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Barbarossa Harekâtı'nın ilk yılı olan 1941 yılında, ağırlığını Wehrmacht Doğu Ordularının 
(Ostheer) oluşturduğu Mihver kuvvetleri, hızla Sovyet topraklarında  ilerlediler ve Leningrad - 
Moskova- Rostov hattına ulaştılar. Son derece parlak başarılarla Moskova önlerine gelen 
Mihver kuvvetlerinin ilk başarısızlığı 1941 kışında Moskova önlerinde yaşandı, Moskova Kızıl 
Ordu tarafından başarıyla savunuldu. Bu üç kent önünde durdurulan genel taarruz, 1942 
yazında cephenin güneyinden başlatıldı. Kırım ve Harkov operasyonlarından sonra Mavi 
Durum'la sürmüştür. Mavi Durum, Alman ordularını Stalingrad önlerine getiren ve bir başka 
görev grubuna da Kafkasya'nın yolunu açan bir operasyondur. Almanların 1942 yılı Yaz 
Taarruzları, Mavi Durum'un tamamlanması ardından Stalingrad kentini ve Kafkasya'yı ele 
geçirmek yönelimli operasyonlarla devam etmiştir. İki kol halinde ayrılarak taarruz eden 
Mihver kuvvetlerin bir kolu Kafkasya yönünde ilerlerken diğeri Stalingrad'a yönelmiştir. Kenti 
kuşatan Alman kuvvetleri, onları zaferden zafere götüren yıldırım savaşı  tekniklerini bir yana 
bırakarak ve ağırlıklı olarak piyadeyi kullanarak sokak çatışmalarına girdiler. Bina bina, hatta 
oda oda inatla direnen Kızıl Ordu'ya rağmen kenti Volga kıyılarında kuşattılar. Ancak üç ay 
süren sokak savaşlarında ilerleme hızı giderek yavaşladı. Bununla birlikte kentin yüzde 
doksanı Alman kuvvetlerinin kontrolüne geçmişti. Ekim ayı ortalarından itibaren Volga 
kıyılarına iyiden iyiye sıkışan Sovyet birlikleri, nehrin donmaya başlamasıyla ikmal ve takviye 
de alamaz hale geldiler. Yine de inatla sürdürülen direnme Kasım ayı ortalarına kadar 
tutunmayı başarmıştır. Daha sonra dar bir kıyı şeridinde sıkışmış olan savunma, ikiye 
bölündü. Kızıl Ekim Çelik Fabrikası, Traktör Fabrikası, Barrikadi Top Fabrikası, Ana 
Demiryolu İstasyonu ve Mamayev Kurgan tepesi uğruna sürdürülen direnme savaş 
sonrasında dünya kamuoyunca tanındı, takdir topladı. 
 
Zaman Akışı  
23 Ağustos 1939- II. Dünya Savaşı öncesi Almanya ve Sovyetler Molotov-Ribbentrop Paktını 
oluşturdular.  
 
1 Eylül 1939- Almanya Polonya’yı işgal etmeye başlar, 16 gün sonra Sovyetler Birliği de 
Polonya’ya işgale koyulur. 
 
28 Haziran 1940- Sovyet birlikleri Romanya'nın Bessarabia topraklarına bölgenin ilhakı için 
bir başlangıç olarak girer. Hareket, Romanya'nın Ploiești kentindeki Alman hayati petrol 



sahalarının kontrolünü tehdit eder. Hitler uzun süredir Stalin ile savaş yapmayı düşünüyor 
olsa da, Kızıl Ordu'nun böyle hayati bir kaynağa yakınlığı Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne 
saldırı planlarını hızlandırmasına neden olur. 
 
28 Ekim 1940- İtalya, kötü niyetli bir Yunanistan istilasını başlatır. İtalyan savaş alanında 
Almanya'yı müdahale etmeye zorlar ve Sovyetler Birliği'nin işgali için zaman çizelgesini kritik 
bir beş hafta geciktirir. 
 
22 Haziran 1941- Almanya Barbarossa Operasyonunu başlatır. Sovyetler Birliği'nin işgaline 
yaklaşık 3 milyon erkek, 3.000 tank, 7.000 topçu silahı ve 2.500 uçaktan oluşan üç Alman 
ordusu grubu katılır. Bir ay içinde Almanlar 300 milden fazla ilerler ve Sovyetler ordularının 
kuşatılması ve yıkımı yüzünden milyonlar kaybeder. 
 
2 Aralık 1941- Field Mareşal Fedor von Bock’un Moskova’ya karşı altı büyük saldırısı Rus 
başkentinin banliyölerine ulaşır. Bu noktaya kadar, Barbarossa durur ve on yıllardır en sert 
Rus kışları, soğuk hava ekipmanlarında oldukça eksik olan Alman ordularını yok eder. 
 
5 Nisan 1942- Hitler, Doğu Cephesinde 1942 Alman yaz saldırısı olan Fall Blau'nun (“Mavi 
Harekat”) hedeflerini özetleyen 41 numaralı Führer Direktifini yayınlar. General Friedrich 
Paulus yönetimindeki Altıncı Ordu, Stalingrad'a yönelik saldırıyı yönetecektir; Hitler, şehrin 
ele geçirilmesi için 25 Ağustos tarihini belirler. 
 
17 Temmuz 1942- Stalingrad saldırısı başlar. İyi donanımlı Alman birlikleri Doğu 
Cephesi'ndeki İttifak kuvvetlerinin çoğunluğunu oluştururken, yüzbinlerce ittifak birlikleri 
destektedir. Bu kuvvetler tipik olarak savunma görevlerine düşmektedir, çünkü üç ordunun 
her ikisi de hem zırh hem de zırh karşıtı yeteneklerde eksiktir. 
 
28 Temmuz 1942- Stalin, Stalingrad'daki savunucuların “Geriye Bir Adım Dahi Atılmayacak” 
diyerek 227 sayılı Kararı yayınlar. Ordunun şehir sakinlerini savunduklarını bilerek daha 
fazla savaşacağını belirterek herhangi bir sivili tahliye etmeyi reddeder. 
 
23 Ağustos 1942- Orgeneral Gustav von Wietersheim'ın XIV Panzerkorps'u Stalingrad 
banliyölerine nüfuz eder ve o gece Volga Nehri'nin batı kıyısına ulaşırlar. General Vasily 
Chuikov yönetimindeki Sovyet kuvvetleri, Volga boyunca 9x3 mil'lik bir şeride geri döner ve 
savaş, dünya tarihinde görülen en acımasız sokak çatışmalarından birine dönüşür. 
 
19 Kasım 1942- General Georgy Zhukov, büyük bir Sovyet karşı saldırıya uğrayan Uranüs 
Operasyonunu başlatır. Sovyetler savaşın sertleştirilmiş Altıncı Ordusuna ve Dördüncü 
Panzer Ordusuna Stalingrad'da saldırmak yerine, aşırı genişletilmiş Mihver hattının yanlarına 
saldırırlar. Şehrin kuzey ve güney hatlarını savunan az donanımlı Romen birlikleri çok az şey 
yapabilir, ancak Kızıl Ordu'nun ilerlemesini geciktirebilir ama Almanlar bir kuşatmayı 
önlemek için gerekli mobil rezervi etkin bir şekilde kullanamazlar. 
 
12 Aralık 1942- Mareşal Erich von Manstein,  Almanya'nın en yetenekli saha 
komutanlarından biri, güneybatıdan kuşatmayı ihlal etme girişimi olan Kış Fırtınası 
Operasyonunu başlatır. Umutsuz Altıncı Ordu için önerilen koparma planı olan Thunderclap 



Harekatı, Hitler tarafından veto edilir ve Paulus'un Stalingrad'ı sonuna kadar savunması 
emredilir. 
 
30 Ocak 1943- Stalingrad'daki Alman pozisyonu tamamen kaybolur. Hitler, Paulus'u 
mareşale teşvik ederek, bu rütbeden hiçbir Alman komutanın teslim olmadığını hatırlatır. 
Paulus'un generallerine “Bu Bohem onbaşı için kendimi vurmak gibi bir niyetim yok” der. 
Ertesi gün teslim olur. 
 
2 Şubat 1943- Altıncı Ordu ve Dördüncü Panzer Ordusu'nun kalan 91.000 adamı teslim olur; 
sadece yüzde beşi esaretten kurtulur. Stalingrad’da her iki taraftaki toplam kayıp 2 milyona 
ulaşır. 
 


