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palılar'ın kurduğu şirketlerin nüfuzu altı
na girmiştir. Bunların dışında Güneydoğu 
Asya'da kurulan İslam devletleri arasında 
Filipinler'deki Sulu Devleti ( 1450- I 936), 
Tayland'da hüküm süren Patani İslam 
Devleti (1457-1909), Borneo'daki Bancer
masin Devleti (XVII-XIX. yüzyıl) ve Sumat
ra'nın güneydoğusuna hakim olan Pa
lembang Devleti ( 1648- ı 82 5) sayılabilir. 
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4. Sömürgecilik Dönemi ve Bağımsızlık. 

Avrupalılar'ın ticari, iktisadi, dini, siyasi 
ve diğer sebeplerle Asya kıtası ile ilgi
lenmeleri eski tarihlere gider. XV. yüzyı
lın son larına kadar Asya ile Avrupa ara
sındaki ilişkiler karadan sağlanırken bu 
tarihlerde, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan 
kara ticaret yollarının geçtiği bölgeler
de müslümanların hakimiyet kurmaları 
Avrupalılar' ı Asya · nın güney kıyılarına 

ulaştıracak başka bir yol aramak mec
buriyetinde bıraktı. Portekizliler' in Batı 
Afrika kıyılarını takip ederek XV. yüzyı
lın sonlarında Hindistan· a ve Seylan · a 
ulaşmaları Asya· nın tarihinde yeni bir 
dönemin başlangıcı oldu. 

Portekizli Vasco de Gama'nın Güney 
Afrika'yı dolaşarak Arabistan ' ın güney 
sahillerinden Hindistan'a ulaşması ( 1498) 
ile Avrupalılar'ın özellikle kıyı bölgeler
de başlayan faaliyetleri kısa zamanda 
büyük genişleme gösterdi. Yayılmacı bir 
politika güden Avrupalılar uzun zaman 
iç bölgelere nüfuz ederneden kıyılarda 

kurdukları ticaret kolonilerinde yaşadı
lar. Portekizliler'in kıtada karaya ayak 
bastıkları ve yerleştikleri ilk yer Kalikut 
oldu. Amirat Alfonso de Albuquerque 
Portekiz gücünü bölgede yaydı ve yeni 
yerler işgal etti. Avrupa baharat pazarı
nı ele geçirmek amacıyla Portekizliler'in 
Hindistan'da ve Malakka takımadaların
da bazan zorla. bazan da yerlilerle anla
şarak kurdukları koloni ve ticaret mer
kezlerinin en önemlileri Güneybatı As
ya 'da Hürmüz (ı 5 ı 5), Güney Asya'da Goa 
(1510), Güneydoğu Asya'da da Malaka 
(I 511) idi. Daha sonra bu merkeziere Di u 
(1535), Hugly (15 37), Kolombo (15 17) ve 
Makao da (ı 557) katıldı. Asya'daki zen
ginlikleri Batı'ya taşımak amacında olan 
PortekizlBer Hürmüz'den Japonya'ya ka
dar etkili oldular ve bu bölgedeki sö
mürgelerini Goa'da oturan Portekiz do
ğu valisi ile yönettiler. 

Portekizliler· den sonra XVII. yüzyılın 

başlannda Asya'nın güney ve güneydo
ğu bölgelerinde görülen Hollandalılar 

kısa zaman içerisinde bölgedeki Porte
kiz egemenliğini sarsarak güçlü bir sö
mürge devleti haline geldiler. Hollanda
lılar Güneydoğu Asya'daki Cava ve Su
matra'ya yerleşerek bölgedeki egemen
liklerini giderek güçlendirdiler. Bölgede 
ticaret tekelinin yanı sıra savaş ve barış 
yapmak, ülkeler ele geçirmek ve kaleler 
inşa etmek gibi haklar elde eden Birle
şik Doğu Hindistan Şirketi (United East 
lndia Company: Vereenigde Oostindische 
Compagnie: VOC) 1602'de kurulduktan 



sonra Cava adasında Batavia şehrini kur
du (ı 6 ı 9) ve bu rasını sömürge faaliyet
leri için bir üs olarak kullandı. Buradan 
hareketle şimdiki Endonezya ve Filipin
ler'de pek çok adayı ele geçirdi. Porte
kizliler'le çatışan Hollandalılar Malaka 
(ı 64 ı), Seylan (ı 683) ve Bengal kıyıların
daki bazı limanları ·ele geçirdilerse de 
asıl sömürgeleri Cava ve Sumatra idi. 

Hollanda ve Portekizliler'in sömürge 
politikaları birbirinden farklı idi. Uzak
doğu'da toprak elde etmeye önem ver
meyip denizlere egemen olmaya, kıyılar
daki limanları ve ticaret merkezlerini ele 
geçirmeye yönelen Portekizliler· e karşı
lık Hollandalılar üretim bölgelerini ele 
geçirme amacı güttüler. Hint yarımada
sında güçlü devletler bulunduğundan bu 
politikayı uygulamak zordu; bu sebeple 
güçlü devletlerin bulunmadığı Cava ve 
Sumatra ' yı bütünüyle işgale yöneldiler. 
Bazan buradaki yerlilerle anlaşarak, ba
zan da zorla bu bölgeyi kısa zamanda 
sömürgeleştirdiler. Yönetim olarak yerli 
halkla hiç ilgilenmemiş olan Hollanda 
şirketi Çin, Japonya ve Hindistan ara
sında bir ticaret ağı kurdu ve bu tica
retten büyük paralar kazandı. 

Portekizliler'den bir asır sonra Asya'ya 
gelen ingilizler kısa zamanda kıtanın 
güneyinde güçlü sömürgeler edindiler 
ve burada en uzun süreli kalan Avrupa
lılar oldular. XVII. yüzyılın başlarında Gü
ney Asya'daki Sürat'a (Gucerat) yerleşen 
ingilizler ticaret için önemli bir yer elde 
edip kısa zamanda sivrildiler. Gurkanlı 
yönetiminden kapitülasyonlar alarak iç 
kısımlardaki şehirlerde de ticaret yap
ma hakkını elde ettiler ve egemenlikle
rini giderek genişlettiler. Güneybatı As
ya' da önemli bir ticaret üssü olan Hür
müz, XVII. yüzyıl başında İngilizler'in eli
ne geçti (1622) Bölgede Madras (1640), 
Bombay (ı 66 ı ı ve Kalküta'ya (ı 690) sa
hip olan ingilizler XVIII. yüzyılın ortala
rında içerilere yöneldiler ve Bengal (ı 757) 

ile Cakarta'ya da (176 Il hakim oldular. 

ingiltere hükümetinin kıtanın güne
yinde ticaret yapma, sömürge elde et
me. egemenlik altındaki yerleri yönet
me hakkını ve tekelini, 1600 yılında ku
rulan İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'ne 
(East ındia Company) vermesi ile Hint ve 
Çin denizlerinde ticaret yapma imtiyazı
nı ele geçiren şirket önce Cava, Sumat
ra ve Moluk adalarına yerleşmek iste
diyse de daha sonra faaliyet alanını Hin
distan yarımadasına kaydırdı ve Hindis
tan' ın doğu ve batı kıyılarındaki ticare
te hakim oldu; burada pamuk, baharat 
ve çay ticaretini ele geçirdi. Önce Dek
ken'in doğu kıyılarında, ardından Ben
gal, Bihar, Hariharpur, Balusor, Hugly 
ve Patna'da ticaret üsleri kuran ingiliz
ler'in XVIII. yüzyılın başlarında Delhi'de 
ve diğer yerlerde elçilik açma ve güm
rüksüz ticaret yapma imtiyazları kopar
maları kıtanın güneyinde giderek güç
lenmelerini sağladı. ingilizler'in bölge
deki ilk yönetim merkezi Sürat idi; bu 
merkez daha sonra Kalküta, Bombay ve 
Madras'a taşındı. Asya 'daki İngiliz sö
mürgeleri İngiltere' nin buraya tayin et
tiği bir vali tarafından yönetiliyordu. 

Avrupa'nın güçlü devletlerinden Fran
sa ise Asya kıtasına ulaşmakta geç kal
dı ve Doğu'da sömürgeler kurma ve ti
caret yapma amacıyla Doğu Hindistan 
Şirketi'ni (Campagne des lndes Orientaıes) 
ancak 1664'te kurdu. Şirket önce Sürat 
ve Dekken'in doğu kıyılarına yerleşmeye 
çalıştıysa da bölgedeki ilk sömürgeleri 
Pandişeri (Pondichery) (1674) ve Chan
dernagar (1686) oldu. Güneydoğu Asya'
ya yerleşmeye ve burada sömürgeler el
de etmeye çalışan Fransa, bölgeye da
ha önce gelen ingiltere ile çatışmak zo
runda kaldı; ingiltere'nin Hindistan ya
rımadasına, Fransa'nın da Çinhindi'ne 
hakim olması çatışmayı önledi. XVIII. 
yüzyılın sonlarına doğru Çinhindi ile ilgi
lenmeye başlayan Fransa burada bulu
nan Annam, Tonkin ve Kamboçya'da yer
li hükümdarların iç karışıklıklar ve ma-
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halli çatışmalar sebebiyle Fransız hima
yesine sığınmalarıyla bazı imtiyazlar ka
zandı ve XIX. yüzyılda bölgeye tamamen 
hakim oldu. 

XVI. yüzyılın ikinci yarısından sonra 
Güneydoğu Asya'da Filipinler'i işgal eden 
İspanyollar'ın Asya'daki güçleri çok sı
nırlı kaldı. Avrupa'daki düşmanlıkların 
Asya sularına kayması üzerine burada 
bulunan İngiliz, Fransız. Portekiz, İspan
yol ve Hollandalılar arasında şiddetli ça
tışmalar oldu. Hollandalılar Güneydoğu 
Asya'da Portekiz ve İspanyollar ' ın ege
menliğine son verirken ingilizler de Fran
sa'yı Çinhindi'yle yetinmek zorunda bı

raktılar ve Asya'nın güney ve güneybatı 
bölgelerine tamamen hakim oldular. 

Batı Avrupa devletlerinin Asya kıtası
na nüfuzu denizden olurken Rusya'nın 
Asya'daki ilerlemesi karadan oldu. XVI. 
yüzyıldan itibaren Asya'ya yönelen Rus
ya Kazan Hanlığı'nı ele geçirdikten son
ra ( 1552) Sibirya'ya rahatlıkla yayıldı ; ar
dından Tobolsk (ı 587), Tomsk ( 1604). Ir
kutsk (1652) ve Nertchinsk'e (1656) yer
leşti. 1556'da Astarhan Hanlığı zapte
dilince Rus gücü Hazar denizine kadar 
uzandı ve XVII. yüzyıl ortalarında Asya'
nın kuzeyi tamamen Rusya'nın egemen
liğine girdi. Güneye inme politikasını sür
düren Rusya XVIII. yüzyılın sonlarına doğ
ru Kırım Hanlığı , Azak denizi ve Karade
niz'in kuzey kıyılarına sahip oldu. Rus 
yayılması XIX. yüzyıl başlarında doğuda 
Japon denizine ulaşırken güneyde de 
Afganistan sınırlarına kadar dayandı ve 
bu yüzyılın başlarında Kafkasya'da Azer
baycan ile Gürcistan'a boyun eğdirdi. 

XIX. Yüzyılda Asya'da Sömürge Hare
ketleri. XIX. yüzyıla gelindiğinde Rusya, 
ingiltere, Fransa ve Hollanda'nın Asya 
kıtasına iyice yerleşmiş ve bazı bölgeleri 
sömürge haline getirmiş oldukları gö
rülür. Kıtanın kuzey ve kuzeybatısında 
ilerlemesini sürdüren Rusya bu yüzyılın 
başlarında Kafkasya ' yı ele geçirdi ve 
Türkmençay Antiaşması (1818) ile iran'
daki siyası nüfuzunu arttırdı . İran ba
ğımsızlığını korumakla beraber Rusya 
ile ingiltere arasında nüfuz bölgelerine 
ayrıldı; ülkenin kuzeyi Rusya'nın, güne
yi ise ingiltere'nin nüfuz alanına girdi. 
Kafkasya'da güçlenen Rusya 1815 Viya
na Kongresi ile kurulan sistemde dün
yanın en büyük devletlerinden biri ola
rak Orta ve Doğu Asya'daki gelişmesine 
önem verdi. Kırım Harbi'nden başarı ile 
çıktıktan sonra Sibirya'ya yönelen bu ül
ke, Çin ile imzaladığı Aigun Antiaşması 
(1858) ile Mançurya'da bazı bölgelere sa-
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hip oldu ve Uzakdoğu'da önemli bir üs 
olarak kullanacağı Vladivostok şehrini 

kurdu (1858) Orta Asya'da Türk hanlık
larından Buhara ve Semerkant' ın 1868'
de, Hive ve Fergana ' nın da 1875'te eli
ne geçmesiyle bölgenin tek hakim gücü 
haline geldi. 

1850- 191 4 yılla rında Asya 

o 

Rusya ' nın sömürge faaliyetleri Güney 
Asya kıyılarına kadar inmeyip Orta Asya 
ve Sibirya ile sınırlı kalmakla birlikte XIX. 
yüzyılda ülkenin siyasi sınırları en geniş 
noktasına vardı. Bu yüzyılın ikinci yarı
sında Asya ' nın orta, batı ve doğu bölge
lerinde nüfuzunu arttıran Rusya ile kı-

@ Hassas alanlar 

~ Deniz yollan 

....... Siyasi amaçlı demiryollan + !~Z~dl~m::a ticaretine 

(Ç 1900 Bakser ayaklanmas ı * 1911ihlilci li 

528 

Siyasinüfuz 

Japonlar 

ingilizler 

Ruslar 

lran-1907 

Rus nüfuzu 

ingiliz nüfuzu 

Ekonomik nüfuz Ö ~:~~;!~;~:r;:·:;~~b~~~ea~lar 
c::='!:;; Almanlar D 1850-1900 arasında Ruslar 
q Ingilizler tarafından fethedilen yerler 

~ Fransızl ar + Rus kaleleri 

D Japonya etkisindeki bölge 

CJ e ingiliz sömürgeleri 

D ingiliz nüfuz al anı 

CJ + ~~~~:~~~;,~:~;~a 
• Porteklzliler 

186H908 arasında 
müslüman ayaklanması 

o 

tanın güneyini sömürgeleştiren ingilte
re egemenlik yarışına girdiler. ingiltere 
en büyük sömürgesi Hindistan'ın emni
yeti için kuzeyde bir güvenlik çemberi 
oluşturmak istiyordu. Bu sebeple Rusya 
ve ingiltere Afganistan üzerinde ege
menlik kurmak hususunda çatışma nok-

... 



ta sına geldiler. Afganistan· ın kuzey ve 
kuzeybatı bölgelerine hakim olan Rus
ya'nın Herat'ı ele geçirmesine engel ol
mak ve Afganistan üzerinde egemenlik 
kurmak gayesiyle ingiltere bu ülkedeki 
nüfuzunu arttırmaya çalıştı. Rusya ile 
ingiltere'nin nüfuz bölgeleri arasında bir 
tampon bölge oluşturmak hususundaki 
görüşmeler olumlu sonuç vermedi. Fa
kat ingiliz isteklerinin Rusya tarafından 
kabul edilmesiyle Rusya ile ingiltere ara
sındaki gerginlik sona erdi ( 18731 ve böy
lece ingiltere Afganistan üzerinde nü
fuz kurarak Hindistan sömürgesinin ku
zeyini güven altına almış oldu. Orta As
ya Rusya'ya terk.edildi ve Rusya ile Af
ganistan arasındaki sınır 22 Temmuz 
1887 tarihli Rus- ingiliz antiaşması ile 
belirlendi. 

Asya kıtasında büyük bir sömürge im
paratorluğu kuran ingiltere, XVII. yüz
yılda yerleştiği Hint yarımadasında ha
kimiyeti altında tuttuğu yerleri hızla art
tırarak XIX. yüzyılın ortalarında Güney
doğu Asya'dan Güneybatı Asya'ya ka
dar uzanan bölgede en büyük güç oldu. 
Daha önce iran'la birlikte Portekizliler'i 
yenerek yerleştiği Hürmüz'de 1622 ta
rihli İran- ingiliz antiaşması ile elde etti
ği imtiyazlarla bölgede gücünü arttırdı. 
1820'de Basra körfezinde bulunan ve 
bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluş
turan Arap kabileleriyle imzaladığı ge
nel antlaşma ile körfez bölgesinde nü
fuzunu arttırdı. Güney Asya-Avrupa ti 
caret yolunun üzerinde bulunan ve bir 
ikmal üssü olarak hizmet gören Kızılde
niz'in girişindeki Aden'e 1839'da yerle
şen ingiltere, Süveyş Kanalı'nın açılması 
ı 18691 üzerine önemi daha da artan Mı
sır'ı 1882'de işgal ederek hem Afrika' 
da hem de Asya'daki durumunu güç
lendirdi. Batılılar bir yandan bazı yerleri 
fiilen işgale ve sömürgeleştirmeye çalı 

şırken diğer yandan işga l edemedik ler i 
yerlerde misyoner faaliyetlerini organi
ze ediyor. ayrılıkçı düşünceleri yaymaya 
önem veriyorlardı. XIX. yüzyılda Lübnan 
ve Suriye bölgesinde gözlenen gelişme
ler bu uygulamaya tipik bir örnek teşkil 
eder. Burada Protestan ve Katalik mis
yonerierin faaliyetleri ingiliz ve Fransız 
etkisini giderek arttırmış ve XX. yüzyı
lın başlarında buraların sömürge haline 
düşmeleriyle sonuçlanmıştır. 

XVII. yüzyılda ingiltere'nin uygulama
ya koyduğu kıtanın güneyini tamamen 
ele geçirme politikası XIX. yüzyılın ikinci 
yarısında tamamlandı. Hindistan· ın ku
zeyindeki Nepal ' in (18161. Sind'in (1843) 

ve Sih Krallığı'nın (1849) zaptedilip sö
mürge haline getirilmesiyle ingiliz Hin
distanı ' nın kuzey ve kuzeybatıdaki ge
nişlemesi tabii sınırlara vardı. Kuzey sı

nırların güven altına alınmasından son
ra doğuya yönelen ingiltere Birmanya 
kıyılarını ele geçirdi ( 1852). ingiltere'nin 
Hint yarımadasına bütünüyle hakim ol
ması, 1857'de ll. Sahadır Han zamanın
da patlak veren Sipahi isyanı sonunda
dır. Bu yıllarda Hindistan· da misyoner 
faaliyetlerinin artması ve buna karşı yer
li müslüman ve Hindülar ' ın kendi dinle
rini muhafaza etmek istemeleri, ekono
mik durumun kötüye gitmesi, Gurkanlı 
yöneticilerin ingilizler'in birer kukla sı ol
maları ve bu durumun halkı rencide et
mesi gibi temel sebeplerle önce ordu 
içerisinde ingilizler aleyhinde patlak ve
ren isyan. kısa zamanda bütün Hindis
tan'a yayılarak ciddi bir durum aldıysa 
da ingilizler kanla ve şiddetle isyanı bas
tırarak yarımadaya tamamen hakim ol
dular. Son Gurkanlı Padişahı ll. Sahadır 
Han ' ın ingilizler'e teslim olmasıyla Gur
kanlı yönetimi son buldu ve ingiltere 
Kraliçesi Victoria aynı zamanda Hindis
tan ' ın kraliçesi oldu. isyandan sonra in
giltere. Hindistan· ın yönetimini ingiliz 
Doğu Hindistan Şirketi ' nden alarak in
giliz hükümetine bağladı ( ı 858). 

Güney Asya 'da olduğu gibi Güneydoğu 
Asya' da da dönemin en güçlü sömürge 
devleti haline gelen ingiltere sırasıyla 
Singapur ( ı 8191. Mala ka ( ı 8241. Bruney 
(184 1), Hong Kong (1842). Natal (18431. 
Labuan (18461. Aşağı Burma (1 852), La
gos ( 186 1) ve Saravak'ı ( 1888) sömürge 
imparatorluğuna kattı. Pasifik'teki Bor
neo'nun bir kısmını ve Yeni Gine 'yi de 
ele geçirdi. Ayrıca bölgedeki pek çok 
ada ingiliz hakimiyetine girdi. 

Asya kıtasının en eski. büyük ve güç
lü ülkesi olan Çin ' in Avrupa devletleri 
tarafından bir sömürge haline getiril
mek istenmesiyle ilgili faaliyetleri XIX. 
yüzyılın ilk çeyreğinde ingiltere başlat
tı. 1820'1ere kadar dışarıya iyice kapalı 
olan Çin'in Kanton ve Makao limanla
rında ancak küçük bir sahada ticaret 
yapabilen ingiliz tüccarları ülkenin iç böl
gelerine giremiyorlardı. ingilizler'in Hin
distan afyonunu Çin' e sokarak büyük 
paralar kazanmaya başlamaları üzerine 
Çin yönetiminin afyonun ülkeye girişini 
yasaklaması ingiltere'nin Çin'e savaş aç
masına sebep oldu ( 1840- 1842). Savaş 
sonunda imzalanan Nankin Antiaşması 
(22 Ağustos 1842) ile Çin Kanton dışında 
baz ı limanlarını daha (Amoy. Ning-po. Fou-
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cheon. Chang-hai) ingiliz ticaretine açma
yı kabul ettiği gibi Hong Kong adasını 

da ingiltere'ye bıraktı. ingiltere'den son
ra Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri 
de aynı hakları elde ettiler. Bu antlaş
ma ile Çin 'de kapitülasyonlar devri baş
lamış oldu. "En fazla müsaadeye maz
har ülke" statüsü ile Avrupa ülkelerinin 
Çin· den çeşitli ekonomik, ticari ve dini 
imtiyazlar koparmaları ve bu ülkeye yer
leşerek kolaniler kurmaları Çin'in sosyal 
ve ekonomik yapısının hızla bozulması

na. değerli madenierin ve özellikle gü
müşün dışarıya çıkarılmasına ve sonun
da da enflasyona, mali kriziere ve bu
nalımlara sebep oldu. 1860'ta patlak ve
ren Taypingler ayaklanması . ingiltere 
ile Fransa ' nın. çıkarlarına zarar vereceği 
gerekçesiyle müdahale etmelerine im
kan verdi ve imzalanan Tientsin Antiaş
ması ile Avrupalılar konsolosluk açma, 
toprak alabilme, serbest misyonerlik ya
pabilme. özel mahkemeler kurma gibi 
yeni haklar elde ettiler. Ayrıca bu ant
laşma ile Çin 'in bütün limanlarını yaban
cılara açmayı kabul etmesi ülkenin dış 
ticaretine büyük bir darbe indirdi. 

Avrupa ülkelerince sömürge veya yarı 
sömürge haline getirilmeye çalışılan Çin 
zaman zaman yaytimacı bir politika ta
kip etmiş ve özellikle Doğu Türkistan ' ı 

sınırlarına dahil etmiştir. 1758 yılına ka
dar Çin'e sözde bağlı kalan Doğu Tür
kistan bu tarihte işgal edilerek Çin'e ka
tıldıysa da XIX. yüzyıldaki karışıklıklar

dan istifade edip 186S'te bağımsızlığını 
elde etti. Fakat kısa bir zaman sonra yi
ne Çin tarafından ilhak edildi (1877). Çin 
sadece Avrupa ülkelerinin emperyalist 
politikaları ile değil XIX. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren kapılarını dışarıya 

açan ve hızlı bir modernleşme sürecine 
giren Uzakdoğu'daki Japonya ' nın yayıl

macı politikasıyla da mücadele etmek 
zorunda kaldı . Japonya önce Amerika 
Birleşik Devletleri ile ticari ilişkileri baş

lattı ( ı 853) ve iki limanını (Shimodat e ve 
Hokadate) milletlerarası ticarete açtı. Kı
sa bir zaman sonra diğer limanlarını da 
milletlerarası ticarete açmayı ve Ameri
ka Birleşik Devletleri 'nin diplomatik tem
silcilik kurmasını kabul etti. Bu devleti 
takiben ingiltere. Fransa ve Rusya da 
benzer imtiyazlar elde ettiler, böylece 
bu tarihlerde Asya'nın bütün limanla
rı sömürgeci güçlerin nüfuzuna girmiş 
oldu. 

Kapılarını dışarıya açan Japonya ger
çekleştirdiği sosyal, siyasi ve ekonomik 
yeniliklerle kısa zamanda bölgenin en 
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güçlü ülkesi haline geldi ve yüzyılın son
larına doğru sömürge edinme ve yayıl
ma politikası takip etmeye başladı. Her 
türlü ham maddeyi dışarıdan satın alan 
Japon endüstrisinin dışarıya bağımlı ol
ması. nüfusun hızla artması. ordu çev
relerinin emperyalist arzuları ve tröst
lerin kazanç hırsları. ülkenin yayılmacı 
bir politika takip etmesini mecburi hale 
getirmiştir. Çin'in elinde bulunan Kore 
coğrafi mevkii ve ekonomik imkanları 
açısından Japonya'nın yakın ilgisini çe
kiyordu. Japonya 1894'te birliklerini Ko
re'ye çıkardığında Çin bu ülkeye savaş 
açmak zorunda kaldı. Modern silahlarla 
donatılmış Japon ordusu karşısında bir 
varlık gösteremeyen Çin, Shimonoseki 
Antiaşması'nı imzalamaya (ı 895 ı ve ağır 
hükümleri kabul etmeye mecbur oldu. 
Bu antlaşma ile Japonya Doğu Asya'da
ki Formoza. Pescadares ve Kore adası
na yerleşti ve Leaotong adası ile Port 
Arthur'u da ele geçirerek Mançurya'nın 
güneyine iyice nüfuz etti. Japonya· nın 
Mançurya'nın güneyine yerleşmesinden 
tedirgin olan ve burasını kendi yayılma 
alanı olarak gören Rusya, Fransa ve Al
manya· nın desteğiyle Japonya 'yı Leao
tong adasından çıkardı. 

Çin'in Japonya ile yaptığı savaşta ye
nilmesi Rusya'nın genişleme politikasını 
hızlandırdı. Rusya Sibirya'dan Port Art
hur'a kadar demiryolu inşa etme yetki
sini aldı ve Vladivostok şehrini, Uzakdo
ğu'da en kuwetli limanlardan biri hali
ne getirdi; bu suretle de Mançurya üze
rindeki nüfuzunu giderek arttırdı. Rus
ya'nın Doğu Asya'daki genişlemesi ve 
güçlenmesine karşı çıkan Japonya, XX. 
yüzyılın başlarında bu ülkeye karşı açtı
ğı savaşta 1 ı 904-1905 ı büyük bir başarı 
kazandı ve Rusya ' nın bölgedeki genişle
mesinin önüne geçti. 

Hindistan'ın doğu bölgesine hakim ol
mak için İngiltere ve Fransa arasında 
XVIII. yüzyılda başlayan mücadele ve ça
tışmaları kaybeden Fransa Çinhindi'nde 
yayılmaya ve burasını sömürgeleştirme
ye yöneldi. Burada bulunan devletler 
arasındaki iktidar mücadeleleri ve iç ka
rışıklıkların yanı sıra Güneydoğu Asya'
da güçlü bir sömürge imparatorluğu ku
ran Ho l landalılar'ın bölgeye yönelik teh
ditleri karşısında yerli yönetimlerin Fran
sa'dan yardım istemeleri bu ülkenin Çin
hindi 'ne yerleşmesini kolaylaştırmıştır. 

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Fransa Çin
hindi bölgesine hakim olduysa da bu böl
genin tamamen Fransa ' nın eline geç
mesi ancak 1884-1885 savaşı sonunda 
tamamlandı. Fransa Annarn'daki iktidar 
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çatışmasından faydalanarak XIX. yüzyılın 
başında 180 1' de bölgeye yerleşti. 1802'
de Tonkin'i işgal etmekle birlikte ancak 
1882'de burayı tamamen ele geçirebildi 
ve himayesine aldı. Ardından Kimer Dev
leti ile Kamboçya Fransa ' nın himayesini 
kabul etmek zorunda kaldılar. Yüzyılın 

sonlarına doğru Laos da Fransa'nın eli
ne geçti. Böylece XX. yüzyılın başlarında 
bütün Çinhindi devletleri Fransız hima
yesine girmiş ve birer sö~ürge haline 
gelmiş bulunuyorlardı. 

Güneydoğu Asya 'da sömürgelere sa
hip olan Hollanda· nın Fransız ihtilali'n
den sonra bu ülkenin eline geçmesi üze
rine sömürgelerinin bir kısmı İngiltere 
tarafından işgal edildi. Bölgenin sömür
ge merkezi Batavia İngiltere'nin eline 
geçti (1811) Hollanda'nın Birleşik Doğu 

Hindistan Şirketi dağıtıldı. Açe ve Su
matra'daki İslam sultanlıkianna uzun 
zaman hakim olamayan Hollanda, mis
yoner bir şarkiyatçı olan C. Snouck Hur
gonje'un tavsiyelerine uyarak buraya an
cak XX. yüzyılın başında hakim olabildi. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya 
kıtasına ve özellikle de müslüman ülke
lere nüfuzu XIX. yüzyılın başlarında gö
rülür. Amerika Birleşik Devletleri Kuzey 
Afrika'daki İslam ülkeleriyle çeşitli tica
ret anlaşmaları yaptıktan sonra Arap 
yarımadasının güneyindeki Maskat Sul
tanlığı ile 1833'te bir anlaşma imzaladı 
ve bu anlaşma ile burada konsolosluk 
açmanın yanı sıra bazı haklar kazandı. 
Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri Si
yam {Tayland) ile de benzer bir anlaşma 
yaparak Hint Okyanusu'na açıldı. XVIII. 
yüzyılın sonlarına doğru Güneydoğu As
ya'ya yerleşmek ve buradaki ticareti ele 
geçirmek isteyen Amerika Birleşik Dev
letleri buradaki İngiliz ve Hollanda çı
karlarıyla çatıştı. Bölgedeki bazı sultan
lıklarla imzaladığı anlaşmalarla çeşitli 

haklar elde etti ve buralarda konsolos
luklar açtı. XVI. yüzyılda İspanya adına 
Miguel Lopez de Legaspi tarafından iş

gal edilerek (1571ı Kral ll. Felipe'ye su
nulan Filipinler'de İspanya'nın takip etti
ği ekonomik ve dini politika çeşitli ayak
lanmalara ve çatışmalara sebep olmuş
tu. 1888'de Filipin Birliği kurulduysa da 
Amerika Birleşik Devletleri'nin müdaha
lesiyle bu cumhuriyet çöktü ve burası 

Amerika Birleşik Devletleri ile İspanya 
arasında çatışma konusu oldu. Paris Ant
Iaşması'yla ( 1898) Amerika Birleşik Dev
letleri'ne bırakılmasından sonra Filipin
ler bir Amerikan sömürgesi haline ge
tirildi. Amerika Birleşik Devletleri XIX. 
yüzyılda Asya'daki bazı ülkelerle çeşitli 

anlaşmalar imzalayarak kıtaya nüfuz et
meye çalıştıysa da kıtada hakim olan 
İngiliz. Fransız, Hollanda ve Rus sömür
geciliği karşısında ciddi bir varlık göste
remedi. 

XX. Yüzyılda Sömürgecilik ve Bağımsız

lık . XX. yüzyıl Asya için hem sömürgeci
liğin zirveye ulaştığı hem de sömürgeci
lere karşı bağımsızlık hareketlerinin ge
liştiği ve sömürgeciliğin tasfiye edilerek 
bağımsız devletlerin kurulduğu bir çağ 
olmuştur. 

ı. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı yö
netimi altında kalan Ortadoğu, savaşta 
Osmanlılar'ın yenilmeleri üzerine İngil
tere ile Fransa arasında paylaşıldı. İngil
tere Ortadoğu 'yu Türk yönetiminden ko
parmak için savaş yıllarında büyük gay
retler gösterdi. Hicaz Emiri Şerif Hüse
yin ile Kahire'deki İngiliz yüksek korni
seri Henry McMohan arasında 191 S ve 
1916 yıllarında yapılan mektuplaşma

lar. Ortadoğu'da bağımsız bir Arap İm
paratorluğu'nun kurulmasıyla ilgili pren
sipleri ve İngiltere'nin bu konudaki va
adlerini ortaya koyuyordu. Fakat savaş 
yıllarında İngiltere , Fransa ve Rusya ara
sında imzalanan gizli Sykes-Picot Ant
Iaşması (ı 916) ile Osmanlı ülkesinin do
ğusu ve Ortadoğu paylaşılıyordu. 1917 
Ekim ihtilali sonrasında Rusya savaştan 
çekilince Ortadoğu İngiltere ile Fransa'
ya kaldı. ı. Dünya Savaşı sonunda Irak, 
Ürdün ve Filistin'de İngiliz. Suriye ve 
Lübnan'da ise Fransız manda yönetimle
ri kuruldu ( 1922). Hicaz bölgesinde Suudi 
Arabistan bağımsız olmakla birlikte bu
rası da İngiliz etkisi altındaydı. Arap ya
rımadasının güneyi İngiltere'nin Aden sö
mürgesi şeklinde teşkilatlandırılmış iken 
yarımadanın güneyi doğu ve batı olmak 
üzere iki ayrı İngiliz himayesi (protec
torate) şeklinde örgütlendirildi. ' Küvejt:, 

1905 Rus-Japon sava sı n ı gösteren tems ili bir resim 
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Uman. Bahreyn, Katar, bugünkü Birle
ş ik Arap Emirlikler i 'ni oluştu ran yedi 
emirlik ve Yemen ingiltere'nin deneti
mine girdi. Böylece dünyanın pek çok 
yerinde olduğu gibi Ortadoğu 'da da in
giltere en büyük güç oldu. 

Ortadoğu'da Batılı emperyalist güçle
re ve sömürge yönetimlerine karşı ciddi 
hareketler görüldü. Osmanlı Devleti'nin 
çöküşünden sonra Anadolu'yu işgale yö
nelen devletlere karş ı Mustafa Kemal li
derliğinde başlatılan Milli Kurtuluş Sa
vaşı, Anadolu'dan emperyalist güçlerin 
çıkarılması ve Türkiye Cumhuriyeti 'nin 
kurulması ile sonuçlandı 1 ı 923) . 1902-
1926 yılları arasında Arap yarımadasın
da teşekkül eden Suud i Arabistan 1932'
de krallık olurken Fra nsız mandası altın
daki Suriye 1930'da. Lübnan ise 1941'de 
şeklerı de olsa bağımsızlıklarını kazandı
lar. Fransız güçlerinin Suriye ve Lübnan '
dan ayrılmaları savaştan sonra müm
kün oldu. ingiltere mandası altında bu
lunan Irak 1932'de bağımsızlığını aldıy

sa da ingiliz etkisi devam etti. Ürdün 
Haşimi Krallığı 1946'da kuruldu. Filistin'
de ise yahudi göçü sebebiyle ciddi ayak
lanmalar ve krizler yaşandı. Dünyanın 

çeşitli yerlerinden göç eden yahudilerin 
buraya gelip yerleşmeleri ve kolaniler 
kurmaları bir Filistin meselesini ortaya 
çıkardı. Filistin'in geleceği Birleşmiş Mil
letler Teşkilatı'nın 1947 Kasımında aldı
ğı "taksim" kararı ile belirlendi ve bura
nın yahudi ve Araplar arasında paylaşıl
ması kabul edildi. Yahudiler derhal ba
ğımsız i srail Devleti 'ni kurarken ( ı 5 May ı s 

ı 948) Araplar buna şiddetle karşı çıka
rak mücadeleyi başlattılar. Fakat Arap
israil mücadelesi devamlı surette isra
il ' in genişlemesine, Filistin meselesinin 
daha da çözülemez hale gelmesine se
bep oldu. Arap ya rımadasının güneyin
de ve Basra körfezinde bulunan ülke
lerin bağımsızlıklarını kaza nmaları ise 
daha geç oldu. Zeydi imam lar tarafın 

dan yönetilen ve Kızıldeniz ' e girişi kont
rol eden Yemen 1958'de Suriye ve Mısır 
tarafından kurulan Birleşik Arap Cum
huriyeti ' ne katıldı. 1961'de bu birliğin 

dağılmasından sonra ingiltere ve hima
yesi altındaki Aden'le çatışmaya girdi. 
1962'de başlayan iç savaş 1967'de Ku
zey Yemen (Yemen Arap Cumhuriyeti) ile 
Güney Yemen'in (Yemen Demokratik Halk 
Cumhuriyet i) kurulmasına yol açtı. Yemen 
Arap Cumhuriyeti ile Yemen Demokratik 
Halk Cumhuriyeti , 22 Mayıs 1990 tari
hinde birleşerek Yemen Cumhuriyeti'ni 
kurdular. Küveyt ( ı 96 ı ı. Birleşik Arap 
Emirlikleri ( 197 ı ı. U man ( ı 972). Bahreyn 

(ı 972 ) ve Katar' ın ( ı 972) ingiltere'den ba
ğımsızlıklarını alm a ları ile bölgede sö
mürge idaresi altında bulunan ülke kal
mamış oldu. 

Rusya ile ingiltere'nin nüfuz mücade
lesine konu olan Güneybatı Asya'daki 
iran. XX. yüzyıl başlarında bu iki devlet 
arasında nüfuz bölgelerine ayrılmakla 

birlikte Çarlık Rusyası ' nın yıkılmasından 

sonra ingiltere'nin nüfuzuna girdi. 9 
Ağustos 1919'da ingiltere ile iran ara
sında imzalanan bir anlaşma ile ingilte
re iran ' ın yönetim ve askeri teşkilatını 
düzenleme görevini üstüne aldı ve tek
nik ve mali yardım yapmaya başlama
sıyla iran'da ingiliz nüfuzu giderek art
tı. 1932'de Abadan petrolleri konusun
da ciddi bir kriz yaşandı ve iran 1933'
ten itibaren Almanya ile ilişkilerini ge
liştirdi. ll. Dünya Savaşı yıll arında mütte
fiklerin Sovyetler Birliği ' ne yardım ulaş

tırabilmeleri için ingiltere ve Sovyetler 
Birliği'nin ortak işgaline ( 194 ı ı uğraya n 

iran'dan savaştan sonra işgal kuwetle
r inin çekilmesi önemli bi r problem oldu. 
Savaşın bitiminde ingiliz birlikleri çekilir
ken Sovyet birlikleri bu ülkede bazı ter
tipiere girişti. Sovyet birliklerinin iran'
dan çekilmeleri birtakım ekonomik ta
vizler sonucu mümkün oldu. Savaştan 
sonra ingiltere'nin bölgede azalan nü
fuzunu Amerika Birleşik Devletleri dol
durmaya çalıştı. iran petrollerinin mil
lileştirilmesi Batı ülkelerinin çıkarlarını 

zedeleyince Amerika Birleşik Devletle
ri 'nin tertipleri sonucu gerçekleştirilen 

bir darbe ile Musaddık yönetimine son 
verildi (ı 953) Şah Rıza Pehlevi'nin Batı 
ve Amerika Birleşik Devletleri yanlısı po
litikası ülkede ekonomik ve sosyal den
gesizliklere yol açtı ve yönetime karşı ge
lişen islami muhalefet. 1979' da Ayetul
lah Humeyni liderliğinde bir islam dev
r imini gerçekleştirerek şah yönetimine 
son verdi. Yen i yönetim Amerika Birle
şik Devletleri ve Batı nüfuzuna karşı bir 
politika takip etmeye başladı. 

ingiltere ile Rusya arasında nüfuz mü
cadelesine konu olan ülkelerden biri de 
Afganistan· dır. XIX. yüzyılın başlarında 
ortaya çıkan ingiliz- Rus mücadelesi in
giltere'nin lehine gelişti ; Rusya Orta As
ya'ya yerieşirken ingiltere de bu ülke ile 
imzaladığ ı anlaşmalarla Afganistan üze
rinde egemenlik kurmaya çalıştı. 20 Ma
yıs 1879 tarihinde imzalanan antlaşma 
ile Afganistan ' ın dış ilişkilerini düzenle
me imtiyazını elde eden ingiltere'nin 1. 
Dünya Savaşı'nda tarafsız kalarak bu ül
keye büyük yardımda bulunan Afganis
tan'a bu alanda bağımsızlık vermek is-

AS YA 

ternemesi üzerine patlak veren üçüncü 
Afgan-ingiliz savaşı , 8 Ağustos 1919'da 
imzalanan antlaşma ile sona erdi. Bu 
antlaşma ile Afganistan'ın dış işlerinde 
de tam bağımsız bir ülke olduğu kabul 
edildi. Böylece ingiltere'nin bir asra ya
kın devam eden Afganistan üzerindeki 
nüfuzu son bulmuş oldu. 

Afganistan ingiltere'den sonra Sovyet
ler Birliği'ne yanaşmak istediyse de Sov
yetler'in Orta Asya'yı bolşevikleştirmesi 
ve iki ülke arasında zaman zaman gö
rülen sınır çatışmaları sebebiyle ilişkiler 
iyi gitmedi. Bunun üzerine Afganistan 
Almanya ile ilişkileri geliştirdi. ll. Dünya 
Savaşı · ndan sonra yeniden Sovyetler' e 
yanaşan Afganistan 1979 ·da Sovyet iş

galine uğradı. On yıl devam eden işgal 

1989'da son buldu ve Sovyet birlikleri 
bu ülkeden çekildi. 

XIX. yüzyılda Çarlık Rusyası tarafın

dan Orta Asya'da başlatılan genişleme 

ve sömürgeler edinme politikası sürer
ken XX. yüzyılın başlarında kıtanın do
ğusunda da genişiemek isteyen Rusya 
1904 'te Japonya, ile çatışt ı ve savaşta 
yenilince bir kısım yerleri Japonya'ya bı
rakmak zorunda kaldı. Rusya bu savaşın 
Uzakdoğu'daki hayallerine son verme
si üzerine politikasını batıya kaydırarak 

Boğazlar üzerinde yoğunlaştırmaya ça
lıştı. Çarlık Rusyası'nın yıkılması ve Sov
yetler Birliği· nin kurulması (ı 9 ı 7) mev
cut durumunu pek değiştirmedi. Sovyet 
yönetimi. Orta Asya ve Sibirya · da ege
menliği altında bulunan ülkeleri bolşe

vikleştirerek Sovyet federasyonu içeri
sinde yer almalarını sağladı. Hem Çarlı k 

Rusyası 'nda hem de Sovyetler Birliği ' n

de özellikle Türk cumhuriyetlerinde Ri.Js 
hegemonyasına karş ı zaman zaman or
taya çıkan ayaklanma ve devrim karşıtı 
hareketler yönetim tarafından şiddetle 
bastırılarak sust uruldu. Stal in dönemin
deki devlet teröründen en çok et k ile
nenler müslümanlar oldu. 

Hürmüz Bağazı ' ndan Siyam'a (Tayland) 
kadar bütün Güney Asya ' yı sömürge
leşti rmiş olan ingiltere bölgede ingiliz 
menfaatlerini koruyan, Hindistan köy
lüsünü dünyanın en fakir k itlesi haline 
getiren. geleneksel ekonomik yapıyı çö
kerten. ingiliz sanayi ve ticaretinin geliş
mesine yönelik, Hintliler'in idarede yük
sek mevkilere gelebilmelerine engel olan 
bir politika takip ediyordu. işte bu poli
tika sömürge altındaki yerlerde yer yer 
ayaklanmalara ve aydınla r a rasında mil
liyetçi eğilimlerin su yüzüne çıkmasına 
sebep oldu. 1. Dünya Savaşı ingiltere ile 
sömürgeler arasındaki ilişkilerde bir dö-
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nüm noktası teşkil etti. Savaştan sonra 
hürriyetçi ve milliyetçi düşünceler geliş
ti. ingiltere ve Fransa'nın savaştaki tü
kenmişliği, Amerika Birleşik Devletleri 
ile Sovyetler Birliği'nin bu konudaki sert 
eleştirileri ve kıtadaki ülkelerin büyük 
medeniyet mirasına sahip bulunmaları. 
sömürge yönetimlerine karşı milliyetçi 
hareketlerin gelişmesinde önemli rol oy
nadı. XIX. yüzyılın sonlarına doğru Hintli 
aydınlar arasında gelişen bağımsızlık dü
şüncesi , ilk defa 27 Aralık 188S'te Bom
bay'da toplanan Hint Milli Konseyi 'nde. 
ülkenin yönetiminde etkili olma ve yöne
timi denetleme hakkını elde etme şek
linde dile getiriidiyse de sömürge yöne
timi kongrenin isteklerine olumlu bak
madı ve ona karşı çıktı. HindOiar' ın ba
ğımsızlık mücadelesinde en önemli si
yasi teşkilat olarak gelişen Hint Milli 
Kongresi'ne bu ülkedeki müslümanlar 
sempatiyle bakmadılar ve 1906'da Müs
lüman Birliği'n i (Muslim League) kurdu
lar. 191 O'dan itibaren müslüman birlik 
ile kongre bağ ımsızlık için ortak hareket 
ettiler. Savaştan sonra ingiltere Hintli
ler'e yönetirnde bazı haklar tanımakla 
birlikte Mahatma Gandi'nin liderliğin

deki kongrenin geniş halk yığınlarının 
harekete geçirilerek ingiliz sömürge yö
netimine karşı başlattığı sivil itaatsizlik 
(pasif direniş) hareketi ( 1920). her türlü 
engellere ve yönetimin şiddetle bastır
ma politikasına rağmen giderek ülke 
düzeyine yayıldı. Gelişmeler karşısında 
ingiliz yönetimi 1937'de yeni bir anaya
sayı yürürlüğe koymakla birlikte bağım

sızlık isteklerinin önüne geçemedi. ll. 
Dünya Savaşı yıllarında müslümanlar 
arasında ayrı bir devlet kurma fikri ge
lişti ve Muhammed Ali Cinnah lider ola
rak sivrildi. Kongrenin 1942 ·de ingiliz
ler'in Hindistan'ı terketmelerini isteme
si sömürge yönetimini sertleştirdi ve 
kongre ileri gelenleri tutuklandı. Sava
şın bitmesinden sonra yapılan seçimler 
de kongre partisine mensup olanların il
lerdeki yönetimleri ele geçirmeleri, ba
ğımsızlığa giden yolda hızla ilerlemeleri
ni sağladı. Bu arada müslümanlarla Hin
dOiar'ın aynı çatı altında teşkilatiandırıl

ması çabaları olumlu sonuç vermeyince 
ingiltere'nin Hindistan sömürgesinde 18 
Temmuz 1947' de iki bağımsız devlet 
doğdu. Hindistan'ın batısında müslü
manların Pakistan Devleti kurulurken 
doğudaki Bengal de ( Doğu Pakistan) bu 
ülkeye bağlandı. 

Güney Asya'da bağımsızlığını kazanan 
Hindistan ve Pakistan arasında sınır ko-
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nusunda ciddi problemler ortaya çıktı. 

Sömürge devletler inin bağımsızlıklarını 
verdikleri toplumların sosyal. etnik ve 
ülkenin coğrafi durumunu dikkate alma
dan tayin ettikleri yapay sınırlar dünya
nın her yerinde büyük problemierin or
taya çıkmasına sebep olmuştur. Belki 
de bu, yeni devletleri devamlı problem 
içinde bırakmak ve eski sömürgeci gü
ce karşı ihtiyaç halinin devamlılığını te
min etmek için yapılmış bilinçli bir ha
reketti. Pencap ve Bengal eyaJetleri (Ba
tı Pakistan ve Doğu Pakistan). nüfus yapı
larının karışıklığı sebebiyle bölünmek 
zorunda kaldı. Karşılıklı göçler ve çatış

malar binlerce insanın hayatına mal ol
du. Keşmir meselesi Hindistan ile Pa
kistan ' ın çatışmasına sebep olurken Pa
kistan' dan ayrılmak isteyen Bengalliler'i 
Hindistan'ın desteklemesi kıtanın güne
yinde ciddi istikrarsızlıklara yol açtı ve 
kanlı bir iç savaştan sonra Bengladeş 
kuruldu (26 Mart 197 1 ). 

ll. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan 
sömürgelerin bağımsızlığa kavuşmala rı 

hareketi Hindistan'dan sonra kıtanın di
ğer ülkelerine de yayıldı. ingiltere'nin sö
mürgeleri olan Burma ve Seylan 1948'
de bağımsızlıklarına kavuştular. Bağım

sızlıkla birlikte iç karışıklıkların ve askeri 
darbelerin yaşandığı B urma· da 197 4 'te 
sosyalist halk cumhuriyeti kuruldu ve 
ülkenin adı Birmanya olarak değiştiril
di. Seylan ise 197Z'de Sri Lanka adını al
dı. Eski ingiliz sömürgelerinde kurulma
ya çalışılan Batı t ipinde parlamenter de
mokrasiler yürümedi: Bengladeş, Pakis
tan ve Burma'da kısa zaman sonra as
keri yönetimler kuruldu. Hindistan · da 
ise Kongre Partisi yönetirnde bir tekel 
oluşturdu. Ekonomik bakımdan dünya
nın en fakir bölgesi olan Güney Asya'da 
tabii afetler ve onların sebep olduğu ik
tisadi çöküntüler de yönetimleri olum
suz yönde etkileyen başlıca faktörlerdir. 

Asya ' nın en karışık bölgelerinden olan 
Çinhindi ile Güneydoğu Asya'da sömür
gelerin bağımsızlıklarını almaları daha 
geç oldu. Çinhindi'ne hakim olan Fran
sa, yeriilere hiçbir hak tanımayan yöne
timiyle uzun yıllar buradaki toplumları 
çok sıkı denetim altında tuttu. 1930'
larda başlayan yerli halkın isyanları çok 
sert tedbirler le bastırılırken 1939'da Ho 
Şi Minh'in Viet Minh 'i oluşturmasına en
gel olunamadı ve çatışmalar giderek böl
geye yayıldı. il. Dünya Savaşı 'nda Japon
ya tarafından işgal edilen bölge 1945 ·e 
kadar bu ülkenin işgalinde kaldı. Japon
ya çekilmeden önce Laos. Vietnam ve 

Kamboçya'ya bağımsızlık tanıdı . Savaş

tan sonra Fransız bir likleri Çinhindi'ne 
geri döndü ve bölge yeniden Fransa ' nın 

eline geçti 11946) Laos ve Kamboçya 
Fransa ·ya boyun eğerken Vietnam şid
detle karşı koydu. 19S4'e kadar kanlı 

çatışmalar sürdü. Fransa· nın Milletlera
rası Cenevre Konferansı ' nda 1 ı 9541 alı

nan karar gereğince bölgeden çekilme
si üzerine burada dört devlet kuruldu : 
Vietnam Demokrati k Cumhuriyeti 1 ı 954). 
Güney Vietnam lı954l. Laos lı9541 ve 
Kamboçya 119551. Kuzey Vietnam'da ko
münist yönetim benimsenirken Güney 
Vietnam · da Amerika Birleşik Devletleri 
etkisi giderek arttı ve bir süre sonra iki 
Vietnam arasındaki ili şkiler savaşa dö
nüştü. Uzun yıllar süren savaş Amerika 
Birleşik Devletleri'nin desteğindeki Gü
ney Vietnam ' ın yenilmesi ile 29 Nisan 
197S'te son buldu ve iki Vietnam bir
leşti. 

XX. yüzyılın başlarında Asya'da en güç
lü devlet haline gelen Japonya'nın kıta
da uygulamaya başladığı genişleme po
litikası bu çağda. bir bakıma Uzakdoğu 
ve Güneydoğu Asya 'ya damgasını vur
muştur. 1904 savaşında Rusya 'yı yenil
giye uğratan Japonya Porthmouth Ba
rış Antiaşması 1 ı 9051 ile Kore üzerinde 
bazı haklar kazandı ve kısa bir süre son
ra burasını ilhak ederek Japonya'nın bir 
eyaleti haline getirdi 119 ı Ol Öteden beri 
Mançurya üzerinde emelleri olan Japon
ya, Amerika Birleşik Devletleri'nin eko
nomik kriz içinde bulunmasını fırsat bi
lerek 1931'de işgale yöneldi ve bir yıl 
içerisinde bölgeyi tamamen egemenliği 
altına aldı. Burada kukla bir Mançuko 
Devleti kuruldu 1 ı 9331. Barışı korumak
la görevli Milletler Cemiyeti Japonya ' nın 

bu davranışı karşısında bir şey yapama
dı. Mançurya 'yı işgal ve ilhak ile yetin
meyen Japonya 1937'de iç karışıklıklar
dan faydalanarak Çin 'i de işgale yönel
di ve sömürgelerini genişletmeye çalış
tı. 1938 ·de Kuzey ve Orta Çin · in büyük 
bölümü. önemli liman şehirleriyle sana
yi merkezleri Japonya ' nın denetimine 
geçti. il. Dünya Savaşı ' nda Uzakdoğu ve 
Güneydoğu Asya ' yı hızla işgale başla

yan Japonya 1942'ye kadar Burma. Fili
pinler. Malaya. Hollanda. Doğu Hint ada
ları ve Singapur'u ele geçirdiyse de müt
tefiklerin karşı koymala rı üzerine savaş 
müttefiklerin lehine gelişti ve Japonya. 
Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bomba
ları atılması üzerine teslim olmak zo
runda ka ldı 1 ı 945 ı Japonya 'nın yayılma 

macerası böylece kayıtsız şartsız teslim-



le sonuçlandı. 1941-1945 yılları arasın
da Japonya'nın işgali altında kalan Hol
landa Doğu Hint adaları Endonezya adıy
la 1949'da bağımsız bir devlet olurken 
Malay adaları ancak 1963 yılında bağım
sızlığı elde ettiler. 1898 Paris Antlaşma
sı ile Amerika Birleşik Devletleri' ne bı

rakılan Güneydoğu Asya'daki Filipinler, 
1941-1944 yılları arasında Japon işga
linde kaldıktan sonra 1946' da bağımsız
lığına kavuştu, fakat burada Amerika 
Birleşik Devletleri'nin etkisi sürdü. Bir 
İngiliz sömürgesi olan Singapur 1965'te, 
Bruney de 1984'te bağımsız oldular. Çin
hindi'nde bulunan Siyam (Tayland) İngi
liz - Fransız rekabetinden faydalanarak 
sömürge haline gelmedi ve tampon bir 
devlet olarak kaldı. ı. Dünya Savaşı'ndan 
sonra burası da Japonya'nın etkisi al
tında kalmakta birlikte bağımsızlığını 

korudu. ll. Dünya Savaşı'ndan sonra ise 
Amerika Birleşik Devletleri nüfuzuna gir
di ve bu durum devletin bölgeden ayrıl
masına kadar devam etti ( 1975). 20 Tem
muz 1948'de devletin adı Taytand ola
rak değiştirildi. 

Avrupalılar tarafından sömürge hali
ne getirilemeyen Çin'de XX. yüzyılın baş
larında Mançu hanedam yönetimi son 
buldu ve cumhuriyet kuruldu (1911). Bu 
ülkeye bağlı olan Tibet Avrupalılar'ın yar
dımı ile Çin· den ayrılmak istediyse de 
(1918) başarılı olamadı ve burada Çin'in 
baskısı iyice arttı. ı. Dünya Savaşı yılla
rında Avrupalılar'ın nüfuzu artmışken iki 
savaş arasında Japonya· nın nüfuz u ön 
plana geçti. ll. Dünya Savaşı'nda Japon
ya'nın yenilmesi üzerine Çin işgalden 

kurtarıldı ve Mançurya da Çin'in eline 
geçti. Dış Moğolistan'ı da ele geçirmek 
arzusunu besleyen Çin buna muvaffak 
olamadı ve burada Sovyetler Birliği et
kisinde bir yönetim kuruldu. Savaştan 
sonra kıtanın pek çok yerinde olduğu 
gibi Çin· de de başlayan iç karışıklıklar 

komünistterin duruma hakirri olmaları 
ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurmalarıyla 
( 1949) sonuçlandı . İlk yıllarda Sovyetler 
Birliği ile iş birliğine giden Çin Halk Cum
huriyeti, kıtanın güney ve güneydoğusun
da komünist hareketlerin ve halk ayak
lanmalarının gelişmesinde etkili oldu. Çin 
Komünist Partisi başkanı Maa'nun fikir
leri ve Çin'de gerçekleştirdiği kültür dev
rimi. Üçüncü Dünya ülkelerinin bazıların
da taraftar bulmakla birlikte ölümünden 
sonra Çin'de bile tamamen unutuldu. 

Bağımsızlıktan sonra genç ülkelerde 
istikrarlı yönetimler kurulamadı. Sömür
ge döneminden kalan dinf, ırkf, mahalli 
ve etnik problemierin yanı sıra sınır ve 

toprak meseleleri yüzünden sık sık dev
letler arasında çatışmalar ortaya çıktı. 

Filipinler'de hıristiyanlarla müslümanlar, 
Taytand'da Taylar'la müslümanlar, Hin
distan'da Hindülar'la müslümanlar ara
sındaki mücadeleler zaman zaman kan
lı hale dönüşmektedir. Ülkelerde sosyal 
şartlara uygun siyasi rejimierin kurula
maması ile milletlerarası çekişmeler. is
tikrarsızlığın temel sebepleri olarak dik
kat çekmektedir. 

ll. Dünya Savaşı'ndan sonra teşekkül 
eden iki kutuplu milletlerarası sistemin 
belli başlı çatışma alanları, Doğu Avru
pa'nın yanında Asya'da Ortadoğu ve Gü
neydoğu Asya bölgeleri oldu. Sovyetler 
Birliği Doğu Avrupa 'da oldu bittilerle 
güçlenip yayılırken Ortadoğu ve Güney 
Asya 'ya yayılmasını önlemek için Ame
rika Birleşik Devletleri eliili yılların ba
şında "çevreleme" politikasını yürürlüğe 
koydu. Uzakdoğu'da Japon yayılmasının
yeniden ortaya çıkmaması için 1951'de 
Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika Bir
leşik Devletleri arasında ANZUS paktı 

kurulurken Güney Asya'da komünist ya
yılmanın önüne geçmek için de Güney
doğu Asya Antlaşma Teşkilatı (South East 
Asia Treaty Organisation. SEATO) kuruldu 
(8 Eylül 1954). Bu pakta Amerika Birleşik 
Devletleri, İngiltere, Fransa, Yeni Zelan
da, Filipinler, Taytand ve Pakistan katıl
dılar. Ancak teşkilat uzun ömürlü olmadı 
ve 24 Eylül 1975'te dağıtıldı. 1967 yılın
da ise Malezya, Taytand ve Filipinler'in 
katılmasıyla Güneydoğu Asya Milletleri 
Birliği (Associations South-East Asia Nations, 
ASEAN) kuruldu. Diğer taraftan Ortado
ğu'da Türkiye, Pakistan, İran, Irak ve İn
giltere'nin iştirakiyle Bağdat Paktı (1955) 

doğdu, fakat bu teşkilat irak'ın kanlı bir 
darbeden sonra ayrılması ( 1958) üzeri
ne Merkezi Antlaşma Teşkilatı (CENTO) 
adını aldı ve merkezini Ankara'ya taşıdı. 
Bu milletlerarası teşkilatianmalar soğuk 
savaş döneminin ortaya koyduğu bir du
rumdu ve kıtayı doğu-batı çatışmasının 
meydanı haline getiriyordu. 
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