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Ocak 1993'te Çek ve Slovakya 
cumhuriyetlerine ayrılan 
bir Orta Avrupa ülkesi. 
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Bugün topraklarında Çek ve Slovak
ya cumhuriyetleri bulunan Çekoslovak
ya'yı kuzeyden Polanya, doğudan Ukray
na, güneyden Macarist an ve Avustur
ya, batıdan da Almanya çeviriyordu. Yü
zölçümü 127.903 km 2 (Çek Cumhuriyeti 
78.864 km 2, Slovakya 49 .039 km 2), başşeh

ri Prag, diğer önemli şehirleri Bratisla
va, Brno. Ostrava ve Kosice olan Çekos
lovakya ' nın nüfusu 15.664.000 idi ( 1990). 

Çek ve Slovak federe cumhuriyetlerin
den oluşan federa l bir cumhuriyet olan 
Çekoslovakya. 1 Ocak 1993 tarihinde res
men son buldu ve yerine bağımsız iki 
yarı cumhuriyet kuruldu. Bunlardan Çek 
Cumhuriyeti'nin başşehri Prag, Slovak
ya Cumhuriyeti'ninki ise Bratislava'dır. 

1. FiZİKİ ve BEŞERI COGRAFYA 

Avrupa ' nın eski bölgeleri olan Bohem
ya, Moravya, Silezya ve Slovakya toprak
larının birleşmesinden doğan Çekoslo
vakya. doğal görünümü bakımından bir
birinden oldukça fark l ı üç bölgeye ayrı
lır. Batıdaki Bohemya etrafı dağiarta çev
rili bir plato görünümündedir. Ülkenin 
orta kesiminde bulunan Moravya bölge
si, buraya adını veren Morava ırmağı et
rafında gelişm i ş alüvyonlu bir ovadır. Çe
koslovakya'nın doğusunda yer alan Slo
vakya'nın büyük bir kesimi ise dağlıktır . 

Karpat sistemine bağlı olan Tatralar bu 
bölgenin en önemli dağlarıdır ve ülke
nin en yüksek noktası olan 2655 m. yük
sekliğindeki Gerlachovka zirvesi bunla
rın üzerinde bulunur. 

Çekoslovakya'da genel olarak kara ik
limi görülmekle birlikte yer şekillerinin 
özelliklerine göre farklı iklimiere de rast
lanır. Esas itibariyle yazları serin ve ya- 50" 

ğ ı şlı. kışları uzun ve soğuk olan Çekos
lovakya'nın Bohemya ve Moravya çukur
larında iklim sert. yazla kış arasındaki 

sıca klık farkı oldukça fazladır. Yağmur 

miktarı bölgelere göre değişir (Prag'da 
y ıld a 800 mm.) Yağmurl u günlerin sayı -

sı kışın daha fazla olsa da yağmurlar en 

lığı -0,5 derecedir. Doğuya doğru gidil
dikçe kışın şiddeti artar. Üçte birinden 
fazlası ormantarla kaplı olan Çekoslovak
ya topraklarının bol yağış alan dağlık yer
lerinde çeşitli ağaç türleri ve yabani hay
vanlar bu l unmaktadı r. 

Çekoslovakya akarsular açısından zen
gin bir ülkedir. Bohemya havzasından 

geçen Elbe, Vlatava ve Ohre ırmakları 

kuzeye yönelirler ; Moravya ve Slovakya·
nın akarsuları olan Morava, Vah. Hron ve 
!pel ise güneyde Tuna nehrine karışır

lar. Böylece ülkedeki ırmakların bir kıs
mı sularını Karadeniz'e, bir kısm ı ise Bal
tık denizine boşaltır. 

Çekoslovakya nüfus bakımından Av
rupa'nın kalabalık ülkelerinden biri olup 
kilometrekareye ortalama 123 kişi düş
mekte ve bu yoğun l uk Moravya bölge
sinde 1 50'ye kadar yükselmektedir. Şe
hirleşme oranının çok yüksek olmadığı 
ülkede nüfusun % 40 ' ı köylerde yaşa
makta ve nüfus artış hızı gayet düşük 
düzeyde seyretmektedir. Endüstri bakı
mından gelişmiş bir bölge olan Bohem
ya'da şehirleşme Slovakya'ya oranla da
ha yüksektir. Milli başşehir Prag (ı 989'

da ı .2 ı ı .000). Slovakya ' nın merkezi Bra
t islava (436 000), Moravya ' nın merkezi 
Brno (390 oooı ve Ostrava (331 .000) ile 
Kosice (2 32.0001 ülkenin tarihi bakımdan 

olduğu kadar endüstri tesisleri açısın

dan da en önemli şehirleridi r. 

Çekoslovakya nüfusu etnik açıdan çe
şitlilik gösterir. Hakim unsur Bohemya 
ve Moravya'da yaşayan ve toplam nüfu
sun % 62,9'unu teşkil eden Çekler'dir. 
Ülkenin ikinci büyük etnik topluluğu ise 
Slovakya'da yerleşmiş olan Slovakl ar'dır 
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(% 3 ı ,8 ) Her iki topluluk da Slav kökenli 
olmakla beraber zaman içinde iki ayrı 

millet şeklinde gelişmişlerdir ve arala
rında ortak özelliklerin yanı sıra farklı 

nitelikler de mevcuttur. Bu grupların dı
şında ülkede Macar (% 3,8 l. Polonyalı (% 

0,5). Alman (% 0,3). Ukraynalı (% 0,3) ve 
kalabalık bir Çingene topluluğu da bu
lunmaktadır. ll. Dünya Savaşı'ndan ön
ce nüfus içinde önemli bir orana sahip 
olan Almanlar (% 22,4) savaştan sonra 
sürüldüklerinden sayıları çok azalmıştır. 

Ülkedeki başlıca diller Bohemya ve Mo
ravya'da konuşulan Çekçe ile Slovakya'
da konuşu lan Slovakça olup bunlar Hint
Avrupa dil ailesinin Slav kolunun Batı 

Slav bölümüne giren iki yakın akraba 
dildir. Çekoslovakya ' nın güneydoğusun

da konuşu lan Slovakça'ya göre Alman
ca ve diğer Batı dillerinin Çekçe üzerin
deki etkisi büyüktür. Bu dillerin dışında 
bazı küçük etnik gruplar Almanca. Leh
çe, Macarca ve Çingenece konuşmakta 
iseler de ülkenin resmi dilleri Çekçe ve 
Slovakça'dır. 

Çekoslovak halkının % 77'si Katolik. 
% B'i milli Çek kilisesi mensubu, % 7'si 
Protestan ve geriye kalanı da herhangi 
bir dini resmen ben i msememiş olanlar
dan teşekkül etmektedir. Aslında ülke
de resmi din istatistikleri tutu lmadığın

dan nüfusun dini yapısıyla ilgili bilgiler 
kesin değildir. Çekoslovakya'da yaşayan 
müslüman ların sayısı son derece azdır. 

Tahminen 2000 kadar olan bu toplulu
ğu bazı müslüman ülkelerden yüksek öğ
renim için gelen öğrencilerle islam ülke
lerinin elçiliklerinde görevli memurlar ve 
ticaretle uğraşan kişiler oluşturmakta-
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çok ilkbahar sonunda ve yazın yağar. 4s· 1(;::>~-at+~~l--+--1------:-r=~k ·'4-ı'--t-h..---.1rn 
Prag'da temmuz ayı sıcaklık ortalaması 
19 derece iken ocak ayı ortalama sıcak-
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dır. Ülkede İslamiyet'le ilgili ilmi araştır
malar ise belli bir seviyeye ulaşmış du
rumdadır. 

Çekoslovakya'nın ekonomisi Doğu Av
rupa ülkeleri arasında en çok gelişmiş 
alanıdır. ll. Dünya Savaşı'ndan sonra ül
kede kurulan komünist yönetim sanayi 
kuruluşlarını devletleştirmiş olduğundan 

1990 yılına kadar her türlü sanayi ku
ruluşunun ve emiakin % 90'ı devletin 
mülkiyetinde bulunuyordu. Şubat 1991'
de Milli Meclis devletin mülkiyetinde bu
lunan sanayi kuruluşlarının yerli ve ya
bancı özel müteşebbislere satılması ka
rarını almıştır. Ülke ekonomisi beş yıllık 
planlarla yönlendirilmektedir. Çekoslo
vakya'da özellikle ağır sanayi ileri gitmiş 
ve bunda zengin kömür yataklarının bü
yük etkisi olmuştur. Otomotiv, elektrik, 
elektronik, demir-çelik, kimya, ayakka
bı, mobilya, kristal, porselen ve kurşun

kalem gibi sanayi dalları en fazla geli
şenlerdir. Petrol rezervleri son derece sı
nırlı olan ülkede elektrik üretimi termik, 
hidroelektrik ve nükleer santrallerden 
sağlanır. Maden bakımından zengin ol
mayan ülke topraklarından az miktar
da demir, bakır, kurşun, civa, altın ve 
gümüş çıkarılır. Sanayiin gelişmiş olması
na karşılık tarım sektörü geri durumda
dır. Toplam iş gücünün ancak% 13.7'si 
tarım alanında istihdam edilmektedir ve 
ekilebilir toprakların ülke yüzölçümüne 
göre oranı da % 40 kadardır. 

Ülkede hem demiryolu hem de kara
yolu şebekeleri gelişmiş durumdadır; 

taşımacılıkta Tuna ve Elbe nehirlerin
den de istifade edilir. Çekoslovakya eği
tim alanında oldukça ileri seviyededir. 
Okuma yazma oranı % 90'ın üzerinde 
olan ülkede dokuz yıllık temel eğitim 
mecburidir. Temel eğitimden sonra üç 
dört yıl süreli lise ve meslek liselerinin 
önemi büyüktür. Ülkedeki beş üniversi
tenin en eskileri 1348'de Alman impa
ratoru IV. Karl tarafından kurulmuş olan 
Karlova Üniversitesi ile 1707' de öğretim e 
başlamış olan Çekoslovak Teknik Üni
versitesi'dir. Çekoslovak Bilim Akademi
si'ne bağlı bulunan çeşitli enstitüler ül
kenin başlıca araştırma kurumlarıdır. 

Kültürel alanda Çekoslovakya'da canlı 
bir zenginlik göze çarpar. Etnik çeşitli
lik kültür yapısını zenginleştirirken di
ğer toplumlar da buna katkıda bulunur
lar. Edebiyatın yanı s ıra müzik, sinema, 
güzel sanatlar ve el sanatlarında önemli 
başarılar sağlanmıştır. Ülkede eski eser
lerin de muhafaza edildiği Devlet Kütüp
hanesi, Milli Müze Kütüphanesi. Slovak 
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Milli Kütüphanesi, Bratislava-Slovakya 
Teknik Kütüphanesi ve Bratislava Üni
versite Kütüphanesi gibi kütüphaneler
le Milli Müze, Milli Galeri ve Dekoratif 
Sanatlar Müzesi gibi müzeler bulunmak
tadır. 
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~ SABRİ ERDİL 

II. TARİH 

Çekoslovakya ı. Dünya Savaşı sonun
da Avusturya- Macaristan İmparatorlu
ğu'nun dağılması sonucunda kurulmuş 
olmakla birlikte Çek halkı arasında mil
liyetçi düşünceler ve Çekler'le Slovak
lar'ı bir araya toplayacak bir devlet oluş
turma fikri XX. yüzyılın ilk yıllarında or
taya çıkmıştır. Ülkenin batısında yaşa
yan Bohemyalılar bir süre bağımsız bir 
unsur olarak görünmüşlerse de Bohem
ya tacının Habsburg hanedanında bulun
ması ve bir kısım savaşlar sebebiyle cid
di bir varlık gösterememişlerdir. 

Avusturya -Macaristan parlamentosun
da üye olarak görev yapan Tomaş Gar
rigue Masaryk (ö . ı937) ve Eduard Be
neş (ö. ı 948) gibi vatan severler bağım
sızlık mücadelesinde önemli rol oynadı
lar. Masaryk ve arkadaşları savaş yılla
rında Paris'te Çekoslovak Milli Konseyi'
ni kurarak (!9ı 6) mücadeleyi yurt dışın
da sürdürdüler. Nihayet Avusturya - Ma
caristan İmparatorluğu'nun savaşta gü
cünü kaybetmesi ve ülke içerisinde bir 
dizi grev, gösteri ve ayaklanmanın mey
dana gelmesiyle çalışmaları kolaylaşan 
Milli Konsey 28 Ekim 1918 tarihinde Çe
koslovakya'nın bağımsızlığını ilan etti. 
1911 'deki durum dikkate alınarak geçi
ci millet meclisi oluşturuldu ve arkasın
dan 14 Kasım 1918'de başkanlığına Ma
saryk'in getirildiği bir hükümet kurul
du. Çekoslovakya Cumhuriyeti adını alan 
bu yeni devlet, savaştan sonra Avustur
ya ile müttefik ülkeler arasında imzala
nan Sa int Germain- en- Laye Antlaşma
sı'yla (I o Eylül ı 9 ı 9) milletlerarası hu
kuktaki yerini aldı. Komşularıyla olan sı-

nır meseleleri ayrı ayrı imzalanan bir 
dizi antlaşmayla çözümlenirken Teschen 
(Cieszyn) bölgesinde uygulanan plebisit
le buranın bir bölümü Polanya'ya bıra

kıldı. 

29 Şubat 1920'de kurucu meclisin ka
bul ettiği anayasa demokratik parlamen
ter rejimi öngörüyordu. Etnik çoğulcu
luk ve idari kadro eksikliği önemli bir 
problem olmakla birlikte iki savaş ara
sında demokrasi başarıyla uygulandı. 

Azınlıklardan Südet Almanları Çekoslo
vakya'ya pek destek olmadılar ve Alman
ya'da Hitler'in iktidara gelmesiyle birlik
te milliyetçi eğilimlerini giderek arttır
dılar. Almanlar'ın gözünün Berlin'e, Po
lonyalılar'ın Varşova'ya ve Macarlar'ın 

Budapeşte'ye dönük olması ülkede milli 
birliğin sağlanmasını zorlaştıran temel 
unsur oldu. 1927 ve 1934 yıllarında yeni
den devlet başkanlığına seçilen Masaryk 
görevde kaldığı 1935 yılına kadar etnik 
ve ekonomik meselelerin üstesinden gel
meyi başardı ve ülkesini sanayileştire
rek ekonomik alanda önemli bir geliş
me sağladı. 

ll. Dünya Savaşı öncesinde Çekoslovak
ya barış antlaşmalarıyla parçalanmak
tan kurtulamadı. Öteden beri Almanya'
nın nüfuz alanında olan Südetler bölgesi. 
29 Eylül 1938'de toplanan Münih Kon
feransı'nda alınan karara göre dört mer
halede Almanya'ya terkedildL Ardından 
2 Ekim 1938'de Polanya Teschen bölge
sini işgal ederken Macaristan da Slovak
ya'nın sınırı boyunca bir bölgeyi elde et
ti. Bu olaylardan sonra ülkedeki azınlık
lar muhtariyet için harekete geçtiler ve 
19 Kasım 1938' de Prag yönetimi federal 
bir sistemi kabul etmek zorunda kal
dı. Bu yapı içinde Slovakya ile Rutenya 
özerkliklerini kazandılar. 9 Mart 1939'
da Slovakya'nın Hitler'den gördüğü des
tekle bağımsızlığını ilan etmesi ve Çe
koslovak yönetiminin buna karşı çıkma
sıyla beliren buhran Hitler'e müdahale 
fırsatı verdi ve 1 S Mart 1939'da Alman 
birlikleri Prag'ı işgal ettiler; ardından 
da Macarlar Rutenya'ya girerek burayı 
ülkelerine kattılar. 

Savaş yıllarında Almanya'nın işgalin

de kalan Çekoslovakya savaştan sonra 
müttefiklerce kurtarıldı. E. Beneş devlet 
başkanı seçilirken Komünist Partisi li
deri Klement Gottwald başkanlığında 

bir koalisyon hükümeti kuruldu. 1948'e 
kadar işlerin iyi gittiği Çekoslovakya'da 
Marshall planının önce kabul edilip ar
dından Sovyetler Birliği'nin baskısıyla 

vazgeçilmesi üzerine başgösteren buh-


