını ilan etti. Avusturya, 

XVII.yüzyılda gücünü korudu. Lehistan, taht kavgaları 

ve Rusya’nın genişlemesi sebebiyle gücünü koruyamadı. 

İsveç, Otuz Yıl Savaşları’nda galip geldi ve gücünü 

artırdı. Rusya, özellikle Çar I.Petro ile beraber güçlü bir 

devlet olma yolunda ilerlemeye başlamıştır.



VARŞOVA



Modern Devletler Hukukunda Westphalia Modeli

 Westphalia Barışı’nın, ulus devletin 

uluslararası düzende nereye oturduğunu 

göstermesi ve içte nasıl bir güce sahip 

olduğuna işaret etmesi bakımından son 

derece önemlidir. Westphalia modeli 

olarak adlandırılan bu modele göre 

devletler, devletler arası hukukun eşit 

özneleridir. Devletler arası hukuk ise yine 

devletlerin kendi arzularıyla taraf 

oldukları antlaşmalarla belirlenecektir. 



 Devletin kendi tebaası üzerindeki etkisi de devletlerin kendi 

toprakları içinde yetki hakkının mutlak olduğunun kabul 

edilmesiyle sonuca bağlanmıştır. Bu durum egemenliğin zorunlu 

bir sonucudur. Bu çerçevede devlet, egemenliğin temel göstergesi 

yasa yapma gücünü kullanarak, tebaasıyla bağını dış bir 

zorlamaya maruz kalmaksızın düzenleyebilecektir. Bu antlaşma, 

Modern Avrupa’nın ve millî devletlerin doğuşunda da önemli bir 

yere sahiptir. Westphalia, Napolyon sonrasında Avrupa’nın 

yapısının belirlendiği 1815 Viyana Antlaşması’na kadar Avrupa 

kamu hukukunun temeli oldu



 1555 Augsburg Barışı’ndan itibaren başlayan 

egemenliğin güçlenme öyküsü 1648 Westphalia 

Barışı’yla yeni bir yapılanmaya doğru gelişme gösterdi. 

Egemenliğin hukuki statüsü öncelikle “İktidar kimin 

elindeyse onun dini geçerlidir (Cuius regio eius religio).” 

ilkesi doğrultusunda hükümdarın dinî anlayışının onun 

egemen olduğu alandaki herkesin dini olacağı şeklinde 

ortaya çıktı. 



 Sonra Westphalia düzeninin oluşturduğu iç işlerine 

karışmama prensibiyle yeni bir boyut kazanan 

egemenlik anlayışı kolonileştirme sürecinin ana 

unsurlarından“kimseye ait olmayan topraklar (terra

nullius)” kavramıyla kural tanımaz bir hâl aldı. 

Egemenlik kavramına bu denli anlam kazandıran ana 

unsur, Avrupa devletleri arasındaki güç kavgaları ve 

sürekli çatışma hâliydi. Güçlenen egemenlik anlayışı 

önce Avrupa devletlerinin yapısını değiştirdi, sonrasında 

ise devletler sistemini farklı bir dengeye oturttu.



Feodalitenin dağınık yönetim anlayışı gücün tek elde toplanmasına 

müsaade etmezken modern egemenlik anlayışı güçlü merkezî 

yönetimlerin oluşmasına fırsat tanıdı. Birden fazla güçlü merkezî 

otoritenin varlığı bu güçlerin birbirinin iç işlerine karışmasını 

engelleyecek bir devletler sistemi gelişmesine yol açtı. Westphalia 

düzeni olarak adlandırılan bu sistem günümüzdeki egemenlik 

anlayışı ve uluslararası toplum için modern bir başlangıç noktası 

oldu. Westphalia düzeni Avrupa’daki din savaşları, Rönesans ve 

Reform hareketleriyle sarsılan ilahi egemenlik anlayışının 

sekülerleşmesine de katkı sağladı.



Bu sayede egemenlik üzerinden dünyevileşme 

zemini bulan Avrupalı devletler, dâhili 

egemenliklerini kontrol ettikleri alandaki tüm 

beşerî ve doğal kaynakları kullanma olarak 

tanımlarken harici egemenliklerini ise 

uluslararası hukuk önünde diğer devletlerle eşit 

statüye sahip ve kendi toplumunu uluslararası 

alanda temsile tek yetkili organ şeklinde tarif 

etti. Bu hâliyle egemenlik, uluslararası 

hükümet olmadan uluslararası hüküm sürme 

biçimine dönüştü.



VARŞOVA



MOSKOVA-KREMLİN SARAYI



SEN PETERSBURG



30 Yıl Savaşı, Avrupa’nın gördüğü son büyük 

din savaşıdır. Habsburglara karşı Protestanları 

destekleyen Katolik Fransa örneğinde olduğu 

gibi artık devletlerin çıkarları, dinsel 

bağlılıklarının önüne geçmiştir. Bu açıdan 

Vestfalya ile modern diplomasi ve uluslararası 

ilişkiler esaslarının temelleri atılmıştır.



Artık Avrupa, kendi yasalarına göre davranan, kendi ekonomik 

ve siyasal çıkarlarını izleyen, istediği tarafta yer alan, ittifaklar 

kuran ve bozan modern bağımsız devletlerden oluşacaktır. 

Günümüz devletlerarası sistem Vestfalya ile kurulmuştur.



“Çok şey öğrendik”

Thomas Edison,elektrik ampulünü 

çalıştırmak için tam iki bin farklı madde 

denemiş , ama hiçbirisi işe yaramamıştı. 

Bilim adamının yardımcısı aylar süren bu 

çabaları sızlanarak şikayet etti.



“Bütün emeğimiz boşa gitti.Hiçbir şey elde  

edemedik. ”Edison, kendinden emin bir 

sesle cevapladı yardımcısını:

“Hayır!Çok uzun bir yol kat ettik ve çok 

şey öğrendik. İyi bir ampulün çalışması 

için iki bin maddenin kullanılamayacağını 

öğrendik!”



İki günü birbirine eşit olan

ziyandadır.




