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I. Dün ya Sa va şı so nun da im za la tı lan 

Ver sa il les Ba rış Ant laş ma sı’nın ağır şart-

la rı nın Al man hal kı üze rin de yap tı ğı psi-

ko lo jik et ki yi iyi de ğer len di ren Adolf Hit-

ler’in iz le di ği ya yıl ma cı si ya set II. Dün ya 

Sa va şı’nın te mel se be bi ni oluş tu rur. Çok 

ge niş bir ala na ya yı lan sa vaş sa de ce Ba tı 

dün ya sı nı de ğil İslâm coğ raf ya sı nı da şe-

kil len di ren bir önem ta şı mak ta dır. Ku zey 

Af ri ka, Rus ya, Bal kan lar ve Or ta do ğu’da 

ya şa yan müs lü man lar bu sa va şın fi ilî 

et ki si ni ağır şe kil de his set ti ler. Hit ler’in 

ya yıl ma si ya se ti, Do ğu Av ru pa’nın ge niş 

düz lük le ri ni ya şam ala nı ilân ede rek bu 

he de fe ula şa bil mek için Fran sa ve İn gil-

te re’yi et ki siz ha le ge ti rip Sov yet Sos ya list 

Cum hu ri yet le ri Bir li ği’ni or ta dan kal dır-

ma plan la rıy la baş la dı. Özel lik le ik ti da ra 

gel di ği 1933’ten son ra bu ama ca yö ne lik 

te mel fi kir le ri, tek fi re yö ne lik fet va la rı 

ve ef sa nevî hikâye le ri hak kın da beş bö-

lüm den mey da na ge len ki tap Atâur rah-

man Sâkıb ta ra fın dan Ur du ca’ya (Bi rel-
vi yet: TârîÅ u £Ašåßid [La hor 1408/1988, 
1991]), Vesîle es-Se le fiy ye (Wa se ela tus 

Sa la fiy yah) ta ra fın dan İn gi liz ce’ye (“Ba ra-
il wiy yah, His tory and Aqe edah”) çev ril-

miş tir. Bi relvî ce ma atin den Ab dül hakîm 

Şe ref Kådirî eser için İ¼ sân İlâ hî æa hîr 

ki Kitâb ‘el-Bi rel viy ye’ ka Ta¼ š¢ š¢ ve 

Tenš¢dî Câßize adıy la bir red di ye ka le me 

al mış tır (La hor 1995). 10. el-İs mâ£î liy-

ye: TârîÅ ve £ašåßid (La hor 1405/1985, 
1406/1986). Bi rin ci de re ce de kay nak la ra 

da ya nan ha cim li bir ça lış ma dır. Bu ra da 

es ki İsmâilîli ği ele alan ya zar, mo dern 

dö nem İsmâilîli ği hak kın da da “İsmâ‘îliy-

ye el-cedîde” adıy la bir ça lış ma yap ma yı 

dü şün müş se de bu nu ger çek leş ti re me-

miş tir. 11. et-Ta½av vuf: el-Men şeß ve’l-

me ½â dir (La hor 1406/1986). 12. Di râ sât 

fi’t-ta ½av vuf (La hor 1409/1988) (Arap ça 
ki tap la rı nın ge niş ta nı tı mı ve ki tap lar hak-
kın da ki eleş ti ri ler için bk. Ali b. Mû sâ ez-
Zehrânî, s. 135-206). Ur du ca: Mir zâßi yet 

aôr İs lâm (2. bs., La hor 2014) (mü el li fin 
el-İ £ti½âm, Ehl-i ¥a dî¦ ve Ter cümânü’l-
¼adî¦ der gi le rin de çı kan Kå di yâ nî lik’ le 
il gi li ya zı la rı nın bir ara ya ge ti ril me siy-
le oluş muş tur); Suš†¹u Dhâ ka (La hor 
1997) (Beng la deş’in Pa kis tan’ dan ay rı lıp 
müs ta kil bir dev let ha li ne gel di ği yıl lar da 
ka le me alı nan ya zı la rın dan iba ret tir); Ki-

tâ bü’½-Øalât (La hor 1998); Se fer-i ¥icâz 

(La hor 2014); A¼bâb-ı Di yo bend ki Ke-

rem Fermâßiyân Ehl-i ¥a dî¦ Per (La hor 
2000); Sîre tü’n-nebî (Ka sur, ts. [el Câmia 
es-Saîdiy ye]) (1985’ te ya pı lan bir ko nuş-
ma nın met ni dir); Ma šå lât-ı £Al lâ me İ¼-

sân İlâ hî æa hîr (haz. Ab dur rah man Mir za 
Cuvâlvî, La hor 1988); £Al lâ me İ¼ sân İlâ-

hî æa hîr key Yâd gâr İn ter viyv (La hor 
2000); ƒu ¹a bât-ı Şe hîd-i İs lâm İmâ-

mü’l-£A½r £Al lâ me İ¼ sân İlâ hî æa hîr 

(haz. Ömer Fârûk Kud dû sî, La hor 2001, 
2004) (top lam yir mi iki ko nuş ma yı içer-
mek te dir). İh san İlâ hî ay rı ca Mu ham med 

b. Ab dül vehhâb’ın Ki tâ bü’t-Tev ¼îd’ini ve 

Ab dü lazîz b. Bâz’ın Ki tâ bü ¥ac ve £um-

re’si ni Ur du ca’ya ter cü me et miş tir. Bun-

la rın dı şın da Ehl-i sün net, Hı ris ti yan lık, 

Vehhâbîlik, Ehl-i Ha dîs, sos ya lizm, Hint 

alt kı ta sın da ki fır ka lar hak kın da eser 

yaz mak ta ve ya mal ze me top la mak tay dı 

(eser le ri için bk. Ab dür reşîd Arâk¢, Çâ lîs, 
s. 360-363; Yû suf Ab dur rah man Mar‘aş lî, 
II, 1709-1710; M. Hayr Ra ma zan Yû suf, Te-
tim me tü’l-A£lâm, I, 23).

eser (Şia’nın Kur’an, İma met ve Ta kiy ye 
An la yı şı [An ka ra 1984]) baş ka dil le re de 

ter cü me edil miş tir. 3. eş-Şî£a ve Eh lü’l-

beyt (La hor 1983, 1984). Edi tö rü ol du ğu 

Ter cümânü’l-¼adî¦ der gi si nin özel sa-

yı sı ola rak ba sı lan ki tap (XI II/1, Ja nu ary 
1982) çok rağ bet gör müş ve do kuz ay 

için de beş de fa ba sıl mış tır. Ki tap ta ge nel 

ola rak mev cut Şîa’nın Ehl-i beyt’i tem sil 

ede me ye ce ği dü şün ce si iş len mek te dir. 

4. eş-Şî£a ve’l-Æurßân (La hor 1983). 
Yi ne Ter cümânü’l-¼adî¦’in özel sa yı sı 

ola rak ba sıl mış tır (XIV/1, Ja nu ary 1983) 
ve bü yük oran da, Şiî mü el li fi Hü se yin b. 

Mu ham med Tak¢ en-Nûrî et-Ta bersî’nin 

Fa½lü’l-Åi¹âb fî i¦ bâ ti ta¼rîfi kitâbi Rab-

bi’l-erbâb ad lı ese rin de ki (Tah ran, ts.) 
gö rüş le ri çü rüt mek ama cıy la ya zıl mış tır. 

Ta ber sî’ nin ese ri ne ge rek Şiîler’den ge-

rek se Sün nî ler’ den çok sa yı da ki şi red di-

ye yaz mış tır. Şiî araş tır ma cı Sey yid Mur-

tazâ el-As kerî, el-Æurßâ nü’l-Kerîm ve 

rivâyâtü’l-med re se teyn adıy la ha zır la dı-

ğı üç cilt lik ki ta bın son cil di ni (Münâšaşa-
tü mâ ze£ame hü’l-Üs tâ× İ¼ sân İlâ hî æa hîr, 
elf ¼adî¦ Şî£î fî ta¼rîfi’l-Æurßân ve beyânü 
zey fi me’d-de£âhu, Tah ran 1999) İlâ hî’ nin 

ese rin de ki id di ala ra ayır mış, bu id di ala rı 

bü tün ay rın tı la rıy la tar tış mış tır. 5. eş-

Şî£a ve’t-te şey yu£: Fi raš ve târîÅ (La hor 
1404/1984). Ter cümânü’l-¼adî¦’in özel 

sa yı sı ola rak (XV/1, Ja nu ary 1984) 30.000 

adet ba sı lan bu ki tap da çok rağ bet gör-

müş, baş ka dil le re de çev ril miş tir. Eser de 

baş lan gı cın dan son yüz yıl da al dı ğı şek le 

ka dar Şiîlik ay rın tı lı bi çim de in ce len miş, 

Şiî inan cı nın da yan dı ğı esas lar eleş ti rel 

bir göz le ele alın mış tır. 6. er-Red(dü’l-
Kâfî) £alâ mu ³å le tâ ti’d-duktûr  £Alî 

£Ab dilvâhid Vâfî fî kitâbihî Bey ne’ş-

Şî£a ve Eh li’s-sün ne (La hor-Ka hi re 
1405/1985). Mü el lif bu ese ri ni, 1984’ te Mı-

sır’a yap tı ğı se ya hat es na sın da ha ber dar 

ol du ğu Vâfî’nin Bey ne’ş-Şî£a ve Eh li’s-

sün ne ad lı ki ta bın da ki ba zı id di ala ra ce-

vap ver mek, yan lış bil gi le ri tas hih et mek 

mak sa dıy la Mı sır’da yaz ma ya baş la mış ve 

La hor’da ta mam la mış tır. 7. el-Bâ biy ye: 

£Ar² ve našd (La hor 1978, 7. bs., 1984). 
Ge niş bir mu kad di mey le dört bö lüm den 

mey da na ge len ki tap ta Bâ bî lik bü tün yön-

le riy le ele alın mak ta dır. 8. el-Bahâßiy ye: 

Našd ve ta¼ lîl (La hor 1980; 6. bs., La-
hor-Ka hi re 1985). Ara la rın da Bâ bî li ğin 

de va mı olan Bahâîli ğe da ir eser le rin de 

bu lun du ğu 300 ka dar kay nak tan ya rar la-

nı la rak ha zır lan mış cid di bir araş tır ma dır. 

9. el-Bi rel viy ye: £Ašåßid ve târîÅ (La hor 
1984). Ah med Rızâ Han Bi relvî ta ra fın dan 

Hin dis tan’da ku ru lan fır ka nın olu şu mu, 



632

ÝKÝNCÝ DÜNYA SAVAÞI

bom ba la dı. Hit ler’in bu na ce va bı 4 Ey-

lül’de gel di. Ar tık Hit ler’in he de fi İn gi liz 

şe hir le riy di. Ada nın gü ne yin den ku ze yi ne 

bir çok şe hir bom ba lan dı. 17 Ey lül’e ka dar 

yo ğun bi çim de de vam eden Al man ha va 

sal dı rı sı bu ta rih ten son ra azal dı. Ma yıs 

1941’de Hit ler ha va sal dı rı sın dan vaz geç-

ti. İn gi liz ler’in di ren ci ka dar ada dev le ti 

ol ma sı İn gil te re’yi ko ru du. İlk de fa za fer 

ka za na ma yan Hit ler, bir yan dan Bal kan-

lar’a doğ ru iler ler ken di ğer yan dan Sov yet 

Sos ya list Cum hu ri yet le ri Bir li ği’ni iş ga le 

ha zır lan dı. 28 Ekim 1940’ta Mus so li ni, 

Hit ler’e bil gi ver me den Ar na vut luk’ta ki 

bir lik le riy le Yu na nis tan’ı iş ga le baş la dı. 

An cak İn gi liz ler’in des te ği ni alan Yu nan-

lı lar, İtal yan bir lik le ri ni püs kürt me nin ya-

nın da kar şı sal dı rı ya ge çe rek Ar na vut luk’a 

gir di. Böl ge de ki çı kar la rı nı ko ru mak adı na 

ha re ke te ge çen Al man or du su 1941 yı lı 

ba şın da hız la Bal kan lar’a doğ ru iler le me-

ye baş la dı. 17 Ni san 1941’de Yu gos lav ya, 

24 Ni san’da Yu na nis tan mih ver güç le ri ne 

tes lim ol du. İn gi liz as ker le ri kı sa sü re de 

de niz den tah li ye edi le rek bir de fa da ha 

im ha edil mek ten kur tul du. Ma yıs ayı so-

nu na ge lin di ğin de Al man lar, Bal kan lar ve 

Ege ada la rı nın hâki miy di.

Bal tık ve Bal kan lar göz önü ne alın dı-

ğın da Al man ya ile Sov yet ler’in sa vaş ta ki 

bir lik te li ği nin uzun sü re me ye ce ği mu hak-

kak tı. Hit ler da ha 1940 ya zın da Sov yet iş-

ga li ni gün de me ge tir miş, Ara lık 1940’ta 

iş gal için ha zır lık em ri ver miş ti. Uzun 

ha zır lık lar dan son ra 22 Ha zi ran 1941’de 

Wehr macht, Ro man ya’dan Bal tık de ni-

zi ne uza nan yak la şık 3000 ki lo met re lik 

sı nır dan üç ay rı kol ha lin de Sov yet top-

rak la rın da iler le me ye baş la dı. İş gal den 

he men son ra İn gil te re Baş ba ka nı Churc-

hill ve Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri Baş ka-

nı Ro ose velt’in yar dım tek li fi ne Sta lin’in 

olum lu ce vap ver me siy le Sov yet Sos ya list 

Cum hu ri yet le ri Bir li ği müt te fik blo ka da-

hil ol du. İn gil te re gi bi Sov yet ler de sa va şa 

Ame ri ka’nın Ödünç Ver me ve Ki ra la ma 

Ka nu nu çer çe ve sin de ki yar dım la rıy la de-

vam ede bil di. Ge ne ral Fe dor von Bock’un 

Mer kez Or du la rı Gru bu’nun he de fi Mos-

ko va’ydı. Ge ne ral Gerd von Rund stedt’in 

Gü ney Or du la rı Gru bu Ki ev ve Din ye per’e 

doğ ru iler le ye rek Uk ray na’yı ele ge çi re cek, 

Ge ne ral Wer ner Rit ter von Le ebs’in Ku zey 

Or du la rı Gru bu da ku zey de Le nin grad’ı ele 

ge çi re cek ve Sov yet or du su nu Bal tık de-

ni zi ne doğ ru sı kış tı ra rak im ha ede cek ti. 

Bu ara da Sov yet top rak la rı nı iş ga liy le bir-

lik te Hit ler ya hu di le ri top lu kat li ama tâbi 

tut tu. Ko mü nist ve Ro man lar da Hit ler 

kat li am la rın dan kur tu la ma dı lar. Ben zer 

Bel çi ka ta raf sız lı ğı nı ko ru du ğun dan müt-

te fik ler sa vun ma hat tı nı Fran sa’nın ku-

ze yin de oluş tu ra bil di. Al man ya 10 Ma yıs 

1940’ta Hol lan da ve Bel çi ka’yı iş ga le baş-

la yın ca müt te fik ler sa de ce bu yö ne doğ ru 

ha re ket ede bil di. Di ğer yan dan Ge ne ral 

Gu de ri an ku man da sın da ki Al man Pan zer 

Tü me ni, Ar den ler üze rin den ha re ke te 

ge çip iki gün de Me use neh ri ne ulaş tı. 

Nor mal şart lar da bu ra dan tank bir lik le-

ri ni ge çir mek müm kün de ğil di. Müt te-

fik ler de bu yön den sal dı rı bek le mi yor du, 

fa kat Hitler’in bu ce sur ha re ke ti Al man 

or du la rı na Fran sa ka pı la rı nı aç tı. Ar den ler 

üze rin den Fran sa’ya gi ren or du ku ze ye 

yö ne le rek müt te fik kuv vet le ri ni ar ka dan 

çe vir di. Bek len me dik Al man ha rekâtı kar-

şı sın da ka pa na kı sı lan müt te fik kuv vet le ri 

Fran sa’nın Dun kirk Li ma nı’na doğ ru çe-

kil me ye baş la dı. Yaklaşık 340.000 kişilik 

müt te fik or du su nu Luft waffe’ nin (Al man 
Ha va Kuv vet le ri) im ha sın dan ha va şart la rı 

ko ru du. 27 Ma yıs ile 4 Ha zi ran ara sın da 

340.000 ci va rın da ki as ke ri müt te fik ler 

Dun kirk’ten İn gil te re’ye nak let ti ler.

Al man or du la rı 14 Ha zi ran sa ba hı Pa-

ris’e gir me ye baş la dı. İs ti fa eden Rey-

na und’un ye ri ne 16 Ha zi ran’da Ma re şal 

Pe ta in hü kü me ti kur du ve Hit ler’le 21 

Ha zi ran’da ateş kes an laş ma sı im za la dı. 

Böy le ce Al man lar At las Ok ya nu su’ndan 

Bug neh ri ne, Pi re ne ler’den North Ca pe’e 

(Nor veç’in ku ze yi) ka dar olan böl ge ye ege-

men ol du. Ar tık Hit ler Av ru pa’nın hâki-

miy di. Hit ler’le iş bir li ği ni ka bul eden Ma-

re şal Pe ta in’in hü kü met mer ke zi ni Vichy’e 

ta şı ma sıy la Al man ya İn gil te re’ye kar şı 

cid di avan taj el de et ti. 10 Ma yıs 1940’ta 

sa va şa gi ren İtal ya’nın Ku zey Af ri ka ve Ak-

de niz’de ki fa ali yet le ri kar şı sın da İn gi liz ler 

da ha da zor du ru ma düş tü. Zi ra Pe ta in 

Ku zey Af ri ka’yı, da ha do ğu da ise Mus so li ni 

Lib ya’yı kon trol edi yor du. Her ne ka dar İn-

gil te re, Mal ta ve Ce be litârık’ta ki do nan ma 

üs sü nün kon tro lü nü elin de tu tu yor sa da 

Ak de niz ne re dey se Al man-İtal yan gö lü ha-

li ne gel di. İtal yan lar’a des tek adı na Hit ler, 

Ge ne ral Er win Rom mel’i mih ver güç le ri-

nin Ku zey Af ri ka ko mu ta sı nı üst len me si 

için böl ge ye gön der di.

Hit ler Fran sa’dan son ra İn gil te re’ye 

yö nel di. An cak ada ül ke si olan İn gil te-

re’yi iş gal ede cek Al man do nan ma sı nın 

gü ven li ği için İn gi liz Ha va Kuv vet le ri’nin 

(RAF) ber ta raf edil me si ge re ki yor du. Bu 

amaç la 9 Ağus tos 1940’ta İn gi liz Ha va 

Kuv vet le ri üs le ri ne sal dı rı baş la tan Luft-

waf fe bek le di ği so nu cu ala ma yın ca 24 

Ağus tos’ta Lon dra’yı bom ba la dı, İn gi liz 

Ha va Kuv vet le ri de er te si ge ce Ber lin’i 

ola rak sta tü ko ya mey dan oku ma sı kar şı-

sın da İn gi liz ve Fran sız hü kü met le ri nin ya-

tış tır ma cı po li ti ka sı Hit ler’i da ha da ce sa-

ret len dir di. II. Dün ya Sa va şı’nda Al man ya, 

İtal ya ve Ja pon ya’nın ba şı nı çek ti ği mih ver 

blok kar şı sın da İn gil te re ve Fran sa’nın öne 

çık tı ğı müt te fik blok oluş tu. 22 Ha zi ran 

1941’de top rak la rı Al man iş ga li ne uğ ra-

yın ca Sov yet Sos ya list Cum hu ri yet le ri Bir-

li ği ve 7 Ara lık’ta Ja pon ya’nın Pe arl Har bor 

sal dı rı sıy la Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri de 

müt te fik blo ka da hil ol du. Sa vaş Av ru pa 

ve Pa si fik ol mak üze re te mel de iki ay-

rı bü yük cep he de ce re yan et ti. Bu nun la 

be ra ber At lan tik Ok ya nu su’nda ki U-bot 

(Al man de ni zal tı sı) sa vaş la rıy la Av ru pa 

cep he sin den çok da ba ğım sız ol ma yan 

Ku zey Af ri ka’da ki mü ca de le ler sa vaş için-

de önem li bir yer iş gal et ti. Müt te fik ler 

ara sın da ki iş bir li ği ne kar şı lık mih ver ül-

ke le ri ço ğu za man bir bir le rin den ba ğım sız 

ola rak sa va şı yor du.

Hit ler’in 1 Ey lül 1939’da Po lon ya’yı iş ga-

li ile II. Dünya Savaşı res men baş la dı. 31 

Mart 1939’da Po lon ya’nın top rak bü tün-

lü ğü nü ga ran ti eden İn gil te re ve Fran sa 

da 3 Ey lül’de Al man ya’ya sa vaş ilân et ti. 

23 Ağus tos 1939’da Al man ya ile im za la-

dı ğı Sal dır maz lık Pak tı ile bir or tak lık ku-

ran Sov yet Sos ya list Cum hu ri yet le ri Bir li-

ği müt te fik le re sa vaş ilân et me se de 17 

Ekim 1939’da Po lon ya’nın do ğu kıs mı na 

sal dı ra rak sa va şa da hil ol du. Po lon ya bir 

ay gi bi kı sa bir sü re de ye nil di. Ar dın dan 

ok ya nus lar da ki ik mal yol la rı nı en gel le me-

ye yö ne lik ola rak At lan tik Ok ya nu su ve 

Ku zey de ni zin de sey re den İn gi liz ge mi-

le ri ne sal dı rı lar da bu lu nan Al man ya ham 

mad de kay na ğı olan Nor veç ve İs veç’i de 

Ni san 1940’ta iş ga le baş la dı. İn gil te re’nin 

de ka tıl dı ğı sa vaş 3 Ma yıs’ta Al man üs tün-

lü ğüy le so na er di. Bal tık ül ke le ri ne gi ren 

Sov yet ler Ha zi ran 1940’ta bu böl ge yi top-

rak la rı na il hak et ti.

Al man or du la rı Ma yıs 1940’a ka dar bü-

yük bir as kerî güç le kar şı laş ma dı. Hit ler’in 

sa vaş ta ki te mel he def le rin den bi ri iki cep-

he li bir sa vaş tan ka çın ma esa sı na da ya-

nan ve as lın da I. Dün ya Sa va şı’nda şe kil le-

nen Schli ef fen pla nı nı ha ya ta ge çir mek ti. 

23 Ağus tos 1939’da Sov yet li de ri Sta lin 

ile yap tı ğı an laş ma ge re ği Sov yet ler’den 

emin bir şe kil de Fran sa’ya kar şı ha re ke te 

geç ti. Fran sa, I. Dün ya Sa va şı’ndan son ra 

Al man ya’nın ken di si ne sal dır ma ih ti ma-

li ne kar şı eko no mik zor luk la ra rağ men 

sı nı rı na Si eg fri ed ve Ma gi not hat tı nı in-

şa et miş ti. Bu se bep le Fran sa’nın iş ga-

li an cak Hol lan da ve Bel çi ka üze rin den 

ya pı la cak bir ha rekâtla ger çek le şe bi lir di. 
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Al man ya’ya kar şı iz le ne cek po li ti ka la rı ele 

al dı lar. Ocak ayın da Ka zab lan ka’da baş-

la yan top lan tı lar ağus tos ta Que bec’te, 

ka sım ve ara lık ay la rın da Tah ran ve Ka hi-

re’de de vam et ti. Sta lin sa de ce 28 Ka sım 

1943’te top la nan Tah ran Kon fe ran sı’na 

ka tıl dı. Kon fe rans ta ele alı nan ko nu lar dan 

bi ri de üze rin de ki Al man bas kı sı nı ha fif le-

te cek ikin ci cep he nin açıl ma sı me se le siy-

di. Sta lin bir an ev vel bu cep he nin açıl ma-

sı nı is ter ken İn gil te re ve Ame ri ka Bir le şik 

Dev let le ri ara sın da cep he nin ne re den 

açı la ca ğı ko nu sun da fi kir ay rı lı ğı doğ du. 

Churc hill, Bal kan lar üze rin den çı kar ma ya-

pıl ma sı nı öne rir ken Ro ose velt Fran sa üze-

rin de ıs rar edi yor du. Uzun sü ren tar tış-

ma lar yü zün den çı kar ma Ha zi ran 1944’e 

ka dar er te len di, fa kat bu ay nı za man da 

At lan tik’te ki Al man de ni zal tı la rın et ki siz 

ha le ge ti ril me si ne ve müt te fik le rin ha zır-

lık la rı nı ta mam la ma sı na ya ra dı. Ay rı ca bu 

sü reç te Luft waf fe’nin de gü cü azal tıl dı.

Müt te fik ler, uzun bir ha zır lık tan son ra 

ikin ci cep he yi 6 Ha zi ran 1944’te Ge ne ral 

Ei sen ho wer ko mu ta sın da Nor man diya kı-

yı la rı na çı kar ma ya pa rak aç tı lar. 11 Ha-

zi ran 1944’te 326.000 müt te fik as ke ri 

ar tık Fran sız top rak la rın day dı. Ame ri kan 

bir lik le ri 25 Ağus tos’ta Pa ris’i, 3 Ey lül’de 

de Lyons’u al dı. Fran sa kı sa sü re de iş gal-

den kur ta rıl dı ve De Ga ul le Fran sa’da yö-

ne ti mi üst len di. İn gi liz bir lik le ri ise 3 ve 4 

Ey lül 1944’te Brük sel ve An vers’e gir di. 

Do ğu cep he sin de ise Al man lar sa vun ma 

po zis yo nun day dı. 1943 yı lı so nu na ge lin-

di ğin de Al man lar Uk ray na’da sa vun ma 

hat la rı nın gü ne yi ne çe kil mek zo run da 

kal dı. Or ta ke sim de Po lon ya sı nı rı na doğ-

ru ge ri püs kür tü lür ken ku zey de Kı zı lor du 

27 Ocak 1944’te yak la şık 900 gün sü ren 

Lenin grad ku şat ma sı nı son lan dır dı. Sov yet 

or dusu ar tık hem sa yı hem tek nik do na-

nım bakı mın dan Al man lar’dan çok da ha 

iyi du rum day dı. Kı sa sü re de önem li iler le-

me kay de den Kı zı lor du Tem muz 1944’ün 

so nun da Var şo va’ya ka dar ulaş tı. Da ha 

gü ney de ise Ro man ya’ya kar şı bir sal dı-

rı ger çek leş ti ril di. Bu ha rekât, Ro man ya 

Kra lı Mic ha el’a Al man yan lı sı Ma re şal Ion 

An to nes cu’yu ik ti dar dan uzak laş tır ma 

fır sa tı ver di. He men ar dın dan Ro man ya, 

Ma ca ris tan’dan Tran sil van ya’yı ge ri al mak 

umu duy la Al man ya’ya sa vaş ilân et ti. Bu 

ge liş me, Hit ler’in müt te fik le ri nin Av ru pa 

iç le ri ne doğ ru hız la iler le yen Sov yet ler ile 

an laş ma ya var mak için ace le et me le ri ne 

se bep ol du. Bul ga ris tan, Sov yet Sos ya list 

Cum hu ri yet le ri Bir li ği ile res men sa vaş ha-

lin de de ğil di. An cak Sta lin 5 Ey lül 1944’te 

sa vaş ilân et ti. Sta lin’in ham le si, Sof ya’da 

üs tün lü ğü ele ge çir me ye baş la dı. 1942 yı lı 

son la rın da Sta lin grad ve Ku zey Af ri ka cep-

he sin de Al man lar’a kar şı ka za nı lan ba şa-

rı lar müt te fik ler adı na sa vaş ta önem li bir 

dö nüm nok ta sı ol du. Rom mel ko mu ta sın-

da ki mih ver güç le ri nin Ku zey Af ri ka’da ki 

hâki mi ye ti Ekim 1942’de ger çek le şen el-

Ala meyn sa vaş la rın da İn gi liz ler’e ye nil me-

siy le cid di sek te ye uğ ra dı. Ka sım ayın da 

İn gi liz-Ame ri kan bir lik le ri Fas ve Ce za yir’e 

çı kar ma ya pa rak Rom mel’i ar ka dan çe vir-

di. 1943 yı lı ba şın da Tu nus’a çe kil mek zo-

run da ka lan mih ver güç le ri ma yıs ayın da 

Ku zey Af ri ka’yı ta ma men ter ket ti.

Mos ko va’ya sal dı rı bek len ti si için de ki 

Kı zı lor du’ya sal dır ma ye ri ne Hit ler 1942 

ya zın da Kaf kas ya ve Sta lin grad’ı iş gal ede-

rek sa va şı da ha ge niş bir cep he ye yay dı. 

24 Ağus tos 1942’de Sta lin grad’a sal dı ran 

Al man lar çe tin sü ren şe hir mü ca de le sin-

den son ra cid di ye nil gi al dı. Ocak 1943’te 

şe hir de ki son Al man or du su tes lim ol du. 

Al man lar ar tık ku zey den gü ne ye 3200 

km.den da ha faz la uzun luk ta ki hat tı sa-

vun mak du ru mun day dı. As lın da Hit ler, 

Sov yet or du su nu Don-Vol ga ara sı na sı-

kış tı rıp im ha et me plan la rı nı uy gu la ma-

ya koy ma ya ça lı şır ken cep he yi da ha da 

ge niş let ti. Sta lin grad ye nil gi sin den son ra 

Al man lar, ye ni den to par la nıp 5 Tem muz 

1943’te Kursk böl ge sin de son bir sal dı-

rı da ha ger çek leş tir di ler. 12 Tem muz’da 

Prok ho rov ka’da II. Dün ya Sa va şı’nın en 

bü yük tank sa va şı ya şan dı. Bu es na da İn-

gi liz ve Ame ri kan kuv vet le ri nin Si cil ya’ya 

çı kar ma yap ma sı ve Mus so li ni re ji mi nin 

çök me nin eşi ği ne gel me si Kursk et ra fın-

da ce re yan eden sa va şı et ki le di. Hit ler 13 

Tem muz’da kuv vet le ri nin bir kıs mı nı Ak-

de niz’e ve baş ka cep he le re gön der mek 

zo run da kal dı ğı için sal dı rı yı dur dur du. 

Ame ri kan ve İn gi liz bir lik le ri 17 Ağus tos 

1943’te Si cil ya’yı ele ge çir di. Ada sal dı rı-

sı de vam eder ken 24 Tem muz’da İtal yan 

Bü yük Kon se yi Mus so li ni’yi ik ti dar dan 

uzak laş tır dı. Böy le ce İtal ya sa vaş dı şı kal dı 

ve fa şist yö ne tim so na erer ken müt te fik 

yan lı sı hü kü met ku rul du. An cak 12 Ey-

lül’de Al man lar, bir ha rekâtla Mus so li ni’yi 

kur ta rıp Al man kon tro lün de ki Ku zey İtal-

ya’nın li de ri ilân et ti ler. Müt te fik ler İtal-

ya’nın ta ma mı nı an cak 4 Ha zi ran 1944’te 

ele ge çi re bil di.

Sa va şı ka za na cak la rı na olan inanç la-

rı nın art tı ğı 1943 yı lı iti ba riy le müt te fik 

ül ke li der le ri bel li ara lık lar la bir ara ya ge-

lip sa va şın sey ri ne da ir gö rüş me le rin ya-

nın da sa vaş tan son ra ba rı şın sağ lan ma sı 

adı na ya pı la cak la rı ve sa va şın mü seb bi bi 

kat li am la ra Al man as ker le ri ne kar şı di re-

nen Sırp ve Sov yet par ti zan la rı da mâruz 

kal dı.

Hit ler on haf ta için de Mos ko va’yı ele ge-

çi re ce ği ne inan mış ve pla nı nı bu na gö re 

yap mış tı. An cak sa vaş fark lı sey ret ti. Le-

nin grad hal kı 1944 yı lı baş la rın da Kı zı lor du 

ge lin ce ye ka dar şeh ri sa vun du. Mer kez 

Or du la rı Gru bu ise kı şa ka dar Mos ko va’yı 

ala ma dı ve çe tin kış şart la rı al tın da ya şam 

mü ca de le si ver di. Gü ney Or du la rı Gru bu 

bir ta kım ba şa rı lar el de et tiy se de kış tan 

ön ce Mos ko va dü şü rü lüp Kı zı lor du im ha 

edi le me di ği için ef sa nevî Al man iler le yi şi 

ye ri ni sa vun ma amaç lı sal dı rı la ra bı rak tı. 

Hit ler’in ba şa rı la rı nın ar dın da “yıl dı rım sa-

va şı” (Blitz kri eg) tak ti ği ya tı yor du. Bu tak-

tik te tank lar düş ma nı ye nil gi ye uğ ra ta cak 

aslî güç ola rak öne çık tı. Pi ya de da hil di ğer 

bü tün sa vaş araç la rı tank bir lik le ri nin ha-

rekâtı nı des tek le mek te kul la nıl dı. Hız lı ve 

âni sal dı rı lar la düş ma nın dü zen li sa vun-

ma kur ma sı nı en gel le yip sü rat li bir şe kil-

de im ha et me ama cı nı gü den bu tak ti ğin 

ba şa rı lı ola bil me si için iyi bir ha va des te ği, 

sağ lam bir lo jis tik ve el ve riş li ara zi şart la rı-

nın ol ma sı önem liy di. Ara lık 1941’den son-

ra bu şart lar or ta dan kalk tı ğın dan Hit ler 

bu tak tik ten vaz ge çip sa vun ma sa vaş la rı 

ver mek du ru mun da kal dı.

Al man or du su Mos ko va ön le rin de kı-

şın çe tin şart la rıy la mü ca de le eder ken 

7 Ara lık 1941 sa ba hı 366 Ja pon av cı ve 

bom bar dı man uça ğı Ha vai’de ki (Ha wa ii) 
Pe arl Har bor’da bu lu nan Ame ri kan do-

nan ma üs sü ne sal dır dı. Ja pon lar ay nı 

an da Wa ke, Gu am, Mid way, Fi li pin ler ve 

Hong Kong’a hü cum et ti. Ja pon ya bu hü-

cüm lar la, yer al tı ve yer üs tü ba kı mın dan 

zen gin kay nak la ra sa hip böl ge yi âni bir 

sal dı rıy la bir ay gi bi kı sa bir sü re de ele 

ge çi rip et ra fın da sa vun ma hat tı oluş tur-

ma yı plan la dı. İn gil te re ve Hol lan da’nın 

böl ge de ki do nan ma gü cü za yıf tı. Ja pon-

ya’ya yö ne lik cid di teh dit Pe arl Har bor’da-

ki Ame ri kan Pa si fik Do nan ma üs sün den 

ge le bi lir di. Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri ve 

İn gil te re, güç le ri nin bu sa vun ma hat tı nı 

yar ma sı çok zor ola ca ğın dan bel li bir sü re 

son ra Ja pon ya’nın böl ge de ki hâki mi ye ti ni 

ka bul ede cek ler di. Ken di sin den ha ber siz 

bu sal dı rı la rı ger çek leş tir miş ol ma sı na 

rağ men Hit ler, Ame ri ka Bir le şik Dev let-

le ri’ne sa vaş ilân ede rek Ja pon ya’ya des-

tek ver di. Baş ta ki ba şa rı lar dan son ra 7-8 

Ma yıs 1942 Mer can De ni zi Sa va şı ile 4-6 

Ha zi ran 1942 ta rih le ri ara sın da ger çek-

le şen Mid way Sa va şı den ge yi müt te fik-

ler den ya na çe vir di. 1943 yı lı baş la rın da 

Ame ri kan ve İn gi liz kuv vet le ri böl ge de ki 
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ya şa dı. Di ğer yan dan sa vaş ta iz le di ği tar-

tış ma lı ta raf sız lık po li ti ka sı so nu cun da 

sa va şın ga lip le ri ta ra fın dan eleş ti ri le re 

mâruz kal ma sı, İs met İnö nü baş ta ol mak 

üze re ik ti dar çev re le rin de sa vaş son ra-

sı Sov yet ya yıl ma cı lı ğı teh di di kar şı sın da 

Tür ki ye’nin yal nız ka la ca ğı en di şe si ne yol 

aç tı. Do la yı sıy la Tür ki ye’nin sa va şın so nu-

na doğ ru en bü yük uğ ra şı, Sov yet teh di di 

kar şı sın da Ba tı’dan as kerî ve eko no mik 

yar dım el de et mek ve bu nun için de çok 

par ti li si ya sal sis te me ge çiş gi bi Ba tı 

dün ya sı na uyum sağ la yı cı adım lar at mak 

ol du. Bu adımlar bir an lam da Türk mo-

dern leş me si nin bir ge re ğiy di. Fa kat ay nı 

za man da Tür ki ye’nin iç ve dış si ya se ti üze-

rin de Ba tı’nın, özel lik le de Ame ri ka Bir le-

şik Dev let le ri’nin nü fu zu nu art tır dı ğı da 

şüp he siz dir.

Sa vaş müs lü man dün ya sın da da önem li 

ka yıp la ra yol aç tı. Bal kan lar, Kaf kas lar ve 

Or ta As ya’da ya şa yan müs lü man top lum-

lar sa va şan güç le rin he de fi ha li ne gel di. 

Baş ta Kı rım Ta tar la rı ve Ahıs ka Türk le ri 

ol mak üze re pek çok müs lü man ve Türk 

ye rin den edil di. Bu sür gün ler ai le par ça-

lan ma la rı nın ya nın da önem li oran da can 

ve mal kay bı na se bep ol du. II. Dün ya Sa-

va şı’na ka dar ço ğun lu ğu İn gil te re ve Fran-

sa’nın sö mür ge ida re si al tın da bu lu nan 

özel lik le Ku zey Af ri ka ve Or ta do ğu ül ke le ri 

sa va şın ar dın dan ba ğım sız lık la rı na ka vuş-

tu lar. An cak Ba tı lı lar ta ra fın dan su ni bir 

şe kil de ta nım la nan sı nır la ra sa hip olan 

ve yö ne tim le ri ka bi le le re, mez hep le re ve 

aşi ret le re da ya nan bu dev let ler kı sa sü re-

de böl ge yi şid det sar ma lı na dön dür dü. II. 

Dün ya Sa va şı’ndan son ra Ame ri ka Bir le şik 

Dev let le ri ön der li ğin de ku ru lan ulus lar ara-

sı sis tem içe ri sin de idarî ve eko no mik ya pı-

la rı şe kil le nen müs lü man ül ke le rin ço ğun-

lu ğun da sö mür ge dö ne mi ni arat ma yan 

an la yış ve uy gu la ma lar sür dü rül dü. De vam 

eden ça tış ma lar, kü re sel güç le rin böl ge nin 

kay nak la rı na nü fuz et me si ne yol açar ken 

İslâm coğ raf ya sın da kan ve göz ya şı nın ar-

ta rak de vam et me si ne se bep ol du.
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ÿSü ley man Sey di

Sov yet ler ile Ba tı ara sın da sa vaş ta ki iş 

bir li ği nin sa vaş son ra sı na ta şın ma sı nın 

zor lu ğu or ta ya çık tı. Müt te fik le rin 7 Mart 

1945’te Ren neh ri nin ba tı sı na geç me siy le 

Al man di re ni şi nin ta ma mı 25 Mart’a ka-

dar kı rıl dı. Ei sen ho wer, Sta lin ile Ber lin’i 

ele ge çir mek adı na ya rış mak ye ri ne Ruhr 

böl ge si ni tut ma yı ter cih et ti. 22 Ni san’da 

Ber lin’e ula şan Kı zı lor du üç gün son ra 

şeh ri ku şat tı. 28 Ni san 1945’te Mus so li-

ni ül ke den ka çar ken İtal ya’nın ku ze yin de 

fa şizm kar şı tı di re niş çi grup lar ca ya ka la-

na rak kur şu na di zil di. Hit ler ise Ber lin’de-

ki sı ğı na ğın da 30 Ni san’da in ti har et ti. 2 

Ma yıs 1945’te Ber lin, 7 Ma yıs’ta da Al-

man ya şart sız tes lim ol du. Er te si gün bü-

tün Al man kuv vet le ri as kerî fa ali yet le ri ne 

son ver di. Böy le ce 8 Ma yıs 1945’te sa vaş 

Av ru pa’da so na er di, fa kat Pa si fik’te de-

vam edi yor du.

Sa va şın ga lip le ri Av ru pa’da Ber lin ya-

kı nın da ki Pots dam’da 17 Tem muz – 2 

Ağus tos 1945 ta rih le ri ara sın da dü zen le-

nen kon fe rans ta bir ara ya gel di ler. Kon fe-

rans ta Al man ya’nın ge le ce ği baş ta ol mak 

üze re bir çok ko nu da fi kir ay rı lı ğı ol sa da 

Tru man için en önem li ko nu Ja pon ya’ya 

kar şı Sov yet ler’in des te ği ni al mak tı. Sta-

lin Yal ta’da ver di ği sö zü tek rar la dı. Pots-

dam Kon fe ran sı, sa vaş için de ki it ti fa kın 

sa vaş son ra sı na ta şın ma sı nın ne ka dar 

zor ol du ğu nu gös ter me si ba kı mın dan 

önem li dir. Ar tık bu ra da sa vaş tan son ra 

iki ku tup lu bir dün ya nın or ta ya çı ka ca ğı 

âşikâr ha le gel di. Kon fe rans are fe sin de 

Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri 1941 yı lın dan 

be ri üze rin de ça lış tı ğı atom bom ba sı nı 

acı bir şe kil de test et miş ol du. 6 Ağus-

tos 1945’te Hi ro şi ma’ya ilk atom bom ba sı 

atıl dı. 100.000 in san anın da, bin ler ce si de 

ta kip eden gün ler de öl dü. Bu ge liş me ler 

kar şı sın da geç kal mak is te me yen Sta lin 8 

Ağus tos’ta Ja pon ya’ya sa vaş ilân et ti. 9 

Ağus tos’ta Ja pon hü kü me ti nin ba rı şı tar-

tış tı ğı bir sı ra da da ikin ci atom bom ba sı 

Na ga za ki’ye atıl dı. 14 Ağus tos 1945’te Ja-

pon ya’nın tes lim ol ma sıy la II. Dün ya Sa-

va şı so na er di. Ja pon ya, 2 Ey lül 1945’te 

Tok yo kör fe zi ne de mir atan Mis so uri ad lı 

Ame ri kan sa vaş ge mi sin de resmî tes lim 

bel ge si ni im za la dı. II. Dün ya Sa va şı ge rek 

in san kay bı ge rek se maddî ka yıp lar açı sın-

dan ta rih te ki en yı kı cı sa vaş ol du. Yak la şık 

15 mil yo nu as ker, 45 mil yo nu si vil ol mak 

üze re top lam 60 mil yon in san öl dü.

II. Dün ya Sa va şı’nın Türk ve müs lü man 

dün ya üze rin de de önem li et ki le ri ol du. 

Tür ki ye sa va şa gir me diy se de in san kay-

bı dı şın da iz le ni len po li ti ka nın et ki siy le 

sa va şın ver di ği sos yo eko no mik tah ri ba tı 

ik ti da rın ko mü nist le rin et ki li ol du ğu koa-

lis yon ta ra fın dan ele ge çi ril me si ne yol aç tı. 

9 Ey lül’de de Bul ga ris tan Al man ya’ya sa-

vaş ilân et ti. Bu ge liş me ler üze ri ne Al man 

kuv vet le ri Yu na nis tan ve Bul ga ris tan’dan 

çe kil me ye baş la dı. Ku zey de ise Kı zı lor du, 

Al man kuv vet le ri ni Bal tık dev let le ri ve Fin-

lan di ya’dan çı kar dı. An cak Hit ler, Ma ca-

ris tan ve Slo vak ya’nın do ğu sı nı rın da ve 

Or ta Po lon ya’da kon tro lü el de ede rek Or ta 

Av ru pa’da ki hâki mi ye ti ni ko ru mak için ye-

ni bir sa vun ma ala nı oluş tu ra bil di. Bu hat 

bo yun ca Al man lar sa bit bir sa vun ma hat tı 

teş kil eder ken Sov yet ler de Or ta Av ru pa 

ve Al man ya’nın iç le ri ne doğ ru sal dı rı için 

ha zır lık yap tı. 1 Ağus tos 1944’te Kı zı lor du 

Var şo va’nın ke nar ma hal le le ri ne yak laş tı-

ğın da Po lon ya lı lar, Mos ko va’nın teş vi kiy le 

şeh ri Al man lar’dan kur tar mak adı na bü-

yük bir is yan baş lat tı. An cak isyan dok san 

dört gün sür dü ve 250.000 Po lon ya lı Al-

man lar ta ra fın dan öl dü rül dü. Sta lin, Po-

lon ya lı lar’ın Na zi ler ta ra fın dan kat li amı na 

se yir ci kal mak la ye tin me di, Ba tı lı lar’ın yar-

dım gön der mek için is te di ği Sov yet iş ga li 

al tın da ki Po lon ya ha va sa ha sı nın kul la nı-

mı na da izin ver me di. Kı zı lor du Var şo va’ya 

an cak 1945’te gir di. Bu şe kil de Sta lin, Po-

lon ya’yı ra hat kon trol ede bil mek için Na zi-

ler’in Po lon ya lı lar’ı kı yı mı na izin ver di.

Ba tı cep he sin de An vers’e gi ren müt-

te fik ler, Ren neh ri nin dar va di si bo yun ca 

iler le ye rek Ruhr böl ge si ni ku şa tıp ora dan 

da Ber lin’e doğ ru ha re ket et me yi plan-

la dı lar. Mar ket-Gar den ope ras yo nu adı 

ve ri len bu sal dı rı pla nı 17 Ey lül 1944’te 

baş la dı. An cak Hit ler, Do ğu cep he sin den 

Ba tı’ya önem li sa yı da as ker kay dır dı ve 16 

Ara lık 1944’te müt te fik le rin en za yıf ol-

du ğu Ar den ler’den sal dı rı baş lat tı. Bul ge 

Sa va şı ola rak bi li nen bu ça tış ma Ame ri kan 

or du su nun Ba tı cep he sin de ka tıl dı ğı en 

bü yük sa vaş ol du. Müt te fik ler Ar den ler’de 

önem li ka yıp lar ver di. An cak müt te fik ler 

ka yıp la rı nı telâfi ede bi lir ken Al man lar’ın 

böy le bir imkânı yok tu. Bul ge Sa va şı Ocak 

1945 or ta la rı na ka dar sü rüp git ti. Bu ara-

da Hit ler ba tı ya sev ket ti ği bir lik le ri tek rar 

Do ğu cep he si ne gön der me ye ka rar ver di. 

An cak he nüz bu bir lik ler ye ri ne ulaş ma-

dan Sov yet ler son bü yük ta ar ruz la rı nı baş-

lat tı. Bu ham le ile Al man or du su her iki 

cep he de de za yıf la dı.

Al man lar ken di ül ke le ri ne doğ ru çe kil-

me ye baş lar ken 4-11 Şu bat 1945’te Yal-

ta Kon fe ran sı’nda müt te fik ül ke li der le ri 

Al man top rak la rı nı ken di ara la rın da pay 

et ti. Hit ler’i yen me or tak pay da sı on la-

rı bir ara da tut muş tu. Bu he de fe çok 

yak la şıl dı ğı an da ya pı lan bu kon fe rans ta 




