BIRINCI VE IKINCI DÜNYA SAVA~LARINDA
ALMANLARIN SAVA~~HEDEFLERI*
Prof. ANDREA HILLGRUBER
Son be~~on y~l içinde, Almanlar~n Birinci ve ikinci Dünya sava~lar~nda güttükleri hedefler geni~~ölçüde bilimsel ara~t~rmalara konu
te~kil etmi~~ve böylece zengin denilebilecek say~da eserler meydana
gelmi~tir. 1914 - 1918 sava~~nda Alman sava~~hedefleri üzerinde
Fritz Fischer ile bunun okulu, G. Ritter, F. Stern, W. Mommsen,
Zechlin Hillgruber, W. Steglich gibi yazarlar taraf~ndan yap~lan
tart~~malar, kaleme al~nan kitaplarda ~iddetli bir tak~m tezadlar
geli~tirilmi~tir. ikinci Dünya sava~~n~n hedefleri üzerinde gerçi tart~~malar bu derece ~iddetli ve alenf olmam~~t~ r. Fakat yine de oldukça
derin görü~~ayr~l~klar~~ortaya konmu~tur. Bellock, Trevor- Roper,
Jacobsen, Hildebrand, Sackel, Hillgruber, her iki konu üzerinde
yap~lan ve halt devam eden tart~~malar~n meydana koydu~u dü~ünce
ayr~l~ klar~~bir yana, belli ba~l~~ara~t~rmalar~n sonuçlar~~kaba çizgileri
ile bas~na yans~t~ld~~~~ ~ekliyle, siyasi tarih ile ilgilenen kimseler
üzerinde her iki dünya sava~uun hedefleri esasta ayn~~imi~~gibi bir
izlenim yaratabilecek nitelikte görünmektedir.
Gerçekte ise ilk bak~~ta birtak~m benzerlikler, hattâ ayniyetler
göze çarpmaktad~r: Orta-Afrika'da merkezi Belçika Kongosu olmak
üzere Atlas Okyanusundan Hint Okyanusuna kadar uzanan bir
Alman Sömürge imparatorlu~u; Orta-Avrupa'da Almanya'n~n liderli~i alt~nda Fransa'dan Balkanlara kadar uzanan bir ekonomik
bölgenin meydana getirilmesi; Fransa'n~n uzun bir süre için zay~f
b~rak~lmas~~ve ikinci derecede bir devlet düzeyine dü~ürülmesi;
Lehistan'da, Balt~k ülkelerinde, Finlandiya'da, Tuna ve Balkan
memleketlerinde Alman ç~karlar~ ; Türkiye'yi Almanya'n~n hâkim
bulundu~u geni~~bir bölge içine sokmak gayretleri— bu hususlar
Alman resmi belgeleri ile ispat edilebilir durumdad~r. Bununla
beraber bu ve daha benzerlikler dolay~siyle nitelik bak~m~ndan
mevcut olan ayr~l~klar görmezlikten gelinmemelidir. Ayr~ca, Fischer'* Bu konferans
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in görünü~üne ayk~ r~~olarak, Birinci Dünya Sava~~nda Alman sava~~
hedeflerinin geli~mesini, meseleyi anlamak için önemli bir etken
olarak görmek gerekir.
Esasl~~ ayr~l~klar olarak a~a~~daki hususlar tespit edilmelidir:
— 1914-18 sava~~ nda Almanya'daki belli ba~l~~sosyal kuvvetler
(Siyasi partiler, dernekler, devlet ricali) sava~~hedefleri üzerinde
aç~ktan aç~~a tart~~~rlar idi; ayn~~zamanda, mesela SPD, Alldeutsche
gibi partiler aras~nda, hattâ Bethmann - Hollweg ile Kühlmann,
Hintze, Ludendorf vesaire gibi ki~iler aras~nda sava~~hedefleri üzerinde dü~ünce ayr~l~klar~~vard~. Buna kar~~l~k, Ikinci Dünya Sava~~n~n
hedefleri üzerinde, gerçi mesela D~~i~leri Bakanl~~~, Deniz Kuvvetleri
Komutanl~~~, Endüstri Birli~i gibi kurulu~lar ve Goering ile Rosenberg gibi ki~iler aras~nda baz~~anla~mazl~klar yok de~ildi, fakat bu
tart~~malar kamuoyunun d~~~nda cereyan ederdi ve ancak ikinci
derecede bir önem ta~~rd~. Zira Alman siyasetini tümü ile tayin eden,
do~rudan do~ruya Hitlerin kendisi idi.
2 - Her nekadar toprak kazançlar~~ hususunda nitelik bak~m~ndan her iki sava~~n hedefleri aras~nda baz~~paralellikler görülüyorsa da, nitelik bak~m~ndan Ikinci Dünya Sava~~nda Hitler'in program~nda görülen a~~r~~derecedeki genel bir Yahudi aleyhtarl~~~~ile
birinci sava~a nazaran çok daha ileri gidildi~i a~ikard~r.
3 — Nihayet, 1914 - ~ 8'de münferit siyasi kuvvetlerin birbirinden çok ayr~~olan taarruz istikametleri, Hitler'in "kademeli plan~"
ile ortadan kalkm~~t~r. Bu plana göre hedeflere bir s~ra içinde vanlacakt~r: Evvela Fransa'n~n y~k~lmas~~ve Avrupa Rusyas~'n~n fethi ile
bir k~ta imparatorlu~u kurulacak; bundan sonra Orta-Afrika'da bir
sömürge imparatorlu~u meydana getirilecek; ayn~~zamanda Atlas
ve Hint Okyanuslar~nda bir s~ra deniz üsleri tesis edilecekti. Buralarda üslenecek olan kuvvetli bir Alman donanmas~, dünya devleti
haline gelmi~~bulunan Almanya ile yine bir dünya devleti olan Amerika Birle~ik Devletleri aras~nda dünya hakimiyeti mücadelesi için
haz~r bekleyecekti.
Hitler'de önemli olan nokta, Avrupa Rusyas~m zaptetme merhalesinin Avrupa Yahudilerini yok etme merhalesi ile birle~tirilmesidir. Bu hal, ~rk teorisinin tabii bir neticesidir. Irk teorisi, Bol~evik
Rusya'y~~Yahudi dünya hâkimiyetinin ana merkezi olarak saymakta
ve biyolojik sonuç olarak Ortado~u — Avrupa'da ve bundan sonraki
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merhalede de bütün Avrupa'da Yahudi ~rk~n~~ ortadan kald~r may~~
öngörüyordu. En yüksek zirveyi, "Genel Do~u Plan~" diye adland~r~lan 15.73945 tarihli bir plan te~kil ediyordu. Buna göre milyonlarca islav Sibirya'ya göç ettirilecek, bunlardan bc~alacak Avrupa
Rusyas~na Almanlar yerle~tirilecekti. Ancak ba~lang~ç olarak gerçekle~tirilebilen bu plan ile mukayese edilecek olursa, 1914-18 y~llar~nda Alldeutsche denen kurulu~a mensup a~~nlann tasarlad~ klar~~
yay~lma planlar~n~n -ki buna "halka saha açmak" plan~~denmi~tir—
ancak k~smen gerçekle~tirildi~i görülür. Asl~nda 1914-18 tarihli a~~r~~
do~u hedefleri ile Hitler'in do~u siyaseti aras~ndaki ba~lant~n~n
üzerinde önemle durmak gerekir. Burada belirli bir devaml~l~k
vard~r. Buna mukabil Bethmann - Hollweg'in Orta-Avrupa planlar~~
daha önceki sava~~hedefleri aras~nda bulunmaktad~r.
Hitler, program~nda çe~itli ak~mlan (s~n~rl~~reviziyonizm, do~u
hedefleri, sömürge ve dünya hakimiyeti gayretleri ak~mlar~) bir tarafa b~rakmas~n~~bilmi~tir. Sava~~n uzamas~, bunun nedenlerinden
biridir.

