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Merhaba, benim adım Selinay ÇETİN ve Atayurt Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. 
ATAMUN 2020 Online konferansımıza katıldığınız için onur duyuyorum ve tekrardan 
hepinize hoşgeldiniz demek istiyorum. Umarım bu komiteden kendinize istediğinizden 
fazla deneyim ve tahmin edemeyeceğiniz kadar bilgi ve eğlence katarak ayrılırsınız. 
Sizden dikkatli bir şekilde istediğim ve beklediğim tek şey bu çalışma rehberini dikkatli bir 
biçimde okumanız ve içinde olduğumuz dönemi ve olayları yeterince kavramanız. Türkçe 
dilinde gerçekleştireceğimiz kriz komitemiz süresince karşılaşabileceğiniz krizlere ve 
patlak verebilecek olan olaylara  iş birliği ile karşı koyacağınızı, geçmişi baştan 
yazacağınızı hissediyor ve ATAMUN Online’20 konferansımızın siz değerli delegelere 
birçok katkı sağlamasını tüm kalbimle umut ediyorum,

                                                                                         Usg, Selinay ÇETİN

                   NEVİLLE CHAMBERLAIN KİMDİR?

Neville Chamberlain; İngiliz siyaset adamıdır (Birmingham 1869-Hampshire 1940). 1915’te 
Birmingham Belediye Başkanı seçildi. Birinci Dünya Savaşı içinde bazı kamu görevleri 
üstlendi. 1918’de Muhafazakâr Parti’den Avam Kamarası‘na seçildi. Bir ara sağlık bakanı 
olarak görev yaptı. 1923’te maliye bakanı oldu, bu görevi 1924’e kadar sürdürdü. İkinci kez 
bu göreve 1931’de getirildi. 1937’ye kadar süren bu görevi sırasında hükümeti ekonomik 
alanda reform yapmaya zorladı. 1937’de başbakan oldu.

Adolf Hitler ile 1938 Münih'te tanıştı ve bunun sonucunda İngiltere ve Almanya'nın bir daha 
asla savaşa girmeyeceği konusunda bir anlaşma yapıldı. İngiltere'ye dönüşünde 
“Zamanımızın barış olduğuna inanıyorum” dedi. Ancak, Hitler ertesi yıl Prag'ı işgal ettiği 
için 'yatışmanın' başarısı kısa sürdü.  Almanya’nın hızla silahlanması üzerine, İngiltere’nin 
silahlanmasını sağlarken öte yandan Fransız Başbakanı Daladier ile birlikte barış için 
çabalarını sürdürdü. Eylül 1938’de Çekoslovakya’ya yönelik tehditleri nedeniyle Hitler ile 
görüştü. Daladier’nin de desteğini alarak % 50’den fazla Almanın yaşadığı toprakları 

https://www.nkfu.com/avam-kamarasi-ne-demek


Almanya’ya bırakmasını Çekoslovakya’ dan istedi. Aynı yıl Hitler ile ikinci kez görüştü. 
Hitler isteklerini artırınca görüşmeler kesildi. Bir süre gerginlik sonunda Hitler, Daladier ve 
Musollini de Çekoslovakya’da plebisit yapılacağına ilişkin Münih Antlaşması’nın 
imzalanmasını sağladı (30 Eylül 1938). İtalya ile Fransa arasında iyi ilişkiler sağlamak için 
Ocak 1939’da İtalya’ya gittiyse de başarı elde edemedi. 27 Şubat 1939’da Franco rejimini 
tanıdı. Münih Antlaşması’na karşı Mart 1939ʹ da Almanya Çekoslovakya’ya girdi. 
Chamberlain bu kez Alman tehditi altındaki ulusların bağımsızlıklarının güvence altında 
olduğunu duyurarak ilk kez böyle bir garantiyi Polonya’ya verdi (31Mart 1939). 18 
Nisan’da Hollanda, İsviçre ve Danimarka’nın da bağımsızlığının İngiltere tarafından 
güvence altına alındığını duyurdu. Mayısta Türkiye ile bir ittifak oluşturdu. Aynı zamanda 
Fransa ile ortak olarak Romanya ve Yunanistan’m destekleneceği duyuruldu. 

24 Ağustos’ta İngiltere-Polonya Paktı açıklandı, 1 Eylül’de de Almanya Polonya’ya saldırdı. 
Bunun üzerine 3 Eylül’de İngiltere Almanya’ ya savaş açtı. Nisan 1940’ta İngiltere’ nin 
Norveç’e düzenlediği seferin başarısızlığa uğraması eleştirilere neden oldu, Chamberlain 
Muhafazakârların desteğini yitirdi. Mayıs 1940’ta Almanya; Hollanda, Danimarka ve 
Belçika’yı işgal edince görevinden ayrıldı. Yeni hükümeti kuran Winston Churchill’e bir 
süre danışmanlık yaptıysa da hastalanınca bu görevi de bıraktı. Bağırsak kanseri istifasından 
hemen sonra çarptı ve onu Winston Churchill'in koalisyon hükümetinden terk etmeye 
zorladı . 

            

              1938’DE NAZİ ALMANYASININ DURUMU

Bir Alman belgesinin “Kader Yıl” olarak adlandırdığı 1938 olayları, Nazilerin Yahudi 
politikasının radikalleşmesinin bir parçasıydı. Bu yıl boyunca Alman yayılmacılığı tırmandı 
ve iç savaş hazırlıkları hızlandı. Yahudiler üzerindeki baskı, genel siyasi ve ideolojik kursun 
bir parçası olarak görülen artan bir vahşeti aldı. Yıl boyunca Yahudi mülkünün kaydı ve 
zorunlu kamulaştırması arttı. Nazi Ekonomi Bakanı Walter Funk, 1938 yılına kadar 
yetkililerin iki milyon iz değerinde Yahudi mülkünü çalmayı başardığıyla övündü. 5 Ekim 
1938'de Yahudilerin pasaportları geçersiz kılındı ve göç amacıyla pasaport isteyenlere J harfi 
(Jude - Yahudi) ile işaretlenmiş bir tane verildi. 1938'deki bir başka yasa, “tipik Yahudi adı” 
olmayan Yahudilerin bir tane eklemesini gerektiriyordu. Erkekler, İsrail ve kadın Sarah adını 
eklemek zorunda kaldılar, böylece Yahudiler olarak kolayca tanınabilirlerdi. Yahudi göçü 
1938'in başından itibaren arttı, ancak yetkililer bu çabaları engelledi ve “Aryanizasyon” 
olarak bilinen bir süreç olan mülkiyetin sistematik olarak kamulaştırılmasıyla devam etti. 
Genel olarak, Hitler iktidara geldiğinde Almanya'da yaşayan yarım milyon Yahudi'nin 
yaklaşık 300.000'i “Yahudi Sorununun Son Çözümü” başlamadan önce göç etmeyi başardı. 

https://www.gov.uk/government/history/past-prime-ministers/winston-churchill


1930'ların sonlarında uluslararası Yahudi örgütleri, Alman Yahudileri ulusal dernekleri ve 
Siyonist hareket, göçün teşvik edilmesinde önemli bir rol oynadı. Kristallnacht'tan sonra, 
Almanya'nın yanı sıra Avusturya ve Çekoslovakya'nın 1938'de ve 1939'un başlarında 
Almanya'ya ilhak edilmiş Çek bölgelerinden gelen Yahudi göçünde belirgin bir artış oldu. 
mülteciler daha fazla Yahudinin Almanya'dan ve Alman kontrolü altındaki diğer bölgelerden 
göç etmesini engelledi.

      

                                   ALMAN- ÇEK SORUNU

Avusturya’nın işgalinin hemen ardından, Nazi rejimi, Südetler sorununu kurcalamaya 
başladı. Batı Çekoslovakya’da “Südetland” adı verilen bölgede yaşayan Alman asıllı 
Südetler azınlığının, Çekoslovak hükümetinden baskı gördüğünü ileri sürdü. Çekoslovakya 
hükümetinin Südet Almanlarına pek çok ödünler vermesine karşın, 1938 Eylülü’nde Hitler, 
Südetland’ın vakit geçirilmeden Almanya’ya ilhakını istedi. 1930 Eylül’de, Büyük Britanya 
ve Fransa (Çekoslovakya’nın müttefikleriydiler), Münih Konferansı’nda Südetlerin 
yaşadıkları toprakların Almanya’ya verilmesini sağlama vaadinde bulundular. Hitler de buna 
karşılık Avrupa’da başka toprak isteğinde bulunmamaya söz verdi. Münih Konferansı’nda 
temsil edilmeyen Çekoslovakya, Avusturya’nın tersine demokratik bir ülkeydi ve devlet 
başkanı Benes, Hitler’e direnmeye hazırlandı. Ama müttefiki olan iki Batı Avrupa ülkesi, 
boyun eğmesinde ısrarlı bir tutum izlediler. 
Büyük Britanya başbakanı Neville Chamberlain, Münih Konferansı’nı “zamanımızın barış” 
getiricisi diye nitelendirdi. Ama Hitler, Mart 1939’da, Bohemya-Moravya’yı işgal edip, 
Slovakya’yı bir Alman himaye bölgesi haline getirerek, Çekoslovakya’nın geri kalan 
bölümünü de egemenliği altına almış oldu. Litvanya’dan da Memel’i alan Hitler, bundan 
sonra Doğu Prusya ile Almanya’nın geri kalan bölümünü ayıran dar şeridi, “Polonya 
Koridoru” diye nitelendirdi. Kısacası Almanlar 29 Eylül 1938'de Sudetleri ilhak ettiler. 1939 
yılının Mart ayında da Çekoslavakya'nın geri kalanını ilhak ettiler. 



 

                                       MÜNİH ANLAŞMASI

Münih Antlaşması, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Almanya arasında yapılan ve 
Çekoslovakya'nın Südet bölgesinin Almanya'ya verilmesini öngören 29 Eylül 1938 tarihli 
antlaşmadır. 

 Anlaşmayı dört ülkenin liderleri imzaladı: Nazi Almanyası’ndan Adolf Hitler, İtalya’dan 
Benito Mussolini, İngiltere’den Neuville Chamberlain ve Fransa’dan Edouard Daladier. 
Anlaşmanın sonucu olarak, eski Çekoslavakya, Almanya, Polonya ve Macaristan arasında 
paylaşıldı ve ardından Çekoslavakya devletinin varlığı sona erdi. Anlaşma, 
Çekoslavakya’ya topraklarının 11 bin milinden Almanya lehine vazgeçme yükümlülüğü 
getirdi. Söz konusu topraklarda, o dönemde Avrupa’nın en karşı koyulmaz sistemi olarak 
kabul edilen Çekoslavak savunma sistemlerinin bir kısmı bulunuyordu. 
 
Münih Antlaşması, Batılı devletlerin Alman Nazizmini “yatıştırma” politikasının zirvesi 
olarak görülüyordu. Bu politikanın özünde çeşitli tavizler verilmesi pahasına Almanya’nın 
Batı’ya yönelik baskısını azaltmak ve Almanya’nın genişleme yönünü Doğu’ya çevirmek 
yatıyordu. Bu politika, Sovyetler Birliği’ni zayıflatma veya yok etmeye ve faşizmin Batılı 
demokrasilere yönelik tehditlerini stratejik olarak küçümsemeye dayanıyordu. 
 
“Yatıştırma” politikasının alternatifi, SSCB’nin desteklediği kolektif güvenlik sistemi 
olabilirdi. 1935 yılında Sovyet hükümeti, Fransa ve Çekoslavakya ile bu sistemin temeli 
olarak kabul edilen yardımlaşma anlaşmalarını imzaladı. Ancak Sovyet-Çekoslavak 
anlaşmasına göre, SSCB yalnızca Fransa’nın da muadil yükümlülükleri yerine getirmesi 
durumunda yardım sunabilecekti. 
 
Kolektif güvenlik sistemine kararlı bir şekilde karşı çıkan İngiltere, Çekoslavakya’nın 
“etkisiz hale getirilmesi” konseptini önerdi. Bu, yardımlaşma anlaşmalarının tasfiye 
edilmesini öngörüyordu. 28-29 Nisan 1938 tarihlerinde İngiltere ve Fransa başbakanlarının 
ve dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği toplantıda, Prag’ı Almanya’nın taleplerini kabul 
etmesi için teşvik etme kararı alındı. Fransa Başbakanı Edouard Daladier, Çekoslavakya 
Devlet Başkanı Eduard Benes’i aksi halde Fransa’nın yardımını alamayacakları konusunda 
bilgilendirdi. 
 
Buna karşılık Moskova, kolektif güvenliğin unsurlarını harekete geçirmek istedi. 17 Mart 
1938 tarihinde SSCB Dışişleri Halk Komiseri (Dışişleri Bakanı) Maksim Litvinov, 
Sovyetler Birliği’nin “saldırganlığın daha fazla tırmanmasını durdurma ve artan dünya 
savaşı tehlikesini ortadan kaldırma amacı taşıyan” ortak eylemlere hazır olduğunu açıkladı. 
 



İngiliz hükümetinin saldırgana yönelik uyguladığı 'suça müsamaha gösterme politikası' 
karşısında şok olan William Churchill, Münih'teki dörtlü konferansın hemen ardından 
parlamentoda yaptığı konuşmada şunları söyledi: İngiltere ve Fransa’nın payına düşen 
birinci derece felaketlerle karşı karşıyayız. Orta Avrupa’da, Fransa’nın ulusal güvenliğini 
sağlamak adına itibar ettiği bir dizi ittifak bozuldu, Chamberlain’in savaş ve utanç arasında 
bir seçim yapması gerekiyordu. Şu anda o, utancı seçti; savaşla ise daha sonra karşılaşacak.” 
 
Münih Antlaşması, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Batılı devletlerin uluslararası siyasette 
gerçekleştirdiği en utanç verici faaliyetlerden biridir. Alman saldırganlığını Doğu’ya 
yönlendirmeyi amaçlayan Batılı devletler, yanlış hesap yaptılar ve bununla birlikte, 
gelecekte faşizme karşı verecekleri savaşta konumlarını belirgin şekilde zayıflattılar. 

           CHAMBERLAİN’İN YATIŞTIRMA POLİTİKASI

Yatıştırma politikası, bir saldırının oluşması ya da bir saldırı tehdidinin ortaya çıkması 
durumunda saldırgan devlete karşı uygulanan pasif politikadır. II. Dünya Savaşı’na giden 
dönemde İngiltere Başkanı Neville Chamberlain tarafından, barışı korumak adına, 
uygulanmaya çalışılmış, ancak başarılı olunamamıştır. 

Hitler’in esas ilgi alanının doğuda olduğuna inanan Chamberlain, SSBC’ye karşı 
Almanya’nın kendileriyle işbirliğine gireceğini düşünüyordu. Ona göre; Münih Antlaşması 
ile Südet’i alan Hitler aldığı yerlerle yetinecek, artık kazandıklarını elinde tutmaya 
çalışacaktı. İşte 29 Eylül 1938 tarihinde büyük devletlerin ‘’Südetleri Almanya’ya verme’’ 
kararı almasına yol açan Münih Anlaşması, yatıştırma politikasının doruk noktasıydı. Fakat 
15 Mart 1939’da Almanya, az sayıda Alman’ın yaşadığı, Çekoslovakya topraklarının geri 
kalanını işgale başlayınca, yatıştırma politikası da sona erdi. Takip eden haftalarda, 
İngilizlerin Polonya ve Romanya’ya verdikleri güvenceler Hitler’in eylemlerini kısıtlamak 
için başvurulan son girişimlerdi. Ancak Hitler, ‘’Polonya Koridoru’’nu topraklarına katmak 
bahanesiyle, Polonya’nın parçalanması konusunda SSCB ile anlaşmakta gecikmemişti. 
Belki de, Münih’te olduğu gibi, İngiltere ve Fransa’nın yine gerileyeceğini ummuştu. Ama 
onlar, Hitler’in geri çekilmesini istediler. İngiliz ültimatomu, 3 Eylül 1939’da sona erdiği 
zamanda, İngiltere Almanya’ya savaş ilan etti, Fransa da birkaç saat sonra onu izledi. Sonuç 
olarak, büyük bir savaş kaçınılmaz oldu.



Bunların yanı sıra Chamberlain’in bu politikası, Hitler’e karşı bir komplo girişimini de 
önlemiştir. Bazı üst rütbeli Alman subayları, Almanya’nın Çekoslovakya’ya askeri bir 
müdahelede bulunmasının, İngiltere, Fransa ve S.S.C.B. ile Çekoslovakya arasındaki 
antlaşmalar gereği bir Avrupa savaşına yol açacağını biliyorlardı. Böyle bir savaşın 
Almanya’nın yıkımına neden olacağını öngörmek açıktır. Bu yıkımı önlemenin yolu ise 
Hitler’i durdurmaktır. Bu subaylar, bu gerekçelerle Hitler’e karşı bir askeri darbe 
planlamaktaydılar. Ancak böyle bir girişim, bir Avrupa savaşı tehlikesinin gerçek 
olmasına bağlıydı. Eğer söz konusu ülkeler, Almanya’nın Çekoslovakya’ya yönelik 
askeri bir harekatına göz yummayacaklarını belirtecek olsalardı, bir Avrupa savaşı 
tehlikesi var olabilecekti. Olayların gelişimi ise bu yönde olmamıştır. Chamberlain’in 
yatıştırma politikası, komplocuların gerekçelerini ortadan kaldırmış ve onları bu 
girişimden vazgeçmek durumunda bırakmıştır.

Ancak önlemek adına tanınan toleranslar Almanya’yı daha da canavarlaştırmış ve 
Almanya’nın daha fazla genişleme isteği karşısında barış korunamamıştır.

CHAMBERLAİN’İN YENİLİKLERİ

 
1938 Ücretli Tatiller Yasası : Ücret düzenleyen makamların, ücretlerini düzenledikleri 
işçilere tatil ve tatil ücretlerini karşılamalarını sağlamak ve Çalışma Bakanının herhangi bir 
sektördeki işçilere ücret karşılığında tatillerin güvenliğini sağlamak için gönüllü 
programlara yardımcı olmasını sağlamak için bir Yasa.  
İngiltere'de 1938 Ücretli Tatiller Yasası, asgari ücret oranları ticaret kurulları tarafından 
sabitlenen işçilere yılda bir hafta tatil hakkı verdi. 939'da üretilen bir TUC broşürü işçileri 
tatil haklarını ve daha iyi çalışma koşullarını uygulamak için sendikalara katılmaya 
çağırıyor. 

1938 tarihli Konut Kanunu: gecekondu temizliğini teşvik etmeyi ve kira kontrollerini 
sürdürmeyi amaçlıyor. 
Fabrikalar Kanunu: 1901'den 1929'a kadar yapılan değişikliklerle, Fabrika ve Atölye 
İşlemleri ile fabrikalarla ilgili diğer yasaları pekiştirmek için bir Yasa;


