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IKINCI DÜNYA SAVAŞı SONRASINDA'
BASINDA hBIRLEŞMIŞ MILLETLER" HAKKIN,DASORULAR

Nilgün GÜRKAN

A. Ikıncı Dünya Savaşı Sonrası Yenı Düzen:

1945 yılı düny.ada soo yıllarda çözülüşüne tanık olduğumuz den
gel'erin kurulmaya başl,adığı yıldır. Ikinci dünya. savaşırun nereye va
racağl1944 yılında ortaya ç~kmış, Mihver devletlerin Müttefıikl·er:kar
şısındaki y'enilgisi gün geçtl'~ç'e netleşmiştir. Savaşsonrası ortaya
çıkan uluslararası denge, Müttefiklerin istediğ'i.yönde ve bu ülkele
rrn styasal rejim] demokrasiyi de ön plana çıkaracak biçimde oluşa-

caktır.

Nitekim, MütteHkler arasında yer alan Sovyetler Birliği farklı

siyasal rejhni ve savaş sonrası çıkar politikaları doğrultusunda Batılı

egemen ülkelerin Qizgislne girmediği için gidereksoğuk savaş gün
deme gelmiştir.

Bugün nasıl "Yeni Dünya Düzeni" diye bir düzenden sözediliyor
sa 1945 yılında da altı yıl sürenbir savaşın yorgunluğuyla bir barış

düzeni istenmektedir. 1945 Nisanında ölen AıijD Başkanı. Roosevelt,
bir türlü önüne geçemediğl savaş çıktığında ikol1'gr·eye gönderdiği me
sajda, yeryüzünden savaş militarizminin kaldrnlarak insanlığın 'ôzgür
~ük ve barışakavuşaibilmesi için, Ameri1ka'nın derriokrasllere yardım

etmesi gerektiğini bildiriyor ve "insanlıık lçln ebedi bir program teş

kil edecek dört hürriyet"ıj Han ediyordu. Atlarıttk yasasını hazırla-
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yan; Moskova, Tahran ve Kırım korıferenelannda savaş sonrası bariş

ve güvenliğin korunması için uluslararası bir kuruluşun g'erekIHiğ:jn~i

belirten ve San Franslsko konferansının temellerlot atan Hoosevelt,
yeryüzünden militarizmi söküp atmak ve istikrarlı bir barış için in
sanları dört 'korkudan, (açlık, işsizlik, söz ve düşünce hürrlyetl yok
sunIuğundan) kurtaracak i1ıkelerin varolduğu bir yaşam istiyordu.
AlBD'nin otuzikinci Başkanı Roosevelt öldüğünde gazeteler onun ide
allerinin arkasında bütün bir insanlığın olduğunu yazdı (1).

B. Savaş Sonrası Türk!iye ve Türk Basını:

Dünyada yeni dengeler oluşurken Türklyenin Almanya ve Ja
ponya'ya savaş ilan ederek Müttefikler cephesinde yer alışı basında

destekleyici yazılarla karşılaşmıştır. l1BMM de alınan savaş kararın

dan sonra, 24 Şubat 1945 tarihli Ulus gazetesinde Falih Rıfhı Atay,
"Dünkü tarihi karar" başlıklı yazısında şöyle yazmaktadır:

" ... Türkiye halkoyu. ikinci Dünya Hal1binin Avrupa kıtasındaki baş

lıca sorumlusu Almanya ve Uzakdoğu'daki sorumlusu da Japonya
olduğunda hlç bir gün şüphe etmemiştir ... "

Aynı gün Asım Us, Va~it'teıki "Harb ilanımızın Manası" başlıklı

yazısında,' "Cumhuriyet Hükümetinin 1939' yılında imzaladığı Türk
ingilıiz lftifakıyla harp ve sulh siyasetiniri Bına yolunu da çizdiğini"
belirtmekte, Necmeddin Sadak, Aıkşam'da Türkiye'nin altı yıldır süre
g'el'en sağlamve gerçek dururtia yeni btrvşektl verdiğini yazmaktadrr.
Hüseyin Cahit Yalçın ise Tanin'de 26 Şubat 1945 tarih'inde "Türkiye'
nin Kararı Karşısında" ıbaşlıgıyla yazdığı yazısmda, alınan kararla
herhangi bir çıkar beıklenmediğini anlatmaktadır.

" ... biz demokrasi devleti,erinln y~~ında mevki almakla hiç bir mad
di ve şahsi rnenfaat peşinde koşmuş değiliz. TıOrkiy.e, Başkan

Hoosevelt'ln ve Başvekll Ohurc'hill'j.n· müdafaa ettikleri prenstplerin
fiile konulduğunu gıörmekten başka hlç bir şey istemiyor. Biz AtIan
tiIk Misakının bir 'kılavuz olmakla kalmayarak bir kanun kuvvetlnl kes
betmesi uğrunda demokrat mllletlerln girişecekleri mücadelede dai
ma beraber yürüyeceğiz ve bu uğUl'da her fedakarlığa katlanacağız."

24 Şubat 1945'de Washington'da Türkiye Maslahatgüzarı Birleş

miş Milletlefe iştirak veslkasırn Imzalamıştır. Türkiye Demokratik ül-

(1) Bkz. 13 Nısan 1945 tarihli gazeteler,
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(2) Yeni Sabah, "Franco'nun Feryadı", 6 Nisan 1945.
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yükselen denizin ortasında sert bir askeri kaya gibi kalrtıağa devam
'edebiHr, ml? ... iç: efkar' ispatnıya'mn içine daldığı yalnızlık gayyas:ın

dan kurtulmasmı-anlaşılan ısrarla Isternektedlr. ingiltere ve Amerl-
.:ka.'ya temayülederekeski yolu bıra'kmak vakti. çoktan g'elmiştir. Eğer

geçmediyse. Çünkü biraz daha vakit ge'Qecek olursa, Hltlerizm ve
Japon satvetl de kalmavacaömacöre, tren otobüs her şey kaçırılmış

olablltr,"

C. Türk Basınında San Fransisko Konferansı ve BM'!n işlevine

ilişkin Sorular:

Türk basımnda savaşt-kazanan Batılı Müttefiklerle dostluğu vur
gulayan yazılar; 1945 yılmm Nisan ayında San Franstsko'da yapılacak

konferans ,. önc.esindedeğişik sorular lçermeye başlamıştır. Sorular
başlangıçta' Birleşmiş Milletler bünyesinde yeralacak büyük devlet
lerin "oykuilanmae.' çerçevesinde toplanmaktadır. Çünkü Amerika,

'inıgılltere ve Sovyetler Birliği'nin üçer oyasahıp olmaları, diğer dev
,leHerln yalnız blrer-oya sahip olmaları sözkonusudur.

Yeni kuruluşun Yalta'da üç büyük devlet arasında kararlaştırılan
şeklinde ":aijtün'Blrl'eşmiş Devletler yarınki dünya teşkilatma iştirak

.edeceklerdir, Daha önceki Milletler Cemiyetinde olduğu gibi bir kon
sey bulunacak ve konsey yenıi dünya teşkıilatı nanuna dünyanın bütün
lşlerlnl müzakere ve tedvlredecektir" denmektedir.K;onsey beşi

daimi, altısı geçıçi olarak onbir devletin üyelerinden oluşacaktır. Dai
mi beş devlet:A130, ingiltere, Sovyet Rusya, Fransa, Çın; diğer altı

devlet de San Franslsko Konferansında birleşmiş devletler tarafıın-

dan seçllecektlr. '

Daha sonra "veto"meselesine dönüşecek olan büyük devletle
rin söz ha,kJkl; basında o günlerde "banşı teşkllatlandırmak kolay bir
ş,ey değildir, kurulacak düzenin sağlı'klı bir şekilde işleyebilmesi oy
rneseleslnln çözülüşüne bağlıdır" şeklinde ele alınmaktadır. Üç büyük
devletin sorunların çözümünü tekellerine almaları ve San Fransisko'
da yapılması kararleştmlan toplantıya ra'©men, üç: devletin liderleri
nın aralannda yaptıkları toplantılarla çözümler getirmeleri .. konusun
da, 5 Nisaıhi 1~45 tarihinde Aıkşam gaz'etesinde Necmeddin Sadak,
"Ücler llacı" ,başlığı altında şunları yazmaktadır: ' "

" ... yenıden çıkan sürtüşme ve çeklşmelerl ortadan kaldırmak için
yine üçler toplantısına başvurmak, kıötülüğü onu doğuran sebeplerle
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lylleştlrrneye çalışmak gihidir. Çiünı~ü, son g'ün),erd6} g:öie çarpan" po
lltlka karqaşalığı hep bu üçler kcncşrnasmdençıkrmştır...... Dünya
üç devletin qeği/dir. Her nasılsa yeryüzünde bu üçten başka millet
ler de' olaqelmlştlr... Sadece ingiltere'nin, A:meriıka'nın, Rusyanın gö
rüş köşe/erinden dünyaya bakma ta çok ekslk bir bakış olur."

Daha sonra Dışıişleri Bakanlığı da yapacak olan Sadak, üçlü ko"
nuşmaların bir yere varmadığını belirtirken, bu varamayışm nedenini
de üç büyük devlet arasmdakl rejlm. ayrılığına bağlamaktadır (3);

i'kinci dünya savaşı üç büyük devletin cephelerde yaptığı işbir
liğiyle kazanılmıştır ve savaş sorırası sürekl! bir barışın cla:yl1nıe bu
,Oç büyük devlet arasında siyaset sahnesindeki uzlaşmayle doğac,ı:ığı
düşünülmektedlr. Ancak savaş sonrası yeni dünya düzeninde, barış
ve güvenliğin 'korunması iıçin üç büyük devlet arasrndakt' birliği ll11 yet
meyeceği düşüncesiyle uluslararası bir 'kurul hazirı~nmaktadır vebu
kunılun eskl (savaşı önleyemernış) Milletler Gemiyıetindeıh daha-vet
klll, daha sözünü geçirir bir 'mekanizma: cilması isfe'nmektedlr.' Nec
meddin Sadak üç büyüik devletin bu kuruldaklegeımenliği Iıçin şöyle
demektedir:

"Mantığa uymayan nokta ibudur:Ya, ,(iç devletiını beraberliği, sulhu
~eemniyeti korumaya yeter, yeni birmiHetlerarasl kurula lhtlyaç
yoktur. Yahut, üç devletin "işbirliği, sulh, ve emniyeti korumaya yet
mediğıj için mmetlerarası bır .teşkllat kuruluyor. Şu halde buteşktla

tın, 'Oç devlet işbirliğinden, müstaktl olatakharekete geçmesi, her.
hangi bir tecavüz karşısında otornatlk şekillde Işlemeel lazımdır." (4)

San Frarıstsko Konf.eransinın başladığı gün Akşam gazetesinde
"Sulh ve Emıniyet Pamuk. ipliğine bile bağlanamıyor'!başlıklı yazıda

yine BM Güvenl1j1kKonseyinin,durumu ele alınmıştır.

"Sulhu ve emniyeti bozan, te cavüze kalkışarı bir. devlet hakkında zecri
tedbtrter, askeri' harekete ancak bu konseykarar vereibiHr.'faokat
korıseyln çoğunlukla verec,eği kararlarıda beş büyük devletin ittifakı
şarttır. Dernek oluyorkl büyük devl'eHerden biri başka bir memlekete
tecavüz, ederseona karşı hlç bir tedbir alıın:mayacakti1', çü'n~ü :karar
da ıbu devletin 'kendi oyu şarttır. Tecavüzler ve harpler hep, bÜyCık
denilen devletlerden çıktığına göre, yeni kurulacak teşkilat tecavüze

(3)" Neomel:ldin :Sadaık, "IıcterHccı:'. Ak şa,ı:n, 5 Nisan 194:5.
(4) "Üeler 11001", Q,'g,m.
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aslaerrael olamayacaktır. O halde bu milletlerarası kurul, bu kadar
zahmet ve didişme ile kime karşı hazırlanıyor?"{5).

Yeni dünyadüzeninin kuruluşunda birleşmiş devletleres yapılan

San Franalsko Konferansına rağmen, ideal bir yapılanmanın sağlana

mayışı üç 'büyük devleNn kendi aralarında yaptıkları "üçler" toplan
tısını tekrar gündeme getirmiştir. Vakit gazetesi başyazarı Asım Us,
1 Haziran 194.5 de yazdığı yazısında "San Franstsko Konferansında

ortaya çıkan durumdan anlaşıldığına g'Öre, Dünya milletlerinin yarınki

rnukadderatı üçlerlrı blrleşmestne veanlaşmasına bağlıdır" demek
tedir. ABD, ingmere ve Sovyetler Birliği'nin tutumları ve San Franstsko
Konferansının vardığı nokta üzerine Hüseyin Cahit alaycı bir tavırla

şöyle yazmaktadrr:

"Harbe 'bir son vermek için dünya iki defa har1be girlşti. ilk harpten
sonra hayal' inkisarma uğradı. ikıinci harpten de elleri boş çrkaca
ğına kanaatlrnlz var. ilan edilen hedefleriını htç birine varılmadı. Çünkü
üç veya dört büyük devlet tarafından Almanya'nın işgali gayeyi teş

kil etmiyordu ... Nazller ve faşistler ayaklar altmda çiğnendi, fakat
bir taarruza uğramaik korkusuna son verildi mi? Küçük mllletlerln
hürriyet ve lstlklallert sağlandı mı? Bir an olsun ağızlarım açmak
cesaretinde bulundukları takdirde, terbiyesiz çocuklar imiş gibi tek·
dir edi lrnektedt rler. Onlara 'kuvvetlt değilsiniz, kendiınıiz,i müdafaadan
acizsiniz, insanlığı sulh Içinde yaşatmak rnesullyeti bize aittir' deni
lerek ağızlan kapatılıyor. Harp boşuna yapıldı. ~üçük devletlerin baş

larında asılı duran tehdit kalkmedt. Yine kuvvet herşeye haklrn bu
lurımaktadır ... Tıpkı eskisi gibi" ·(6).

Vatan gazetesi başyazarıA!hmet Emin Yairnan anılarında, 25 Ni
san 1945 de başlayıp 26 Hazlrarı'a kadar süren San Fraoslsko Kon
feransı sırasında "büyüklerln öl9üSÜZ vetosuna dayanan sistemin or
talığı oyalayacağını" kabul ederek isyan duyduğunu ve, o günlerde
bu duygusunda yalnız olmadığını yazmaktadırfr). Mmet srfatıyla he
ınüz tanınmayan Hindistan, Burma, Kore, Afrika sömürgeleri, ingiliz
Antll adaları, Portorico, o zaman Hollanda'ya bağlı olan Cava, Sumatra
gibi toplulcklar, Birleşmiş Milletler projeslnın büyükler,in sömürge
sahibi olmasını hoş görmemesine karşı ayaklanrnışlar, San Franslsko

(5) Necme1nin Sadaık. Akşam, 25 Ni'san 1945.
(6) "Kazanılan Harp". Tanin. 6 Haziran 1945.
(7} Ahmet Emin Yalman. "Yaıkın Tarihte GÖrdÜklerimGeoirdiklerim. Istanbul. Rey

Yoy.• .cılt 4. 1970. s. i17.
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Konferansının karşısında Mahkum Milletler Kongresiınıl kuraraık çalış

maya girişmişlerdir. Yalman o ortamı şöyle anlatmaktadır:

"Burası geri oldukları lddlasryla yabancı boyunduruğu altında köle
gilbi tutulan, fakat kendilerini reşit ve olgun sayarı istiklal özlemi
içinde kıvranen mllletlerln dünyasıydı. Birleşmiş Milletler için hazır

lanan projenin büyük devletlerin emperyalizmini 'koruduğunu g'örünce,
başlarının çaresine bakmaya karar vermişler, bir arayaqelmlşler ve
San Franalsko'yu Istlklal uğruna savaş meydanına çevlrmlşlerdl"(8).

San Frarıslsko Konferansının sonuçları' ve' meydana getirilen BM
Arıayaeası hakkında 10 Temmuz 1945 de Ahmet Emin Yalrnan, Vatan
gazetesinde şunları yazrnaktadır:

"Bugün umumiyetle milletlerin münasebetlertne haklm olan kıymetler,

sevgi, anlayış, insaf, i'şibkliğ1i değildir. Nefret, husurnet, ki'l'~, vehim
ve ihtirastrr... insanlığın felaketi; fert iti'harı He pek çok' insanda
mevcut cömert, temiz ve asil rneylllere rağmen her rnemleketlnurnu
mi hayatında gurura, lhtlras. vehme ve nefrete ait kıymetlerin Iyi
satıcı ve bol alıcı bulaollmeslnden iibarettir. Bundan dölavidır k,i San
Franalsko 'konferansı ölü doğmuştur. Barışa ve emniyete herkesin
bol bol iltifat etmeslne ve milyonlarca Insanın bukıymetler uğruna
ölüme sevkedtlmeslne rağmen, barış, seV'gi yolları insanlık idealle
rine giden bütün güzel yollar bu anda karanlıklara gömülmüş bulun
rnektadır... Vüçuda geNrHen emniyet anayasasının bir korkuluk 'kadar
kıymeti yoktur."

Atatürk döneminin Dışıişleri bakenlanndan TevfikRüştü Aras
Ise, 31 Temmuz 1945 günlÜ Tan gazetesinde yazdığı "San Fransisko
Siyaseti" başlıklıyazısında, dünyada barışı koruyacak BM'ebiraz
daha umutla bakmaya, Güvenlik Konseyinde eg'emenl<iğin ü'ç devlet
yerine beş devlette olmasıyla teselli bulmaya çalışmaktadır:

"Beş büyük devletin bu hususta lrntlyazl] olmaları 'insanlık için
gaye olan müsevi haklar ve tek dünyaemeline pek uygun değilse de,
dünya' durumu günün real ite ve Imkanlan zaviyesinden mütalaa edi
lince hayal su!kuwnda möbalağaya dıpşülmemek 'Iazım gelir ... dile
yelim muzaffer Uç devlet erasındaahenklt iş'birliğ,j olsun.. Emniyet
konseyinde Imtiyazlı durumun üç devlete hasredilmeyip de beş dev
lete teşrntledllmlş olması lsebetll ve g:öze daha az batıcı sayılabiUr."

(8) Yolmen. o.g.'6.,8. 18.
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D..Seksenli Yıllarda Başlayan Yeni Düzen:
( .,

Se~senU yıllar iıkinci dünya savaşı sonrasında oluşan dengele
rinAvrupa'da; Sovyetler Birliğinde çözülmeye başladığı yıllardır. Gö
zümüzün önünde parçalanan Yuqcalavya ve derken bu ülkede patla
yan' kı~ılcını:'~·. Bosna-Hersek olaylanndaBM'ln inslya~lfs,lzllği bu ku
ruluşa eleştirileri" yöneltılrneslne neden olmuştur.
" '~,. !:. 't

'19 Ocak 1,993 tarihl,i, Hürriyet gazetesinde Mümtaz Soysal, den
gelerin değiştiğli bir dünyada BM'in konumunu şöyle anlatmektadır:

.: "Pek fiyakalı bir adla 'Yeni Dünya Düzeni' denen düzen, BM para
vanası gerı,sinde Batılı büyük devletleres oynanan bir kornedtye, bir
orta, oyununa dönüşmüştür. Amertka ve lnqlltere'rıin ve bazen de
Fraiıs~'iıın çlikarları doğrultusunda alınan kararlar, Güvenilk Konseyı

kararı ola'r* 'yuttıurulmlil!kta've BM Genel sekreteri sıfatı taşıyan bır

memur ta-raflIJdaın :uYgulanmaktadır.BM'nin artık Birinci OÖnya Sa
vaş( SOrli'~is'lnda ,.lngiliz~Frans'lz,çıikarlarının savunucusu durumundaiki
Cemiyet-i Ahvam'dan, yani Milletler Oerrrlyett'nden fal1kl kalmadı. Teik
f~r:k şimdi oyaanan oyunun ileri teknoloji kullanan blr beyin yıkama

mekanlzrnasıyla çok daha kolay kaibulettirilmesılnden ibarettir."

. Aynı güiı Oktay E'kşi da Hürriyetgazetesinde, Ocaık ayında Müt
teflklerlını lrak'akarşı haralkatları dolayısıyla benzer bır yorumu yap
mektadır. Müttefiıkl'e'r,in davranışı Için Ekşı şöyle demektedir: .

"Hayır, o, BM Güyenll'k Konseyinın ş'u sayılı karandrr diyen desin.
ABD, lınıg1ilter,e ve Fransa'nın karandırl"

;Bu arada Bosına..Hersek sorunu bır türlü çözürnlenernezken, ABO'
nlntJneülüğ'ÜnıÜ çeıktiği lrsk'a ders verme keran şu soruyu gündeme
,getirmiştir: "Tek bJ:rs'Üpergüeün, ABD'nın egemenliğ,1 altında:ld bır

dünyanasıl olacaknrt". B.ir zamanlar Sovy.etler Blrl'iğl'ni ll1l , 'şimdi Rus
ys'nınTürkiye 'Büyükelç ist Çernişev, gazetelere verdiği demeelnde
belü bır' endlşeyl de taşıyarak. "IRusya'mn ABD karşısında halabır

süper' güç olduğunu". söylemlşttr. Ancaık Çernlşev',ln bu sözler! 1993'
ünOcak ayında gazetelerde"aınıcaik1~Ü'çüık bir haber olerek yeralebll
mektedir..

:BM',i işlevsiz birkuruluş durumunasokan olaylarla blrltkte, 1$45
yılında gazetel'erin vurg'uladı1kları nokta bır kez daha gündeme g,elmiş

tir. Hüseyin Cahlt Yalçın'ın 6 Hazıran 1945 de Tanin gaz,etes'lnde sa-
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vaş sonrası oluşan yeni düzen için yazdıkları bugün için de söylen
diğinde yanlış olamayacaktır 1(9).

"Ylne kuvvet her şeye hakim bulunmaktadır. ıKuvvete sahip olmayan
dalima suçludur... "

Ahmet Emin Yalman'ın San Franstsko'da toplanan Birleşmiş Mil
letlertn oluşturduğu anayasanm ardından düştüğ'ü' ümitsizlikle, daha
sonra Potsdam'da toplanan Başkarı Truman, Attlee ve Stalln'e hlta
ben yazdığı başyazıda ise şöyle söyleomektedlrItül:

..... Şimdi diyorsunuz ki: Dünyaya hakim olan kuvvetler bizim elimlz
dedlr. Bu'sebeple hak da blzlrndlr. Söz ayağa düşmesin, yarın ki dün
yaya düzen vermek işinı! kimse ile danışmadan biz üzerimize alacağız.

Bu Ilsanmız uğl'unda döğüşmek iddiasında bulunduğunuz demokrasi
rıln dlll değildir. Kudretten sarhoş olanların dlktatörlerln Kayzerlertn,
Hltlertn, MussoliniJ.erin dilidir ... Siz prenslplert unutmakta ve inkar
etmekte ısrar ederseniz, hakk] yerıne getirmek zaruretini duymazsa
nız ... kendi hesaplanruz menfaat paylaşmak ihtirasına kendinizi kap
tırırsanız ... tarihin ikmal imtihanını kay\bedeceksi1niz. O zaman dünya
karanlıkta kalacak Asıl yüı~ünü ... yine stz kocamanlar çekecekslnlz.
Büyükler dlyernlycrurn. Çünkü büyüklük sıfatını ancek insanlık lrntl-
hanında Iyi numara aldıktan sonra hak edebilirsiniz... " .

(9) "Kazanılan Harp", a.g.m.
(10) AhmetEmin YaIman, "Potlsdam'da Toplnnonloro Açı'k Hitap", Vatan, 17 Tem

muz 1945;
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