AVRUPA POL~T~ KASINDA POLONYA*
(Bir Tarihi Perspektil)
Prof.Dr. FAHIR ARMAO~LU
Osmanl~~ imparatorlu~unun Lehistan dedi~i bugünkü Polonya, Osmanl~~ Devleti'nin ve Türkiye'nin durumlar~ nda oldu~u gibi, Avrupa'n~n
gayet stratejik bir bölgesinde bulunmas~~ sebebile, Avrupa politikas~ nda
mücadele eden büyük kuvvetlerin, rekabet, mücadele ve toprak ihtiraslar~n~ n ba~l~ ca konusu olmu~tur. Tarihi perspektif içinde, Polonya'n~ n, Avrupa'n~ n kuvvet dengesi ve politikas~~ içindeki geli~melerini anahtarlar~~ ile çizmeye çal~~aca~~z.
I. Osmanl~~ Devleti ve Lehistan
Polonya'n~ n bilinen tarihi IX. yüzy~ lda Piast hanedan~~ ile ba~lar ve bu
hanedan X. yüzy~ lda H~ ristiyanl~~~~kabul etmi~tir. Ba~kentleri Poznan idi.
Piaselar, Alman imparatorlar~, Macaristan, Bohemya, Pomeranya,
Danimarka ve Kiev ile yapt~ klar~~ sava~lar~~ kazanarak, topraklar~ n~~ geni~letmi~lerdir. Bunun üzerine Piast hanedan~ ndan Boleslaus 1, 1025 tarihinde
Kral ünvan~ n~~ alm~~t~ r.
Piast hanedan~ , ///. Casin~~'in 1370 tarihinde ölümü ile sona ermi~~ve
krall~ k tac~~ 1386 dan itibaren Litvanya'll jagellon hanedan~ na geçmi~tir.
Osmanl~~ Devleti Balkanlarda yay~ lmaya ba~lad~~~~zaman, Lehistan jagellon
hanedan~ n~ n yönetimine geçmi~~bulunuyordu.
Jagellon hanedan~~ 1572 tarihine kadar hüküm sürmü~tür.
Jagellon'lar, Macaristan, Moskova Prensli~i, Nloldavya, K~ r~ m Hanl~~~~
ve Osmanl~~ Devletile çe~itli sava~lar yapmalar~ na ra~men, XV. yüzy~ l~ n ortalar~ nda topraklar~ n~~ Balt~ k'tan Karadeniz'e kadar yaym~~lard~ r.
Tam bu s~ ralardad~ r ki, 1477 de K~ r~ m Hanl~~~'n~ n Osmanl~~ nüfuzu
alt~ na girmesi, 1484 de Kil: ve Akkirmann fethi ve arkas~ ndan da 1486 da
Bo~dan'~ n Osmanl~~ Devletinin nüfuzu alt~ na girmesile, Lehistan ve Osmanl~~ Devleti iki kom~u durumuna gelmi~tir.
1444 Vama muharebesi istisna edilirse, XV. yüzy~ l~ n sonlar~ ndan
XVII. yüzy~ l~n sonlar~ na kadar, Osmanl~~ - Leh rnünasebetlerinin iki
* Türkiye-Polonya Diplomatik ili~kilerinin 575. Y~ ldönümü Paneli, 1989.
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mühim karakteristi~i vard~ r: Biri, bu münasebetlerin, hemen hemen devaml~~ çat~~ma içinde olmas~; ikincisi de, bu çat~~an münasebetlerin, Osmanl~~ Devleti'nin kontroluna giren Bo~dan üzerinde yo~unla~mas~d~r.
Varna'da Islâm'~ n Balkanlardaki yay~lmas~n~~ durdurmayan Lehistan,
Osmanl~~ Devleti'nin Bo~dan'~~ da alarak topraklar~n~~ kuzeye do~ru geni~letmesi ile, yan~ ba~~ nda bir kuvvet merkezinin meydana ç~ltmas~ n~,kendisi
için bir tehdit olarak görmü~~ve bu tehdidi bertaraf etmek için de, Osmanl~~ Devleti'ni Bo~dan'dan uzakla~t~ rmak istemi~tir. Bu ise, iki devletin
münasebetlerini bir çat~~ ma içine sokmu~tur.
Bo~dan meselesi, Osmanl~~ Devleti ile Lehistan aras~nda 1699 Karlofça
Antla~mas~na kadar bir ç~ban ba~~~olarak devam etmi~tir. Mamafih, bütün
bu dönem içinde münasebetlerin, k~sa sürelerle de olsa düzeldi~i de
gönilmü~tür. Nihayet 1699 Karlofça antla~mas~nda, Osmanl~~ Devleti'nin,
1676 Buca~~bar~~~~ile alm~~~oldu~u Podolya ve Ukrayna S,1 Lehistan'a terketmek suretile, Lehistan da Bo~dan ile alâkas~n~~ kesmi~tir.
2.

Rusya Faktörüntin Ortaya Ç~ kmas~~

XVI. yüzy~ ldan itibaren ortaya ç~ kmaya ba~layan iki faktör, Lehistan'~~
zay~flatmaya ve sarmaya ba~lam~~t~ r. Bunlardan biri, Lehistan Kral~~ Sigis-mund Ogrisdin 1572 de ölümü ile jagellon hanedan~n~ n sona ermesi ve Lehistan krallann~n Diyet taraf~ ndan oybirli~i ile seçilme (Libemm veto)
usulünün uygulanmas~na ba~lanmas~d~ r. Jagellon hanedan~ n sona ermesi
Polonya'n~ n tarihinde bir dönüm noktas~~ olmu~tur. Zira Diyet üyelerinin
oybirli~i meselesi, Kral seçimine, bütün kom~u devletlerle zaman~ n büyük
devletlerinin Lehistan'a müdahalelerine ve dolay~sile Lehistan'~ n bu devletler aras~ nda bir rekabet ve mücadele konusu te~ kil etmesine sebep olmu~tur.
Di~er faktör ise, XVII. yüzy~ldan itibaren "Çarl~ kn Rusyas~'n~ n Avrupa istikametinde yay~ lmaya ba~lamas~~ ve Lehistan'~ n da bu istikamet üzerinde bulunmas~~ dolay~ sile, Lehistan için bir Rus tehdidinin ortaya ç~kmas~d~r.
Bu arada, Isveç'in de Lehistan'~~ kontrol alt~na alma çabalar~n~~ da hat~rlamak gerekir.
Fakat, L Petro ve IL Katerina ile birlikte, yani XVII. yüzy~l~n ikinci
yar~s~~ ile XVIII. yüzy~l~n ba~lar~ ndan itibaren, Rusya Lehistan için daha
da ciddi bir tehdit haline gelmi~tir. I. Petro ile birlikte Rusya'n~n üç ana
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istikamette yay~lma çabas~~ içine girdi~i görülmü~tür. Bunlar, Balt~~a ç~ kmak için Isveç istikameti, Kara Avrupas~'na bir pencere açmak için Lehistan
istikameti, ve s~cak denizlere aç~lmak için de Bo~azlar ve Osmanl~~ Devleti istikameti, yani Karadeniz istikameti'dir.
I. Petro'nun açt~~~~bu yeni politika, II. Katerina ile daha da h~z kazanm~~t~ r. Di~er taraftan, Rusya'n~ n bu yay~ lma politikas~ , bu yay~ lmaya
hedef olan Osmanl~~ Devleti ile, Lehistan ve Isveç aras~ nda da bir yak~ nla~ma meydana getirmi~tir. Fakat gerçek ~udur ki, Rus yay~lmas~ n~ n bu üç
devlet üzerindeki bask~s~ , her üçünün de sars~lmas~ na ve zay~flamas~ na sebep olmu~tur.
3. Polonya'n~n Taksimleri
Polonya Kral~~ III. Og~istiin 1763 de ölümü üzerine, II. Katerina, kendi sevgilisi, Leh asilzadelerinden Stanislas Ponyatovski'yi kral seçtirmek için
Prusya ile i~birli~ine girdi. Bunun üzerine, "Ortodoks" Rusya ile, "Protestan" Prusya'n~ n "Katolik" Polonya üzerindeki nüfuzunu önlemek isteyen
"Katolik" Fransa ve Avusturya hemen harekete geçtiler ve duruma müdahale ettiler. Hatta, 1699 Karlofça'danberi Rus tehlikesini görmeye ba~layan ve Polonya'y~~ destekleyen Osmanl~~ Devleti'ni de bu i~in içine çekmek
istedilerse de, Osmanl~~ Devleti bu kar~~~ k kombinezonlara bula~mak istemedi.
Polonyal~ lar da Kral seçimi meselesinde birbirlerine dü~ünce, II. Katerina, Var~ ova'ya asker sokarak, 1764 Eylülünde Ponyatovski'yi, Il. Stanislas olarak kral seçtirmeye muvaffak oldu. Bu suretle Rusya, Polonya'ya "fiilen" el koymu~~olmaktayd~.
Rusya'n~ n Polonya üzerindeki bu "fiili" kontrolü, Polonya'da ço~unlukta olan katolikler ile, katolik olmayan mezhepler aras~ nda bir mezhep
mücadelesine sebep oldu. Çünkü, Rusya ve Prusya, katolik olmayanlar~~
destekledi. Ve hatta aç~ kça himaye ettiler.
Bu mezhep mücadeleleri kar~~s~ nda Avusturya, d~~ardan katolikleri
destekledi ve onlar~n yan~ nda yer ald~. Avusturya'n~n amac~~ Polonya'daki
Rus nüfuzunu k~ rmakt~ . Katolik Fransa da Avusturyay~~ destekledi. Karadeniz'de belirmeye ba~layan Rus tehlikesinden sonra, Polonya'n~n da Rusya'n~ n kontroluna girdi~ini gören Osmanl~~ Devleti, "Lehistan" meselesi dolar 769 da Rusya'ya sava~~açt~~ ise de yenildi.
Bu sava~~ n sonunda 1774 Küçük Kaynarca bar~~~~ yap~ld~. Fakat daha
bu bar~~~yap~ lmadan, Avusturya'n~n Osmanl~~ Devleti yan~ nda sava~a katil-
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mas~n~~ önlemek için, Rusya, 1772 Temmuzunda, Polonyan~ n, Avusturya
ve Prusya'n~n da kat~lmas~~ ile üç devlet aras~ nda taksimini sa~lad~ . Polonya'n~ n bu birinci taksimi ile Rusya, Litvanya'n~n bir k~sm~n~~ ve Beyaz
Rusya'y~ ; Prusya Dantzig (bugünkü Gdansk) ile Polonya Prusyas~n~, ve
Avusturya da Galiçya'y~~ ald~.
Bu taksimden geriye kalan ba~~ms~ z Polonya, kendi kendini yönetemeyip iç kar~~~kl~ klara dü~ ünce, Rusya, 1792 de de bu Polonya topraklar~n~~ i~gal etti. Bunun üzerine Prusya da Polonya'ya asker soktu. Bunun
üzerine Polonya, 1793 y~l~ nda, Rusya ile Prusya aras~nda ikinci defa payla~~ld~~ ve ortada küçük bir Polonya b~rak~ld~.
Bu ikinci payla~ma üzerine Polonyal~ lar 1794'de, Kosct'usko liderli~inde
ba~~ms~zl~k için ayakland~ lar. Bunun üzerine, Rusya, Prusya ve Avusturya,
1795 te Polonya'y~~ üçüncü defa taksim ederek, bu devleti haritadan sildiler.
4. XIX. yüzy~lda Polonya
Napolyon, Rusya ile 9 Temmuz 1807 de yapt~~~~ Tilsitt Anla~mas~~ ile,
Polonya'n~ n, 3. taksiminden 12 y~l sonra, Var~ova Büyük D~ikal~~~~ ad~~ ile
ba~~ms~ z bir Polonya devleti kurarak, bu devleti kendisi ile Rusya aras~na
bir tampon olarak yerle~ tirdi. Tabii bu devlet, ayn~~ zamanda, Napolyon'un Rusya'ya kar~~~bir ileri-karakolu olmaktayd~.
1815 Viyana Kongresi, nominal olarak bir Polonya'n~n varl~~~n~~ kabul
etmi~~ise de, bu devlet Rus Çar~ 'na ba~lanm~~t~ . Yani, Viyana Kongresi
Polonya'y~~ Napolyon'un kontrolundan ç~ kararak Rusya'n~ n kontroluna veriyordu. Dolay~ sile, Polonya, bu sefer Rusya'n~n Avrupa'ya yönelen ileri
karakolu oluyordu. Ayr~ ca, Polonya topraklar~ ndan Galiçya Avusturya'ya,
bat~~ eyaletleri Prusya'ya verilmi~~ve Cracow ayr~~ bir cumhuriyet yap~lm~~t~.
1830 ihtilâllerinde Polonya halk~~ da ba~~ms~zl~k için ayaklanm~~~ise
de, Rusya bu ayaldanmay~~ 1831 de kanl~~ bir ~ekilde bast~rm~~t~r. Bu ayaklanmadan sonra binlerce Polonyal~~ Fransa'ya göç etmi~tir.
Polonyal~lar~ n 1863 deki milli ayaklanmalar~~ da yine Ruslar taraf~ ndan kanl~~ bir ~ekilde bast~ r~ld~ . Bu ayaklanma s~ras~ nda, Prusya Ba~bakan~~
Bismarck, Almanya milli birli~inin kurulu~ unda zaruri gördü~ü bir PrusyaAvusturya sava~~ nda Rusya'n~n tarafs~zl~~~n~~ sa~lamak için, Polonya milliyetçilerine kar~~~Rusya ile i~birli~i yapmaktan kaç~ nmam~~t~ r.
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1863 ayaklanmas~~ ile Polonya, bir kere daha, büyük kuvvetler aras~ ndaki oyunlar~ n kurban~~ oluyordu.
1863 ayaklanmas~ n~ n bast~ r~ lmas~ ndan sonra, Polonya'n~n Rusla~t~nlmasz
politikas~~ yo~unluk kazanm~~t~ r. Buna kar~~l~ k, Bismarck'~ n me~hur "Kulturkampf" politikas~~ çerçevesinde, Prusya Polonyas~ n~ n cermanizasyonuna da
h~z verilmi~tir. Bu, ayn~~ zamanda, Rusya ile Prusya'n~ n birbirlerine kar~~~
ald~~~~bir tedbiri de ifade ediyordu.
5. L Diinya Sava~~~ve Ba~~ ms~z Polonya
I. Dünya Sava~~~ s~ ras~ nda Pilsudski liderli~indeki Polonya milliyetçileri,
Almanya ve Avusturya-macaristan ile birlikte Rusya'ya kar~~~mücadele etmi~ ler ve bunun neticesi olarak da 1916 da Polonya'n~ n ba~~ms~zl~~~~ilan
edilmi~~ise de, görülmü~ tür ki, Almanya, Polonya üzerinde yeniden kontrol kurmak istemektedir. Bu sebeple, Polonya milliyetçilerinin Almanya ile
aras~~ aç~ld~~ ve bundan sonra ba~~ms~zl~ k hareketinin merkezi Paris'e kayd~.
1919 Versay Antla~mas~~ ba~~ms~z Polonya'y~~ tarih sahnesine yeniden
ç~ kar~ rken, Dantzig liman~ , bir serbest liman olarak, bu yeni devlete verildi
ve Polonya'n~ n Balt~ k Denizi'ne ç~ kmas~~ sa~land~. Lâkin, Dantzig'e bir koridor ~eklinde uzanan Polonya topraklar~ , Do~u Prusya'y~~ Almanya'dan
ay~ rm~~~olmaktayd~ . Do~u Prusya ise Almanya'ya aitti.
Silezya'n~ n baz~~ k~s~ mlar~~ da plebisit ile Polonya'ya verildi.
Paris Bar~~~Konferans~ nda Polonya-Rusya s~ n~ r~, ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~ Lord Curzon 'un teklifi lolay~sile, Curson Line denen bir çizgi ile belirtildi. Bu çizgi, halk~n~ n ço~unlu~unun Beyaz Rus ve Ukraynal~~ olmas~~ dolay~sile, Do~u Polonya topraklar~ n~~ Rusya'ya b~ rak~yordu. Halbuki bu topraklar, 1772 Polonya's~ n~n topraklar~~ idi. Bundan dolay~~ Polonyal~lar "Curzon Çizgisin ni tan~ mad~lar ve 1772 s~ n~rlar~~ üzerinde israr ettiklerinden
1920 de Rusya'ya sava~~açt~lar ve bu sava~~ n sonunda Sovyet Rusya ile
Polonya aras~ nda imzalanan 19 Mart 1921 tarihli Riga Bar~~~~ile Polonyal~lar isteklerinin ço~unu elde ettiler. Ne var ki, ilerde Riga Bar~~~, Sovyet
Rusya'n~ n Polonya'ya kar~~~politikas~ n~ n a~~rl~ kl~~ unsuru olacak ve Polonya'n~ n 4. taksimine yol açacakt~r.
Yine 1772 s~n~ rlar~~ dolay~sile, Polonyal~ lar, Vilna konusunda Litvanya
ve Teschen konusunda da Çekoslovakya ile anla~mazl~ k halinde olacaklard~ r.
Be/le~en C'. LVII, 19
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6. Ikt-Sava~-Aras~~Döneminde Polonya
Yeni zamanlar tarihinde Polonya üzerinde hem birbirile mücadele etmi~~ve hem de zaman zaman i~birli~i yapm~~~olan üç kuvvet, Rusya,
Prusya (Almanya) ve Avusturya, I. Dünya Sava~~~ile bu güçlerini kaybetmi~ler ve çok zay~ flam~~lard~ r. Almanya ve Avusturya sava~~ n yenilmi~~devletleri aras~ nda yer al~rken, Rusya'da Çarl~~~n y~ k~lmas~ , bu devleti uzunca
bir süre milletleraras~~ politikadan uzak tutaca~~~gibi, Almanya da, 1933 de
Hitler ve Nazi Partisi'nin iktidara gelmesine kadar, Avrupa'da aktif bir
kuvvet olmaktan ç~ km~~lard~r. Avusturya-Macaristan Imparatorlu~u ise
parçalanm~~~ve yerini Tuna Devletleri denen küçük devletler alm~~t~ r.
~~te bu durumdur ki, Polonya'n~ n ba~~ms~z bir devlet olarak tekrar
Avrupa sahnesine dönmesini sa~lam~~t~r.
Polonya'n~ n, kendisini geleneksel olarak tehdit etmi~~olan kuvvetlerden kurtulmas~, bu devlete Avrupa politikas~ nda yeni bir pozisyon sa~lam~~t~ r. Bu da Fransa'n~ n, Polonya'da, Almanya ve Rusya'ya kar~~~bir tampon ve denge unsuru görmesidir. Napolyon Rusya'ya kar~~~bir tampon
olarak nas~l 1807 Tilsitt'de "Var~ova Büyük Dükal~~~ n~" kurmu~~ise, ~imdi
ayn~~ ~ekilde Fransa da, yeni Polonya'da ayn~~ imkan~~ görmekteydi. Ba~ka
bir deyi~le, Polonya, Fransa için, hem Alman militafizmine ve hem de
Sovyet komünizmine kar~~~bir tampon görevi yapacakt~. Bu iki devletten
"çekmi~" olan Polonya da,"tarihi ve dini" ba~lar dolay~sile, Fransa ile
münasebetlerini kendisi için bir teminat, bir garanti olarak görmü~tür. Bu
sebeple, Iki-Sava~-Aras~~ (1 919-1939) döneminde Fransa ile Polonya aras~ ndaki münasebetler gayet s~ k~~ olmu~tur. Bu arada, Fransa'n~n Versay düzenini korumak için "Tuna Devletleri" ile 1920 lerde kurdu~u K4iik Antant
da, Polonya'n~ n gerek Almanya'ya, gerek Rusya'ya kar~~~güvenli~inin de
ilâve bir teminat~~ olmu~tur.
Lâkin sava~~sonras~ nda Almanya ve Sovyet Rusya'n~ n Avrupa toplulu~unun d~~~ na itilmesi, d~~~politika bak~ m~ ndan bu iki devleti birbirine yakla~t~ rm~~~ve 1922 Nisan~'nda iki devlet, Versay Antla~mas~'na kar~~~ortak
bir protesto niteli~ini ta~~yan Rapallo anla~mas~n~~ imzalam~~lard~ r.
Rapallo Anla~mas~~ ile Almanya ve Sovyet Rusya'n~ n birbirlerine yakla~malar~ , ilginçtir, en çok Fransa ile Polonya'y~~ telâ~land~rm~~~ve bilhassa
Polonya'ya kar~~~bir ittifaktan ~üphelenmi~lerdir.
Bunun için, Fransa ve ~ ngiltere, italya'y~~ da yanlar~na alarak, Almanya ile 1925 Ekiminde Locarno Anla~malan'nt imzalam~~lard~ r. Locamo An-
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la~malar~, bir bak~ma, Almanya'y~~ Sovyetlerden ay~np, Bat~l~lar yan~na
çekmeyi amaçlamaktayd~.
Bununla beraber, Locarno Anla~malar~~ ile Almanya, Fransa ve Belçika ile olan bat~~ s~n~rlar~~ hakk~nda garanti vermekle beraber, Polonya s~n~rlar~~ için garanti vermemi~tir. Yaln~z, Polonya ile toprak ve s~n~r anla~mazl~klar~n~ n "bar~~ç~" çözümü için "hakem" anla~mas~~ imzalam~~t~r. "Do~u
Prusya" ve "Dantzig" meselesi daha o zamandan Almanya'n~n üzerinde
durdu~u bir konu idi.
Almanya'n~n Locarno ile Bat~ 'ya dönmesi Sovyetleri telâ~land~rm~~~ve
Sovyet D~~i~leri Bakan~~ Çiçerin, 1925 Eylülünde Var~ova'y~~ ziyaret ederek, Sovyetlerin Polonya ile münasebetlerini düzeltme yoluna gitmi~tir.
Lâkin, Sovyetlerin, bir tarafs~zl~ k ve sald~rmazl~k pakt~~ imzas~~ teklifini Polonya kabul etmedi.
7. Polonya'n~ n Dördüncü Taksimi (1939)
1933 y~l~ nda Almanya'da Hitler'in ve Nazi Partisi'nin iktidara gelmesi
ile ba~layan Avrupa geli~meleri, Polonya'n~n da sonunu getirmi~~ve Polonya, birbirinin can dü~man~~ olan Nazi Almanyas~~ ile Sovyet Rusya aras~ndaki bir uzla~man~n köprüsü olmu~tur.
Hitler'in iktidara geldikten sonra yapt~~~~ilk i~, 1934 Ocak ay~nda Polonya ile, anla~mazl~klar~n ban~c~~ yollarla çözümünü öngören bir anla~ma
imzalamas~~ olmu~tur. Fakat bu anla~ma, esas~nda, Almanya bat~da me~gul iken Polonya'n~ n kendisini rahat b~rakmas~ na yönelik bir tedbirdi.
Yoksa Naziler 1933 de iktidara geldilderi andan itibaren, Polonya'n~n Kuzey Denizi'ne ç~k~~~liman~~ olan ve Alman topraklar~ndan al~nan Dantzig
Nazilerini k~~k~rtmaya ba~lam~~lard~.
Nazi d~~~politikas~n~ n ilk kademesi "Versay zincirleri" ni k~ rmak oldu~una ve Polonya da bir bak~ ma Versay'~n eseri oldu~una göre, Nazilerin
Almanya'daki iktidarlann~n Polonya'y~~ endi~elendirmemesi imkâns~zd~.
Kald~~ ki, bir kaç y~l sonra Almanya'n~n yeni bir Drang nach Ost~n politikas~~ ile Do~u'ya yönelmesi ve 1938 Mart~ nda Avusturya'y~~ ilhalundan
(Anschluss) sonra, Çekoslovakya'ya dönerek, 1938 Eylülündeki Münich
Konferans~~ile Südetleri almas~~ s~ran~n Polonya'ya gelece~ini göstermekteydi. Çünkü, 1938 Ekiminden itibaren Almanya, Dantzig meselesini ele almaya ba~lam~~t~.
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Almanya'n~n istedi~i, Dantzig'in (bugünkü Gdansk) Almanya'ya terkedilmesi ve Almanya ile Do~u Prusya aras~ nda Polonya topraklar~ ndan
geçecek bir karayolunun yap~m~ n~~ Polonya'n~n kabul etmesi idi.
Polonya bu istekleri kabul etmeyince, 1938 Ekiminde ba~layan
görü~meler 1939 ~ubat~na kadar sürdü. Bu görü~ melerde de Almanya Polonya'ya isteklerini kabul ettiremeyince, Hitler 19 Kas~m 1939 günü,
Dantzig'in i~gali için planlar~n haz~rlanmas~~ emrini vermi~tir.
Bir yandan bu durum üzerine ve öte yandan da Almanyan~n 1939
Mart~ nda Çekoslovakya'y~~ i~gali üzerine Polonya, ~ngiltere ve Fransa'ya
döndü ve Alman tehlikesine kar~~~destek istedi.Bunun üzerine ~ngiltere ve
Fransa 31 Mart 1939 da Polonya'ya "garanti" verdiler. Buna göre, Polonya'n~ n ba~~ms~zl~~~~tehdit edilir ve Polonya da bu tehdide kar~~~koyarsa,
~ngiltere ve Fransa bütün güçleri ile Polonya'ya yard~m edeceklerdi.
Bat~l~lar~n Polonya'y~~ bu derece kesin bir ~ekilde destekleme karar~~ almalar~, Hitler'i büsbütün k~zd~rd ~~ ve ii Nisan 1939'da Alman ordulanna
verdi~i talimatta, I Eylül 1939 günü Polonya'y~~ ezmek için harekete geçilece~ini bildirdi.
Polonya bu ~ekilde Almanya'n~n Planlar~ ndan birinci derecede yer
rken,
1939 ilkbahanndan itibaren Sovyet Rusya'n~n planlar~nda da yer
al~
almaya ba~lad~ . Çünkü Hitler'in Çekoslovakya'y~~ i~galinden sonra Bat~l~lar~n gözü aç~ld~~ ve bundan sonra Hitler'e kar~~~koymaya karar vererek,
Sovyet Rusya ile bir i~birli~ine girmek istediler. Çünkü Sovyet Rusya ile
bir ortak cephe gerçekle~tirildi~inde, bir kriz halinde Almanya iki cepheden
s~k~~t~r~lm~~~olacakt~.
Lakin ortak cephe müzakerelerinde Bat~l~ lar Sovyetlerden beklemedikleri bir durumla kar~~la~t~ lar. Sovyetler, bir Alman sald~r~s~na kar~~, s~n~rlar~~ üzerindeki Finlandiya, Balt~ k memleketleri, Polonya, Romanya ve
Türkiye'ye garanti verilmesini istediler ve bu garantide israr ettiler. Sovyetlerin bu garantide israr etmelerinin sebebi, bu devletlerden herhangi birinin sald~r~ya u~ramas~~ halinde, Sovyet Rusya, bu garanti sebebile yard~ m
bahanesile askerlerini bu ülkeler sokabilecekti. Buna gören bu devletler,
böyle bir garantiyi reddettiler. Çünkü Sovyet Rusya'ya güvenleri yoktu.
Sonradan Alman belgelerinden görülmü~tür ki, Sovyet Rusya Bat~ l~larla bu ortak cephe pazarl~~~n~~ yaparken, öte yandan da, 1939 Nisan~ndan itibaren Nazi Almanyas~~ile pazarl~~a ba~lam~~t~r.
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Hitler'in Sovyet Rusya ile pazarl~ k sebebine gelince: Almanya ilk önce
~ngiltere ve Fransa'ya dönerken, arkas~ n~, yani Do~u tarafm~~ güvenlik alt~na alma gere~ini görmü~tür. Bunun için de, önce Polonya'n~ n i~gali, ikinci olarak da Sovyet Rusya'n~ n tarafs~zl~~~n~ n sa~lanmas~~ gerekirdi. Hitler,
tarihi gerçekleri gayet iyi görerek, Polonya'n~ n Almanya taraf~ ndan i~galine Sovyet Rusya'n~ n sessiz ve tepkisiz kalm~yaca~~n~~ biliyordu. O halde,
Sovyetleri tarafs~z ve hareketsiz tutman~ n tekyolu, Polonya'y~~ bir kere daha
Rusya ile payla~makt~.
~~te, 23 A~ustos 1939 sabah~~ bütün dünyada bir "bomba" gibi patlayan, Alman-Rus tarafs~zl~k ve sald~ rmazl~ k pakt~ , Tarihle, Polonya'n~ n
Dördiincii payla~~lmas~n~~ hediye (!) ediyordu.
Esas~nda, aç~ kland~~~~ ~ekliyle, Alman-Rus Antla~mas~~ bir "sald~ rmazl~ k" ve bir "tarafs~zl~ k" antla~mas~ ndan ba~ka bir ~ey de~ildi. ~üphesiz, Almanya'n~ n sava~~açmas~~ halinde Sovyet Rusya'n~ n tarafs~z kalmas~, Bat~ l~lar~ n hesaplar~ n~~ alt-üst edecek mahiyette bir handikap idiyse de,
görünürde antla~mas~ n~ n metnin ortak hükümleri bulunmuyordu.
Lâkin II. Dünya Sava~~~sonunda ele geçen Alman belgelerinden
görüldü~ü üzere, 23 A~ustos t939'Pakt~ 'n~ n taraflar~, toprak payla~mas~n~,
bu Pakt'a "Ek G~zli Protokorile yapm~~lard~.
Bu Protokol'a göre Litvanya hariç, Finlandiya ile di~er Balt~ k ülkeleri
Sovyet nüfuz alan~, Polonya'dan Vilnaly~~ alacak olan Litvanya Alman
nüfuz alan~~ oluyordu. Keza, Besarabya, yani bugünkü Moldavya Cumhuriyeti de Sovyetlere b~ rak~ l~ yordu.
Ek Gizli Protokol'ün Polonya hakk~ndaki hükümleri veya düzenlemesi
de ~öyle idi: Bu devletin topraklar~, Narev-Vistül-San nehirlerinin meydana getirdi~i bir çizgi ile, Almanya ve Sovyet Rusya aras~ nda niifuz alanlar~na ayr~llyordu. Fakat, ilerdeki siyasi geli~melere göre Polonya'n~ n ba~~ms~z
bir devlet olarak kal~p kalmayaca~~na ayr~ca karar verilecekti.
Bu antla~madan sonra Hitler, t Eylül 1939'dan itibaren Polonya'y~~
bir silindir gibi ezerek i~gale ba~lad~. Stalin, Polonya'n~n bu kadar k~sa bir
zamanda ezilece~ini ümid etmemi~~olmal~~ ki,bütün Polonya'n~n Alman i~galine u~rayaca~~n~~ görünce, o da 17 Eylül 1939'da Polonya'ya sava~~ilan
ederek askerini Polonya'ya sokmaya ba~lad~.
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Bunun üzerine, Moskova'da 28 Eylül 1939 günü Almanya ile Sovyet
Rusya aras~ nda imzalanan bir anla~ma ile, Polonya bu iki devlet aras~ nda
payla~~ld~. Bu, Polonya'n~n tarih içinde "dördüncü" taksimi oluyordu.
Bu anla~maya ekli 3 tane "gizli tamamlay~c~~ protokol" vard~ r. Bunlardan ikisi mühimdir. Bunlardan birisile Litvanya Sovyet Rusya'ya b~rak~l~yordu. Bir di~erinde de kapal~~ ifadelerle, kendi topraklar~nda hiç bir "milli"
harekete müsaade etmeyecekler ve bu gibi hareketleri bast~ racaklard~.
Böylece ba~~ms~z Polonya tarih sahnesinden tekrar silindi.
8. Bugünkü Polonya
~kinci Dünya Sava~~~Avrupa'daki kuvvet dengesini alt-üst etti~i gibi,
Polonya ile ilgili bütün faktörleri de silip süpürmü~tür. Mesela, geleneksel
faktörlerden Avusturya daha I. Dünya Sava~~~sonunda Polonya meselesinden çekilmi~ti. Eski Prusya, yeni Almanya faktörü ise, Nazi Almanyas~'n~ n
yenilgisi ile sadece ortadan kalkmakla kalmam~~, Sovyet Rusya'ya Avrupan~ n kap~lann~~ da açm~~t~r. Çünkü, Sovyetler Almanya'n~ n yar~s~n~n üstüne
gelip oturmu~tur. Tabii, bu arada, yolu üzerindeki Polonya'y~~ da i~gal
ederek.
Polonya, bilhassa I. Dünya Sava~~'ndan sonra, Rusya, Almanya ve
Avusturya gibi "Do~u Faktörleri" nden yakas~n~~ kurtanp, Fransa ve ~ ngiltere gibi "Bat~~ Faktörleri" ne dayanm~~t~. II. Dünya Sava~~'n~n sonunda
Bat~~ Faktörleri de kalmam~~t~. Çünkü Fransa daha saval~n birinci y~l~nda
yenilmi~~ve "yorgun" ~ngiltere de kendi kabu~una çekilmeye karar vermi~ti. ~ngiltere, Avrupa'n~n sorumlulu~unu Amerika'n~ n s~rt~na y~ kmak istiyordu. Lakin milletleraras~~ politikan~ n "tecrübesiz" Amerika's~~ da bir an
önce Avrupa'dan çekilip, Atlanti~in öbür yakas~nda eski "inziva" s~ na çekilmeye haz~ rlanmaktayd~. Bu s~rada Amerika, Sovyet Rusya'n~n "i~birli~i"
ile, Avrupa'da ban~c~~ bir düzenin kurulabilece~i ümidinde idi. Bu ümit
k~sa zamanda bo~a ç~ kt~.
Bu durumu çabuk sezinleyen ve Avrupa'daki kuvvet bo~luklanndan
hemen yararlanmay~~ bilen Stalin, ba~ta Polonya olmak üzere, bugün
"Var~ova Pakt~~ üyeleri", "sosyalist ülkeler" denen Do~u Avrupa ülkelerinde, askeri kuvvet yoluyla kendi rejimini aynen tatbike ba~lam~~t~r.
Bu s~rada Stalin, Türkiye, Yunanistan ve Iran'da çe~itli bask~lar yaparak Akdeniz ve Orta Do~u'ya inmek istemi~tir. Gerek Avrupa'daki, gerek
Yak~n Do~u'daki bu durum, I. Petro ve II. Katerina zaman~ndaki Rus
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politikas~n~n bir tekranndan ba~ka bir ~ey de~ildi.Böylece Polonya ile
Türkiye bir kere daha kader birli~i içine girmi~lerdir. Ne var ki, Polonya'n~n Sovyet i~gali alt~nda olmas~, Türkiye'nin ise hemen bat~'n~n yan~nda yer alma çabalar~~ve sonunda Bat~'ya ba~lanmas~, etkin bir i~birli~ine
imkan vermemi~tir.
Yak~n zamana kadar Polonya'n~n durumu bir "i~gal" den ba~ka bir
~ey de~ildi. Fakat Polonya halk~~ bu i~gal kar~~n~nda susmam~~t~r. ilginçtir,
1953'deki Do~u Berlin ve Çekoslovalcya'daki Pilsen ayaldanmalanndan sonra, Sovyet Bloku'nu sarsan ilk büyük ayaklanma, 1956 Haziran~ndalci Poznan ayaklanmas~~ olmu~tur. 1948 de hapse at~lan Gomulka'n~n Polonya iidedi~ine getirildi~i bu ayaklanma, 1956 Elcimindeki Macar milli ayaklanmas~n~~ da ate~lemi~tir.
198o A~ustosunda Gdansk'ta (Dantzig) Lech Walesa liderli~inde ba~layan ve Solidatnosc yani Dayan~~ma ad~n~~ alan sendikal hareket, dokuz y~ll~k
bir mücadeleden sonra Polonya'n~n ba~~ms~zl~~~n~~ bir gerçek haline getirdi~i gibi, bugün bütün "sosyalist" ülkelerde h~z kazanm~~~olan demokratikle~me hareketinin de ba~lang~c~n~~ te~kil etmi~tir. Yak~n Zamanlar tarihinde Polonya'n~n kom~ulanndaki geli~meler Polonya üzerinde etki yapard~. Lfficin günümüzde Polonya geli~meleri ve Solidarnosc'da ~ahsiyetini bulmu~~olan Polonya milliyetçili~i, bütün Do~u Avrupa ülkelerine örnek olmu~~ve Avrupa'n~n tarihinde yeni bir dönemin ba~lamas~n~~sa~lam~~t~r.
Di~er taraftan, bütün bu geli~melerle, Polonya üzerinde etkili olan
Do~u FaktOni tamamen bertaraf edilmemi~~ise de, Polonya'n~n Bat~~Faktörü
ile yak~n münasebetler içine girdi~i de bir gerçektir.

