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ÖZET 

 

Bu çalışmada Alman Birliği kuruluşu ile başlayan yeni güç 

mücadelesinin Birinci Dünya Savaşı’na kadar süren evrimi araştırılacaktır. Bu 

konunun başlangıcı olarak Bismarck'ın başbakanlığa getirildiği 1862 tarihi ile 

Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı olan 1914 yılları arası incelenecektir. 

Konuya Bismarck'ın Alman Birliği konusundaki düşünceleri ile Avrupa'daki 

güç dengelerinin durumu belirlenerek başlanacaktır. Kurulan Alman 

Birliği'nin Avrupa'da hegemon olma gayreti bölgesel ve uluslararası siyasi 

çatışmalara neden olması sebebiyle bu çatışmalar belirlenecek ve akabinde 

yaşanılan Birinci Dünya Savaşı'na öncülük eden krizler incelenecektir. Bu 

araştırmalar ve incelemeler kaynak taramasından sonra bir çıkarım yapılarak 

sonuca bağlanacaktır. Anlatım olarak tarihsel sıralamayla anlatılmaya özen 

gösterilecektir. 
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GİRİŞ 

1848 yılından sonra Avrupa genelinde oluşan ortamdan en fazla yararlanan 

Prusya olmuştur. Alman halklarının Prusya önderliğinde Avrupa sahnesinde 

varlıklarını sürdürmeleri ve ilerleyen zamanlarda yine Prusya önderliğinde bir Alman 

Birliği oluşturmaları özellikle Avrupa ve uluslararası alanda hem siyasi, hem 

ekonomik, hem de askeri açıdan önemli sonuçlar doğurmuştur.  

 

Alman Birliği'nin kuruluşunda en çok payı bulunan ve Avrupa siyasi 

dengelerinin dönemsel olarak belirleyicisi olan kişi Prusya Başbakanı Otto von 

Bismarck'tır. Bismarck'ın Avrupa ve dünya siyasetine karşı sergilediği diplomatik 

hareketler dönemin tüm dengelerini değiştirmiş ve Avrupa’ya yeni bir düzen 

getirmiştir. Bismarck'ın kişiliği Alman Birliği hayali ve siyasi duruşuyla çoğu zaman 

ters düşmekteydi. Kuzey Almanya'da Junkers* ailelerden birisinde büyümüş olan 

Bismarck, eğitim konusunda çok başarılı olamamasına rağmen Berlin'de 

tamamladığı yüksek öğrenimi sonrası yine Berlin'de bulunan Adliye Bakanlığı'nda 

çalışmaya başlamıştır. Adliye Bakanlığı’nda katiplik görevi yapmaktan sıkılan 

Bismarck bir sure sonra işinden ayrılmış ve askerlik görevinden sonra ailesinin 

topraklarının başına geçmiştir. Bismarck, İtalyan Birliği’nin kurulmasında büyük 

rolü olan Kont Cavour ile bir çok benzer yönlere sahiptir. Kont Cavour’da bir dönem 

ailesinin topraklarının başına geçmiş, bir çok Avrupa şehri dolaşmış ve Bismarck 

gibi 6 yabancı dil bilmekteydi.1 

 

Bismarck, devlet sistemi olarak cumhuriyeti makul bir yönetim biçimi olarak 

görürken hiçbir zaman cumhuriyetçi olmamış ve hatta cumhuriyetçilere siyasi hayatı 

boyunca muhalefet olmuştur. Gençlik yılları boyunca hep arayış içerisinde olan 

Bismarck ilerleyen yıllarda da siyasi hayatı boyunca her zaman anlaması güç 

duruşlar sergilemiştir. Diyet Meclisi’ne 1847’de giren Bismarck, 1848 ihtilalleri 

sırasında yaşanan kaosta kürsüye çıkıp ‘kralın mutlak otoritesi’ hakkında yaptığı sert 

çıkışlar ile siyaset anlayışını açıkça belirtmeye başlamıştı. 

                                                        
1 Ateş, Toktamış, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014 5. Basım, s.256 

* Kuzey Almanya’da geleneksel tarım zengini aileler 
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Bismarck, 1848 sonrası yaşanan anayasal krizlerde her zaman kralın yanında duruş 

sergilemiştir. Alman Birliği’ni anayasa ile cumhuriyet biçiminde kurmak isteyenlere 

karşı çıkmıştır fakat Alman Birliği’nin Prusya çevresinde Hohenzollern hanedanı 

başkanlığında kurulmasına karşı değildir. Bilakis, Bismarck hayatı boyunca Prusya 

imparatorlarının yanında yer almış ve imparatorları bir ulusun başı olarak 

nitelendirmiştir. Bismarck’ın aslında ‘elitçi’ olduğunu söylemek de mümkündür.2 

 

1851’de Diyet Meclisi’ne tekrar seçildikten sonra 1854 yılında Petersburg’a 

elçi olarak atanan Bismarck, 1857 yılında Paris’e atandı. Paris’te III. Napolyon’u 

yakından tanıma fırsatı yakalayan Bismarck, III. Napolyon’un zayıf yönlerini 

öğrenmiş ve bunu ilerleyen yıllarda kullanmıştır.  

 

1861 yılında IV. Frederich Wilhelm’in ölümü üzerine zaten uzun süredir 

yönetimi elinde bulunduran I. Wilhelm Prusya tahtına geçmiştir. Uzun süredir 

Prusya’nın içerisinde bulunduğu siyasal krizleri bir türlü dizginleyemeyen I. 

Wilhelm, 1862 yılında Bismarck’ı başbakan olarak Berlin’e çağırmıştır. Bismarck bu 

görevi kabul ederken I. Wilhelm ile aralarında geçen diyalog aslında Bismarck’ın 

siyasi olarak nasıl hareket edeceğini belirten ve siyasi duruşunu sergileyen bir 

konuşmadır. Bu diyalogu Bismarck şöyle anlatır:3 

 

…Kendisi için şu veya bu şekilde az çok değişik bir muhafazakar veya 

liberal sistemin değil, bir kral idaresinin yahut parlemento hakimiyetinin 

bahis konusu olduğuna ve parlemento hakimiyetini muhakak surette, hatta 

bir diktatörlük devresiyle önlemek lazımgeldiğine kralı ikna etmeye 

muvaffak oldum. Dedim ki: -Bu vaziyette majesteniz bana doğru 

bulmaduğum işleri bile emretseniz, size fikrimi açıkça izah etmekle 

beraber, sonunda kendi fikrinizde ısrar ettiğiniz takdirde, majestenizi 

parlemento hakimiyeti ile mücadelede yalnız bırakmaktansa kralımla 

beraber mahvolmayı tercih ederim. 

 

                                                        
2 Ateş, Toktamış, a.g.e, s.257 
3 A.g.e, s.259 
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Bismarck bu vaadi ve ileride sergilediği tavır ile çelişkiye düşecektir. Kendi 

görüşlerini çok sert biçimde Kabul ettirmeye çalışması I. Wilhelm’i çoğu zaman zor 

durumda bırakacaktır. Nitekim ileride II. Wilhelm ile bu tavırları neticesinde ters 

düşüp emekliye ayrılacaktır. Bunlara ileride değineceğiz.  

  

Bismarck başbakanlığa getirildiği ilk günden itibaren Alman Birliği hususunda 

çalışmalara başlamıştır. Bu hususta gerekli gördüğü politikalar şu şekildedir:4 

1. Ordunun güçlendirilmesi. 

2. Küçük prensliklerin elde edilerek toprakların genişletilmesi. 

3. Avusturya ile çatışarak Avusturya’nın Alman Birliği dışında bırakılması. 

4. Alman Birliği’nin Prusya önderliğinde kurulması. 

5. Kurulacak Almanya’nın Avrupa politikasının egemeni ve düzenleyicisi 

olması. 

 

Bismarck bu politikaları sırasıyla uygulamış ve başarılı olmuştur. Bu dış 

politikaları uygularken iç politikada çok başarılı olamamıştır. İçişlerinde sıkıyönetim 

havasında politikalar uygularken dayattığı sert sansür birçok eleştiri almıştır. Alman 

Birliği’nin ilerleyen yıllarda yaşadığı en büyük sıkıntılar genellikle iç 

huzursuzluklarla bağlantılıdır.  

 

Bismarck ilk iş olarak askeri harcamaları arttırmış ve orduyu güçlendirmiştir. 

Bunu yaparken parlementoyla birçok kez karşı karşıya gelmesine rağmen bu hususun 

niteliği bakımından elzem olduğunu ileri sürmüş ve bunu gerçekleştirmiştir. 

Öncelikle askerlik süresini iki yıldan üç yıla çıkarmış, her yıl askere alınan kişi 

sayısını 40.000’den 63.000’e yükseltmiştir.5 Bu rakamlar Prusya’nın ordusunu güçlü 

bir statüye taşımaya yeterliydi. Bismarck’ın istediği şey orduyu test etmek ve bir 

yandan kabiliyetinin farkına varmak isterken bir yandan da Avrupa güçlerine 

gözdağı vermekti.  

 

                                                        
4 Ateş, Toktamış, a.g.e, s. 260 
5 A.g.e, s.261 
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Orduyu test etmek için gereken fırsat Danimarka’ya bağlı Elbe Dükalıkları olan 

Lauenburg, Holstein ve Schleswig’de meydana gelmişti. Elbe Dükalıkları sorunu 

Prusya için tam da istenilen bir sorundu. IX. Christian’ın tahta gelmesiyle Danimarka 

Anayasası’nı bu prensliklerde uygulamak istemesi ayaklanmalara sebep oldu. Bu 

prensliklerin Prusya’yı ilgilendiren kısmı yaşayan halkın çoğunluğunun Alman 

olmasıydı. Ayrıca Holstein sınırları içerisinde yer alan Kiel Limanı da Prusya için 

önem taşıyordu. Bismarck ordusunu test etmek  

için harekete geçmeye istekliydi fakat Danimarka’ya yapacağı bir atak sonrası Doğu 

sınırlarından gelecek bir tehdide karşı da önlem alması gerekiyordu. Rusya ile 

diplomatik ilişkiler kurmak isteyen Bismarck için tüm şans lehine işliyordu. Çünkü 

tam o tarihlerde Rusya’da Lehistan krizi patlak verdi.  

 

Lehistan’da yaşanan ayaklanma karşısında Rusya tutarsız bir tavır 

sergilemekteydi. Ayaklanmacıların tek umudu ise Batı’dan gelecek destekti. Fransa 

ve İngiltere’den beklenen destek gelmeyince ayaklanmacıların umudu eksilmiş ve 

tam bu sırada Bismarck Rusya’ya destek vereceğini açıklamıştır. Olayların akışı o 

kadar Bismarck lehine işliyordu ki hedeflerine ulaşmaması için hiç bir neden yoktu. 

Lehistan ayaklanması çok büyük bir ayaklanma değildi. Rusya’ya karşı çatışan 

çetelerin toplamı bir kaç bin kişiden oluşuyordu. Bismarck Rusya’ya karşı tam 

destek verdiğini bildirmesi için elçisini Petersburg’a yolladı ve akabinde Prusya-

Rusya Antlaşması imzalandı. Lehistan ayaklanması çok kanlı bir şekilde bastırılırken 

Prusya Doğu sınırlarını artık korumaya almıştı.  

 

Prusya, Elbe Dükalıkları’yla artık daha fazla ilgilenmeye başladığı sırada 

Avusturya’da harekete geçerek Prusya’yla ortak bir harekat planı hazırladılar. 

Avusturya dış politika olarak Prusya’yı Almanya konusunda tek başına bırakmama 

ilkesi ile hareket ediyordu. Zira Avusturya’da Alman Birliği konusunda baş aktör 

olmak istemekteydi. En nihayetinde Danimarka’ya savaş açılarak Elbe 

Dükalıkları’na hareket edildi. Prusya ordusu çok büyük taktik hataları yapmasına 

karşın ordu içerisinde bulunan piyade ve topçular sayesinde bu hatalar kapatılarak 

büyük bir galibiyet kazandılar. Danimarka en büyük savunmayı Schleswig’de 
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yaparken, Kiel Limanı’nın Prusya’nın eline geçmesinin İngiltere ve Rusya tarafından 

hoş karşılanmayacağını düşünmüş fakat bu gerçekleşmemiştir.  

 

Elbe Dükalıkları kazanıldıktan sonra Prusya ve Avusturya arasında nasıl bir pay 

dağılımına sahip olacağı belli değildi. I. Wilhelm tüm yükü Prusya ordusunun 

yüklendiğini belirterek Avusturya’ya toprak vermek istemiyordu. Fakat Bismarck 

hedeflediği dış politika konusunda ileride Avusturya’ya ihtiyaç duyacağını bildiği ve 

Avrupa’ya adil bir görünüm vermek adına Avusturya’ya toprak verilmesi 

taraftarıydı. İki ülke arasında toprak paylaşımıyla ilgili savaş çıkması bile 

muhtemeldi. Böyle bir savaş Prusya’nın lehine olabilirdi. I. Wilhelm bunu hissettiği 

için toprak verilmesine sıcak bakmıyordu. Bismarck bu konuda daha adil gözükmek 

ve Avusturya’nın ileride gerekli olacak olan ittifakını da düşünerek Gastein 

Antlaşmasını imzaladı. Gastein antlaşması üç temel noktadan oluşmaktaydı:6 

• Schleswig Prusya’ya geçiyordu. 

• Holstein, Avusturya’nın oluyordu. 

• Lauenburg Avusturya tarafından Prusya’ya satılıyordu. 

 

Gastein Antlaşması sonrası Prusya birçok açıdan kazanım elde etmiştir. 

Öncelikle ordusunun gücünü test etmiş ve başarısını tüm Avrupa’ya göstermiştir. 

Küçük prenslikeri alarak büyük bir Almanya kurma hayalini Avusturya’yı 

kışkırtmadan gerçekleştirmeye başlamıştır. Gastein Antlaşması ile verdiği toprakları 

stratejik olarak verdiğini belirtmiştik. Avusturya’nın gelecekte Alman Birliği için 

sergileceyeği rol Bismarck için sadece destek amaçlı olacaktır. Bismarck’ın asıl 

amacı Avusturya’yı bitirmek değil, Germen Federasyonu’ndan saf dışı bırakarak 

Alman Birliği’nde olmamasını sağlamaktır. Bismarck, Germen Federasyonu’nda iki 

güçlü devletin bulunmasının küçük prensliklerin bu devletlerin güç dengelerini 

kullanarak hayatlarına devam ettiklerini ve böyle bir ortamda Alman Birliği’nin 

kurulamayacağının farkındaydı. Bu sayede güçlü bir Alman Birliği Prusya 

önderliğinde kurulacaktır. Bismarck ordunun gücünü test ederek prenslikleri 

almasıyla birlikte sıranın Avusturya ile bir çatışmaya girilmesi olduğunu biliyordu.  

                                                        
6 Ateş, Toktamış, a.g.e, s.264 
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Alman Birliği'ne Doğru: Prusya-Avusturya Savaşı 

 

Bismarck Avusturya ile girilecek bir çatışmanın her türlü önlemini almak 

zorundaydı. 1848 sonrası yaşanan olaylar nedeniyle Germen Federasyonu’nda 

bulunan prenslikler Avusturya’ya destek vermekteydi. Fakat en önemli sorun 

Avrupalı güçlü devletlerdi. Rusya Lehistan ayaklanmasının ardından Prusya’nın 

gösterdiği tutum nedeniyle bir taraf tutmayacaktı. Bu yüzden Bismarck’ın 

ilgilenmesi gereken ülke Fransa idi. III. Napolyon olası bir Prusya-Avusturya 

savaşında Ren’in batısına askeri harekat gerçekleştirebilirdi. Ayrıca Fransa birleşik 

bir Almanya’ya da karşıydı. Bu nedenle Avusturya tarafında bulunması olasıydı.  

 

1865 yılında III. Napolyon ile Biarritz’de görüşen Bismarck hem İtalya’yı 

hem de Fransa’yı tarafsız bırakma çabasındaydı. İtalya’nın o tarihlerde ki sorunu 

Avusturya elinde bulunan Venedik ve Fransa’nın himayesinde bulunan Roma idi. 

Bismarck III. Napolyon ile görüşürken kendisine Ren Bölgesi sınırlarıyla ilgili de 

vaadlerde bulunmuştur. Fransa için önemli olan bu bölge Bismarck için çok iyi bir 

diplomasi aracı olmuştur. Zira III. Napolyon’a vaad ettiği toprakları tanımlarken 

Fransızların akrabalarıyla birleşmesine karşı destek vereceğini söyleyen Bismarck bu 

söylemiyle nereyi kastettiğini belirtmemiş fakat III. Napolyon tarafından Ren 

Bölgesi olarak anlaşılmıştır. Savaştan sonra Bismarck’ın vaadlerini talep eden III. 

Napolyon büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. Çünkü yazılı olmayan görüşme 

sonrası Bismarck verdiği vaadleri inkar etmiş ve söylediklerinin yanlış anlaşıldığını 

belirtmiştir.  

 

Bismarck Fransa’nın tarafsızlığını sağladıktan sonra İtalya’nın da tarafsız 

kalmasını Fransa aracılığı ile sağlamıştır. İtalya her ne kadar Prusya’ya güvenmese 

de Avusturya’nın baskısını üzerinden atma umuduyla bu anlaşmayı kabul etmiştir. 

III. Napolyon ise İtalya’nın Venedik’i aldıktan sonra Roma husunda sorun 

çıkarmayacağını düşünmüştür. Ayrıca Prusya-Avusturya savaşının her iki ülkeyi de 

tahrip edeceğini ve savaş sonrası Ren Bölgesi’nden istediği yerleri alabileceğini 

düşünmüştür. 1866’da Berlin’de imzalanan tarafsızlık anlaşması ile Bismarck 
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Avrupa güçlerinden istediğini elde etmiştir. Ancak Germen Konfederasyonu 

içerisinde duyulan bu anlaşma Prusya’yı zor duruma sokmuştur. Bir Germen 

Konfederasyonu üyesi olan devlete karşı başka devletlerle anlaşma imzalamak 

yasaktı. I. Wilhelm bu konuda kendisine yöneltilen soruları yalanlamak zorunda 

kalmıştır.  

 

Bir kaç hafta içinde Avusturya’ya savaş açma bahanesi ortaya çıkmıştı. 

Gastein Antlaşması ile Avusturya denetiminde olan Holstein’de karışıklıklar 

çıkmıştı. Holstein halkı Avusturya’ya karşı tepki gösteriyordu. Bismarck Avusturya 

hükümetine başvurarak karışıklıklara son verilmesini istiyordu. Normal şartlarda 

böyle bir isteği yapmaya yetkisi yoktu. Avusturya bu isteğe cevap vermedi ve Prusya 

Gastein Antlaşmasının bittiğini duyurarak Holstein’i işgal etti. Avusturya konuyu 

Germen Konfederasyon Meclisi’ne getirdi fakat Prusya Konfederasyon’un 

dağıldığını duyurarak meclisten ayrıldı. Bunun üzerine bir çok prenslik Avusturya 

safına geçti. Avusturya safına geçen prenslikler, Saksonya, Bavyera, Hannover, 

Württemberg, Baden, Hessen-Darmstadt ve Kurhessen.7 Bunun üzerine Prusya 14 

Haziran 1866’da Avusturya’ya savaş ilan etti ve aynı gün İtalya’da savaş açtı.  

 

Prusya’nın 350.000 askerine karşılık Avusturya ve müttefiklerinin asker 

sayıları 850.000’ydi. Bu fark çok Avusturya aleyhine gözükse de Prusya ordusu çok 

iyi yetişmiş askerlerden oluşuyordu. Çok iyi ve hızlı ilerleyen Prusya ordusu 3 

Temmuz 1866’da Königsreatz’da yapılan nihai savaşta Avusturya’yı yendi. 

Avusturya savaş alanında 40.000 ölü bırakarak yenilgiyi kabul etti. Franz Joseph III. 

Napolyon’dan yardım istediyse de bir yanıt alamadı. Fransa’da bu ani galibiyetin 

şokunu yaşamaktaydı. Prusya-Avusturya savaşının aylar süreceğini düşünen III. 

Napolyon, savaşın sadece bir kaç hafta içerisinde sonlanmasına şaşırmıştı. Bu sırada 

Bismarck ile Prusyalı generaller arasında anlaşmazlıklar meydana gelmişti. I. 

Wilhelm’in de generalleri desteklediği bu tartışma Viyana’ya girip girmeme 

konusundaydı. Bismarck ileride Avusturya’nın desteğine ihtiyacı olacağını biliyordu. 

Çünkü güçlü bir Alman Birliği Avrupa’da kendisini çevreleyen Alman halklarının 

                                                        
7 Ateş, Toktamış, a.g.e, s. 267 
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düşmanlığını kazanarak kurulamazdı. Viyana’yı işgal ederek Avusturya’nın 

gururunu kırmak istemiyordu. I. Wilhelm ve generaller ise Viyana’yı işgal edip 

Prusya’nın toprak büyüklüğünü genişletmek istiyordu. Fakat Bismarck güçlü bir 

Alman Birliği oluşması için Fransa ile karşı karşıya geleceğini biliyordu ve bu 

sebeple Avusturya’nın desteğine ihtiyacı olduğunun farkındaydı. Sonunda Bismarck 

I. Wilhelm’i ikna ederek 26 Temmuz 1866’da Avusturya ile Nikolsburg’da ateşkes 

imzalandı. Ardından 23 Ağustos’ta Prag’da Barış Antlaşması imzalandı. Bu 

antlaşmaya göre Avusturya artık Germen Konfederasyonu’nun dağıldığını kabul 

ediyor ve Shcleswig-Holstein üzerindeki haklarından vazgeçiyordu. Ayrıca 

Avusturya’ya 20 milyon taler savaş ödentisiyle birlikte Venedik’ten İtalya lehine 

vazgeçmesi sağlanıyordu.8 

 

III. Napolyon savaş sonrası Bismarck’tan daha once yaptığı anlaşmaya 

binaen Ren Bölgesi’nin batı kısmını istemiş fakat Bismarck bunu reddetmiştir. 

Ayrıca bu gizli yazışmaların duyulmasını sağlamış ve Ren Bölgesi’nde bulunan 

Alman prensliklerinin Prusya tarafına geçmelerini sağlamıştır. Fransa’da büyük bir 

hayal kırıklığına uğrayan III. Napolyon başarısızlıklarının giderilmesi için Prusya ile 

savaşın kaçınılmaz olduğunu anlamıştı. 

 

Öte yandan savaş alanında ve diplomaside büyük başarılar sergileyen Prusya 

sonunda Kuzey Alman Birliği’ni kurmuş ve 1867’de Berlin’de ilk parlamentosunu 

kurmuştur. Artık 25 milyon nüfusa sahip bir Almanya bulunmaktaydı. Kuzey Alman 

Birliği’nin dışında kalan Alman prenslikleri ile ekonomik ilişkiler sürdürülmeye 

devam edilmiştir. Bu sayede sonradan Alman Birliği’ni oluşturacak tüm bölgeler 

gelişmeye devam etmiştir.  

 

Prusya-Fransa Savaşı 

 

Bismarck artık büyük Alman Birliği için Fransa ile karşılaşması gerektiğinin 

farkındaydı. Bunun için askeri olarak tüm hazırlıklarını yapmaya başlamıştı. III. 

                                                        
8 Ateş, Toktamış, a.g.e, s.268 
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Napolyon’da aynı düşünceler ile hareket ediyor ve askeri hazırlıklara başlıyordu. 

Prusya-Avusturya Savaşı’nın yedi haftalık bir sure içinde sonuca bağlanmasını 

beklemeyen III. Napolyon hazırlıklara başlamakta biraz geç kalmıştı. Fransa olası bir 

Prusya-Fransa Savaşı için kendisine müttefik aramaya başlamıştı. İtalya ve 

Avusturya ile görüşmeyi denemiş fakat bir sonuç alamamıştı. Çünkü İtalya Roma 

konusunda Fransa’ya zorluk çıkarıyor ve herhangi bir Fransız askeri gücünü Roma 

içinde kabul etmiyordu. Avusturya ise savaş sonrasında kendisine tatmin edici bir 

ganimetin kamayacağına inanıyordu. Bu yüzden tarafsızlığı seçiyordu. Fransa’nın 

tek ümidi İngiltere idi. Fakat Bismarck akıllı bir diplomasi ile III. Napolyon’un 

Belçika hakkındaki isteklerini basına sızdırınca İngiltere direk müdehale ederek 

Belçika’nın bağımsızlığını garanti etmişti.  

 

Bismarck’ın tek ihtiyacı olan şey karşı taraftan gelecek bir saldırıydı artık. Bu 

isteği 1870 yılında Fransa’nın İspanya taht sorunu için önerdiği şartların kabul 

edilmeyişiyle gerçekleşmişti. I. Wilhem’in Fransız Büyükelçi Benedetti ile 

görüşmesini Bismarck’a Ems şehrinden gönderdiği telgrafında anlatması ve bu 

görüşmenin Fransa’da duyulmasıyla büyük tepkilere yolaçmıştı. Ems Telgrafı olarak 

adlandırılan olay Prusya-Fransa Savaşı’nın nedeni olmuştur. İki ülke arasında çıkan 

çatışmalar sonucu Fransa Parlementosu 19 Temmuz 1870’te Prusya’ya savaş açtı.9  

 

Yapılan Sedan Savaşı’nda III. Napolyon’u ağır yenilgiye uğratan Prusya 

1871 tarihli Frankfurt Barışı ile Alsace-Lorraine bölgesini ilhak etti. Main 

akarsuyunun güneyindeki Katolik Alman Devletleri Prusya’ya katılarak büyük 

Alman Birliği’ni kurdular. Prusya Kralı, Alman İmparatoru, Bismarck ise Alman 

Şansölyesi ünvanlarını aldılar.10 

 

Bismarck’ın bu başarısı Alman halkları tarafından büyük bir sevinçle 

karşılandı. Diğer yandan Prusya Kralı’nın Versailles Sarayı’nda Alman İmparatoru 

olarak taç giymesi Fransızlarda Almanlara karşı büyük bir nefretin doğmasına sebep 

oldu. Zaten Frankfurt Barış Antlaşması bizzat Bismarck tarafından Fransa’nın kolay 

                                                        
9 A.g.e, s.273 
10 Sander, Oral, Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, İmge Kitabevi, İstanbul, 2011 22. Basım, s.221 
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kolay toparlanamaması için hazırlanmıştı. Bu nedenle Fransızlarda Almanlara karşı 

‘İntikam Savaşı’ fikri çok uzun yıllar boyunca varoldu.11  

 

1871 sonrası dönemde Avrupa’da yeni güç dengeleri ortaya çıkmaktaydı. Bu 

güç dengelerinin belirleyicisi savaş galibi Alman Birliği’ydi. Bu durumdan memnun 

olan iki büyük devlet İngiltere ve Avusturya-Macaristan’dı.* İngiltere Almanya’nın 

yükselişini memnuniyetle izliyordu. Çünkü Avrupa kıtasında Fransa’yı 

dengeleyebilecek bir ülke olarak ortaya çıkmıştı ve Almanya’nın uyguladığı siyaseti 

ılımlı buluyordu.  

 

Almanya’nın Güvenlik Arayışı 

 

Almanya kurulduğu günden itibaren ekonomik olarak hızlı bir büyümeye 

girişti. Dünya genelinde sömürgeciliğin büyük devletler tarafından yapıldığı 

zamanlarda Almanya yeni sömürgeci devlet olarak ortaya çıkmış ve bu konuda 

taleplerde bulunmaya başlamıştı. Aynı zamanda Avrupa içi dış politika hareketleri de 

gerçekleştirmiştir. Bismarck ilk dış politika hareketini Almanya\Avusturya-

Macaristan ilişkilerini geliştirmek için yapmıştır. 12  Almanya ve Avusturya-

Macaristan arasındaki olumlu ilişkiler arttıkça Rusya tedirgin oluyordu. Uluslararası 

alanda kendini yalnız hisseden Rusya iki devlet ile de görüşmeye başladı. 

Almanya’nın ilişkileri sıcak tutma çabasıyla birlikte Berlin’de 1872 yılında üç 

devletin imparatorları ve dış işleri bakanları bir araya geldiler. Herhangi bir yazılı 

sözleşmenin yapılmadığı, sadece sözlü ilişkilerin kurulduğu bu görüşme neticesinde 

özellikle sosyalizme karşı birlikte hareket etme kararı alındı. ‘Birinci Üç 

İmparatorlar Ligi’ adını alan bu anlaşma hem yazılı bir anlaşma değildi hem de 

askeri bir birliktelikten söz etmiyordu. Bu görüşme Almanya ve Rusya’yı tatmin 

etmemişti. Ayrıca Rusya ve Avusturya-Macaristan arasındaki Balkanlar meselesi hiç 

                                                        
11 Gülboy, Burak, Birinci Dünya Savaşı Tarihi, Altın Kitaplar, 2004, s. 17 

*1867 yılında çıkarılan yeni anayasa ile Avusturya Avusturya-Macaristan ismini alarak iki ülke haline 

getiriliyor. Tek bir imparator tarafından yönetilen bu iki ülkenin iki ayrı parlementosu bulunmakta. 
12 A.g.e, s. 18 
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bir sonuca bağlanmamıştı. Almanya için bu görüşme en azıdan Fransa’ya karşı bir 

gövde gösterisiydi. 

 

Birinci Üç İmparatorlar Ligi o kadar havada kalan bir anlaşmaydı ki, bu 

anlaşmanın zayıflıkları sırasıyla 1875 Fransa-Almanya Krizi, 1876 Balkan Krizi ve 

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ardından daha da gözle görülür hale geldi. Özellikle 

Osmanlı-Rus Savaşı sonrası yapılan Berlin Kongresi’nde Almanya’nın tarafsız 

kalması ve Balkanlar sorunu yüzünden Avusturya-Macaristan’ın Rusya karşısında 

yer alması bu üç ülke arasında bir dayanışmanın olmadığını göstermekteydi.13 Fakat 

Almanya ve Avusturya-Macaristan ikili olarak daha sıcak ilişkilere girerek aradaki 

bağı güçlendirmeye başlamıştı. Bismarck’ın Avrupa planlarında Avusturya-

Macaristan müttefik olarak çok büyük rol oynayacaktı. 

 

Bismarck bu olayları analiz ederken artık Rusya tarafından da rahtsız 

edileceğini düşünüyordu. Zira Almanya’nın kuruluşundan bu yana Rusya herhangi 

bir çıkarım elde edememiş, aksine diplomatik kayıplar yaşamıştı. Ayrıca kıta 

Avrupası’nda Almanya’nın hızlı bir şekilde büyümesi özellikle Rusya tarafından hoş 

karşılanmıyordu.* Bismarck Ekim 1879 yılında Viyana’da yaptığı ittifak antlaşması 

ile iki devlet arasındaki bağları resmileştirdi. Antlaşmaya göre iki devletten biri 

Rusya tarafından saldırıya uğrarsa diğeri tüm imkanlarıyla saldırıya uğrayan tarafa 

yardım edecekti. Eğer saldırı başka bir devletten gelirse diğeri tarafsız kalacaktı. 

Bismarck bu antlaşma ile hem Fransa’ya hem de Rusya’ya açıkça gözdağı 

vermekteydi.  

 

Kendisini uluslararası alanda tekrar yalnız hisseden Rusya, Almanya ve 

Avusturya-Macaristan’la tekrar bir işbirliğine girmek zorundaydı. 1881 yılında 

Rusya’da bu antlaşmanın içine girerek ‘İkinci Üç İmparatorlar Ligi’ yazılı olarak 

kurulmuş oldu. Fakat bu da birincisi gibi resmiyetten uzak, içi boş bir antlaşmaydı. 

Bu antlaşmanın da sonuç getirmeyeceğini düşünen Bismarck, güvenlik sorununu 

                                                        
13 Gülboy, Burak, a.g.e, s. 20 

* 20. Yüzyılın başından itibaren Almanya siyasi, ekonomik ve askeri gücünü diğer devletlere karşı 

kullanmaya başlayacaktır. İngiltere ve Rusya tarafsızlıkları yardımıyla büyüyen ve Avrupa Kıtası için 

gerekli gördükleri bu devletten daha sonra en fazla şikayet eden iki ülke olacaklardır.  
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halletmek için Avusturya-Macaristan ile yeni bir antlaşma yaptı. Bu antlaşmaya daha 

sonra İtalya’da dahil oldu. Bismarck Fransa’ya karşı etkili olacağını düşündüğü 

İtalya’nın antlaşmaya dahil edilmesini uygun görüyordu fakat İtalya’ya 

güvenmiyordu. Mayıs 1882 yılında üç devletin savaş durumunda uygulayacağı 

kuralları belirten antlaşma ‘Üçlü İttifak’ adıyla imzalandı. Bu antlaşma 1879 

Avusturya-Macaristan ile yapılanın genişletilmiş haliydi. Tek fark İtalya ittifak 

devletlerine olası bir İngiltere saldırısına karşı sorumluluklarını yerine getirmeme 

hakkını saklı tutuyordu. Bismarck genel itibariyle Almanya güvenliğini sağladığını 

düşünüyordu. Tek endişesi olası bir Fransa-Rusya ittifakıydı. Böyle bir ittifak 

Almanya’yı zor durumda bırakabilirdi, çünkü olası bir saldırıda Almanya’nın iki 

cephede birden savaşması gerebilirdi. Bu durumda müttefiklerinden gelecek 

yardımlar etkili olmayabilirdi. Bu yüzden Bismarck Rusya ile ilişkileri ılımlı tutarak 

diplomasi kanallarıyla böyle bir oluşuma uzun yıllar engel olabildi. Gerek 

Balkanlar’da Rusya’ya destek vererek, gerekse Bulgaristan sorunu üzerinden 

Osmanlı’ya karşı Rusya’yı destekleyerek Rusya ile ilişkileri sürdürmeye devam etti.  

 

Bismarck, Avrupa güç dengelerini her alanda iyi okuyabilmesiyle kendisini 

çağdaşlarının önünde bulunduruyordu. İç politikada gösterdiği sert yapısına karşılık 

ılımlı bir dış politika izlemekteydi. Güç dengelerini daha çok caydırıcılıkla 

dengeleyen Bismarck, kimi yorumcu tarafından bu tutumu yüzünden eleştirilmiştir. 

Norman Rich Bismarck’ın dış politikasıyla alakalı şu açıklamayı yaparken: ‘Birinci 

Dünya Savaşı’ndan öncekilerin tersine, Bismarck’ın oluşturduğu ittifaklar sistemi 

büyük güçleri iki düşman kampa bölmemekteydi. Bunun yerine, bu ittifaklar zinciri, 

büyük güçleri birbirini denetleyen ve –Almanya da dahil olmak üzere- hiçbir gücün 

tek başına savaşa girebilecek bir saldırganlık için destek alamayacağı bir sistem içine 

sokmaktaydı. Bunun yanında saldırgan bir güç karşısında var olan ya da var olması 

muhtemel savunma amacıyla oluşturulmuş koalisyonlar bulacaktı. Sistem statükoya 

karşı herhangi bir çabaya karşı devreye gireceği için, her ülkedeki sövenist 

kışkırtıcılara karşı caydırıcı bir unsurdu.’ 14  Bu yoruma karşı A.J. P. Taylor ise 

Bismark diplomasisini Birinci Dünya Savaşı’nın nedenlerinden görmektedir. O’na 

                                                        
14 Gülboy, Burak, a.g.e, s. 23 
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göre Bismarck caydırıcılığı diplomasinin vazgeçilmezi haline getirmiş ve bu 

caydırıcılık artık işlemez hale geldiğinde ülkeler blöflerini gerçekleştirmek zorunda 

kalmıştır.15 

 

Bismarck diplomasisi ile 1890 yılına gelindiğinde 1871 yılına nazaran çok 

ciddi bir büyüme ve gelişme vardı. Almanya artık güvenliğini sağlamış ve hem 

ekonomik hem de siyasi gücünü tüm Avrupa’ya göstermekteydi. Almanya’nın eksik 

kaldığı bazı noktalar da tabii vardı. Bunlardan en önemlisi kıta Avrupası’nda 

Fransa’yı yalnızlaştırma politikasını izlerken sömürge yarışından uzak kalmıştı. 1883 

yılına gelindiğinde Almanya henüz bir sömürge sahibi değildi. Almanya’nın 

sömürge yarışına dahil olabilmesi İngiltere’yi telaşlandıracaktı. İlerleyen yıllarda 

Almanya’nın her ülkeye karşı yanında başka bir ülkeyi müttefik olarak tutması 

gerekecekti. Zaten Avusturya-Macaristan 1880’lerin sonuna doğru Rusya’ya karşı 

sergilediği saldırgn tutumu ve bunun yanında ekonomisini her geçen gün 

güçlendirmesi bakımından Almanya’ya sorun teşkil ediyordu. Avusturya-Macaristan 

bu gücünü İngiltere ile yaptığı anlaşmalardan sağlıyordu elbette.  

 

Bismarck İngiltere ile bir çok defa diplomatik yollarla iletişime geçip ittifak 

kurmak istemişse de bu çabaları sonuçsuz kalmıştı. İngiltere’nin bu tutumu 1815 

sonrası denizde yakaladığı hakimiyeti korumak ve sömürgelerine verdiği önem ile 

açıklanabilir. 

 

İngiltere’nin bu tavrı Rusya tarafından da eleştiriliyordu. Avusturya-

Macaristan’a Balkanlar sorunu ile alakalı verdiği destek Rusya’yı tedirgin etmişti. 

Aynı zamanda Bismarck Fransa’da yükselen Alman nefretinden tedirgin oluyordu. 

Üçlü İttifak’ı canlandırmak isteyen Bismarck Rusya’yı sıkıştırıyordu, fakat Rusya 

Avusturya-Macaristan’ın içinde yer aldığı hiçbir anlaşmaya yanaşmadığını 

belirtmişti. Bunun üzerine Bismarck ikili anlaşmaya razı oldu. 18 Haziran 1887’de 

Rusya-Almanya Güvence Antlaşması imzalandı. Bu anlaşma 3 yıllık yapılmıştı ve 

                                                        
15 A.J.P. Taylor, The First World War, Middlesex, 1966 2. Basım, 1966, s.16 
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1890 yılında Rusya’nın uzatmak istemesine rağmen tahta geçen ve daha sömürgeci 

bir yaklaşımı olan II. Wilhelm bunu reddederek anlaşmayı bitirmişti. 

 

Bismarck Sonrası Almanya Dış Politikası ve Yaşanılan Krizler 

 

Avrupa’da büyük güçler arası denge politikasını yürüten Bismarck olaylara 

daa ılımlı yaklaşıyordu. Devletlerin çıkarlarını ve zaaflarını birbirlerine karşı ustaca 

kullanıyordu. Bu durumdan hemen hemen her devlet hoşnuttu çünkü her devletin 

kendine özgü çıkarları mevcuttu. İngiltere Doğu sömürgelerini genişletip büyütürken 

Avrupa’yla çok fazla ilgilenemiyordu. Fransa daha önce Almanya ile girdiği savaşın 

etkilerini henüz yeni yeni atıyordu üzerinden. Avusturya-Macaristan hem iç 

karışıklıkları hem de Avrupa güç dengesindeki eski konumu olmaması sebebiyle 

olayların bu düzende gitmesinden rahatsızlık duymuyordu. Almanya’nın Avrupa 

siyasetini belirleyici olması ve giderek gücünü arttırması Rusya’nın tepkisini en 

başından itibaren çekiyordu. Fakat Rusya bile uluslararası alanda yalnız kalmaktan 

çekindiği için Almanya’yla zorunlu da olsa ittifak anlaşmaları imzalıyordu.  

 

Bismarck kariyerinin doruk noktasında iken 9 Mart 1888’de I. Wilhelm’in 

ölümü ile artık kendi devrinin bitiş noktasında geldiğini anlamıştı. Tahta III. 

Frederick adıyla çıkan Veliaht Prens Frederick Wilhelm Bismarck’ın tersine daha 

liberal görüşlere sahipti. Fakat kanser hastası olan III. Frederick tahta çıktıktan üç ay 

sonra oğlu II. Wilhelm adına tahttan feragat etti ve 18 Haziran 1888’de hastalığına 

yenik düştü.16 II. Wilhelm’de babası gibi daha liberal bir siyasi görüşe sahipti.  

 

Bismarck daha öncede belirtildiği üzere güç kontrolünü elinde bulundurmayı 

seven bir yapıya sahipti. Bu kişiliği kimi zaman I. Wilhelm’i zor durumda bıraksa da 

İmparator’un ölümüne kadar beraber çalışmışlardı. Fakat II. Wilhelm 29 yaşında 

tahta geçmiş ve kişilik olarak eleştiriye karşı tahammülü olmayan biriydi. Ordu ve 

siyaset işlerini yakından takip etmesi sebebiyle Bismarck ile çoğu zaman sürtüşmeler 

yaşanıyordu. Hala Almanya Şansölyesi olan Bismarck bu sürtüşmeleri daha ileri bir 

                                                        
16 Gülboy, Burak, a.g.e, s.27 
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seviyeye götürmeye başlayınca II. Wilhelm Bismark’ın sağlığını bahane ederek 18 

Mart 1890 yılında onu görevden aldı.  

 

Bismarck’ın siyaset sahnesinden çekilişi ve emekliye ayrılışından sonra 

Avrupa dengelerinin değişeceği sinyalleri yavaş yavaş yayılıyordu. II. Wilhelm daha 

atılgan ve yenilikçi bir insandı. Sömürge yarışına diğer sömürgeci ülkeler ile dahil 

olmak istemesi bunun en belirgin örneğidir. Ayrıca Bismarck’ın görevinden 

alınmasından sonra kontrolü tamamen eline alan II. Wilhelm Bismarck diplomasisini 

tamamen terk etme taraftarıydı. II. Wilhelm’e göre Almanya sömürgelere sahip 

olmalıydı ve Avrupa güç dengesinde baş aktör olarak yerini almalıydı.  

 

II. Wilhelm Avrupa siyasetinde ilk değişikliği 1887 yılında Rusya ile 

imzalanmış olan Garanti Antlaşmasını 1890 yılında yenilemeyerek gerçekleştirdi. Bu 

Almanya için büyük bir fırsat kaçırmaydı. Çünkü Rusya’da artık Fransa’ya karşı bir 

eğilim oluşmaya başladığı sırada bu anlaşma yenileme teklifi Rusya’dan gelmişti. Bu 

anlaşmanın imzalanmayışıyla Avrupa’da kurulan Bismarck dengesinin bozulacağı 

anlaşılıyordu. Almanya İngiltere ile yakınlaşıp sömürge yarışında kendisine yardım 

edeceğini düşünüyordu. İngiltere ile yakın ilişkiler kurmak isteyen II. Wilhelm 

aradaki sorunun Rusya olduğunu biliyordu ve bu yüzden Rusya ile aralarında 

bulunan ilişkiyi belirsiz hale getiriyordu.  

 

İngiltere Almanya ile bir ittifak içerisine girmekten geri duruyordu çünkü 

Napolyon döneminden beri sürdürdüğü Kıta Avrupa’sı politikasını devam ettirmek 

istiyordu. Fakat Almanya’da II. Wilhelm dünyadaki sömürge yarışına bir şekilde 

dahil olmak istiyordu. Tahta geçer geçmez ilk iş olarak donanmanın geliştirilmesine 

önem veren II. Wilhelm bu konuda İngiltere’yi karşısına alacağını biliyordu. 

İngiltere son yüzyılın uzun bir dönemi deniz gücünde dünya hegemonuydu. Hızlı bir 

şekilde donanmasını geliştiren ve 10 senelik kısa bir zaman dilimi içerisinde 

İngiltere’ye yaklaşan donanma gücü tüm büyük güçleri endişelendirmeye başlamıştı. 

Almanya ekonomik olarak ilişki kurduğu ülkelere ekonomi alanında gösterdiği 

gelişmeyi en başından beri gösteriyordu. Siyasi olarak da Bismarck ile başlayan bu 

alandaki gelişme tüm büyük güçler tarafından kabul edilmiş durumdaydı. Şimdi de 
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donanma ve askeri güç olarak sahneye çıkan Almanya artık Kıta Avrupası’nda tehdit 

olarak görülüyordu. Bunda donanma gücünü 10 senelik kısa bir süre içerisinde 

İngiltere’ye rakip olabilecek seviyeye getirmesi de neden olmuş olabilir. Bu kadar 

kısa bir sürede böylesi bir gelişme tabii ki büyük güçleri tarafından tehdit olarak 

algılanmıştı.  

 

Bunun ilk belirtileri daha önce Almanya ile ilişkileri askıya alınmış olan 

Rusya’da görüldü. Kendisine yeni bir müttefik arayan Rusya Fransa ile yakınlaşmayı 

tercih etti. Bunda son dönemlerde yükselen Ruslardaki Fransa taraftarlığı da önemli 

rol oynamıştır. İki devlet arasındaki diplomatik etkileşimler sonucu 1894 yılında bir 

anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmayla Rusya ve Fransa İtalya, Almanya ve Avustuya-

Macaristan taraflarından herhangi birinin saldırısı karşısında saldırıya uğrayana 

yardım edecekti. Bu anlaşma ileride içerisine İngiltere’nin de dahil olacağı Üçlü 

İttifak’ın ilk kenarıydı. İkinci kenarı da 1904 yılında İngiltere ve Fransa arasında 

imzalanarak Üçlü İttifak tamamlanacaktı.17  

 

Diğer yandan artık ‘yalnızcılık politikası’nın* dönemin ulsulararası 

ilişkilerinde etkili olmadığını anlayan İngiltere ilk anlaşmasını Uzakdoğu’daki 

sömürgelerine gelebilecek olası bir Rus tehdidini önlemek amaçlı 1902 yılında 

Japonya ile gerçekleştirdi. Japonya’da kendi açısından bölgedeki gücünü Rus 

saldırılarından koruyabilmek için bu anlaşmayı yapmıştı. Japonya’nın da Çin ve 

Kore üzerinde gerçekleştirmek istediği politikaları vardı.  

 

Bu ikili anlaşmalar uluslararası ilişkilerde o kadar çok karışıklığa neden oldu 

ki her devlet bir başka devletle anlaşmak zorunda kaldı. İngiltere Uzakdoğu 

sömürgelerine olası bir Rusya saldırısına karşı güvenlik amaçlı Japonya ile anlaşma 

yapmıştı. Fakat olası bir Japonya-Rusya savaşında Fransa Rusya’ya destek verecek 

ve İngiltere’de Japonya’ya destek vermek zorunda kalacaktı. Bu anlaşma 

İngiltere’yle Fransa’yı karşı karşıya getirebilirdi. Fakat Fransa Almanya’ya karşı 

                                                        
17 Sander, Oral, a.g.e, s. 260 

* İngiltere’nin sömürgelerini genişletip geliştirebilmek için Kıta Avrupası’nı ilgilendiren hiçbir 

anlaşmaya ortak olmayacağını gösteren dış politikası. 
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İngiltere’ye ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden İngiltere ile anlaşmaya varabilmek için 

görüşmelere başlandı.  

 

Fransa ve İngiltere Balkanlarda yaşanan sorunların bir savaşı getireceğini 

düşünüyordu ve bu nedenle bir anlaşmaya iki taraf da sıcak baktı. 1904 yılında 

yapılan ve ‘İçten Misak’ (Entente Coriale) adını taşıyan anlaşma imzalandı. Bu 

anlaşmaya göre İngiltere Fransa’nın Fas’taki siyasi, ekonomik ve askeri otoritesini 

kabul ediyordu. Fransa ise aynı şekilde İngiltere’nin Mısır’daki otoritesini kabul 

ediyordu.* Üçlü İttifak’ın ikinci kenarını oluşturan bu anlaşmadan sonra ittifakı 

tamamlayan İngiltere-Rus anlaşması 1904-1905 Japonya-Rusya Savaşı’ndan sonra 

geliyordu.  

 

Her iki tarafı da bu anlaşmaya iten nedenler mevcuttu. Rusya Japonya’yla 

girdiği savaşta Fransa’dan destek görememişti. Resmi olarak Fransa’nın böyle bir 

zorunluluğu da yoktu fakat 1905 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri’nin 

de bölgede sömügeci durumda olması ve Japonya’nın bölgede gücünü fazlaca 

yükseltmesi nedeniyle ABD Rusya’ya destek olmuş ve savaşı bir anlaşmayla 

bitirmiştir. Yine de Fransa’dan da destek bekleyen Rusya bu düşüncesinde hayal 

kırıklığına uğramıştır. Öte yandan İngiltere de Kıta Avrupası’nda Almanya’ya karşı 

denge oluşturabileceğini düşündüğü Rusya-Fransa anlaşmasından umudunu 

yitirmişti. Ayrıca Almanya Osmanlı Devleti topraklarından geçen  demiryollarının 

yetkilerini almış ve II. Wilhelm’in İstanbul’a giderek siyasi ilişkiler kurmasının 

ardından bu yolla ekonomik ilişkiler kurmaya da başlamıştı. Rusya kendisini 

güneyden de çevreleyecek bir Almanya’yı kabul edemezdi. Aynı şekilde İngiltere’de 

Ortadoğu’daki sömürgelerinin tehlikeye girdiğinin farkındaydı. 1907 yılında yapılan 

İngiltere-Rusya anlaşması ile Üçlü İttifak tamamlanmış oluyordu.  

 

Üçlü İttifak öncesi ve sonrası yaşanılan krizler bu anlaşmaların neden 

yapıldığını gösteren nedenlerdir. Avrupa’da yaşanılan krizler Almanya’nın ve doğal 

olarak II. Wilhelm’in ne denli yükselen bir güç olduğunu ve bu yükselen gücün 

büyük güçler tarafından nasıl tehdit olarak görüldüğünü açıklamaktadır. Bu 

krizlerden en önemlileri 1. Fas Krizi, Bosna-Hersek Krizi, 2. Fas Krizi, Balkan Krizi 
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ve Prens Ferdinand Suikasti’dir. Prens Ferdinand Suikasti Birinci Dünya Savaşı’nı 

başlatan en önemli krizdir. Bu krizlere kısaca değinmek gerekir.  

 

I. Fas Krizi (1905) 

 

İngiltere ve Fransa arasında yapılan sömürge anlaşmasından sonra Fransa 

Fas’a verdiği önemi arttırmaya başladı. Fakat Fas, Kuzey Afrika’daki son bağımsız 

ülkeydi.18 Özellikle ABD ve Almanya Fas’taki bağımsızlığın devam etmesini orada 

bulunan ticari çıkarları için istiyorlardı. İspanya ise Fas topraklarına en az Fransa 

kadar ilgi duyan bir devletti. Fas’ta ise iç karışıklıklar artmış ve halkı kontrol etmek 

zorlaşmıştı. İyice kontrolden çıkan halkın Fransa’nın kontrolünde bulundurduğu 

Cezayir’e saldırılarından sonra Fransa Fas Sultanı’na başvurarak Fas Ordusu’nu 

yapılandırmak istediğini açıkladı. Fas Sultanı bu isteği reddederek verdiği karara 

karşılık İngiltere’nin desteğini bekledi. Bu isteğe karşı İngiltere’den destek 

bulamayan Sultan Almanya’ya başvurdu. Almanya’nın istediği fırsat gelmişti. 

Almanya Şansölyesi Bülow 1880 yılında imzalanan Madrid Antlaşması gereği Fas’ın 

bağımsızlığının olduğu gibi kalmasını belirten açıklamalarda bulundu. Siyasi 

anlamda yaptığı hamlelerin Fransa tarafından hazmedilmesini zafer olarak görüyordu 

Almanya. Ayrıca tüm diplomatik etkileşimler sırasında İngiltere’nin Fransa’ya tam 

destek vermesi ikisi arasındaki anlaşmanın sadece sömürgelerin güvenliğiyle alakalı 

olmadığını gösteriyordu. 

 

II. Wilhelm’in Fas’ı ziyaret etmesi Fas’a verilen desteği gösteriyordu. 

Almanya herhangi bir savaşa hazırlıklı olduğunu tüm güçlü devletlere 

hissettiriyordu. Hiçbir savaş tehdidi savurmadan bunu sadece diplomatik yollarla 

halletmek isteyen Almanya sergilediği dik duruş nediyle askeri gücünün yeterliliğini 

hissettirmişti. Sonuç olarak 1906 yılında İspanya’da toplanan büyük devletler 

Fransa’nın Fas’a müdehale etmemesini uygun gördü. 1. Fas Krizi bu anlamda hem 

Almanya’nın siyasi başarısı hem de Birinci Dünya Savaşı’nın ilk kilometre taşıdır.19 

 

                                                        
18 Gülboy, Burak, a.g.e, s. 53 
19 A.g.e, s.56 
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Bosna-Hersek Krizi (1908) 

 

1908 sonralarında Osmanlı Devleti’nde siyasi değişimler yaşanırken Bosna-

Hersek meşruti monarşiye geçmiş ve Avusturya-Macaristan’ın yönetimi elinde 

bulundurduğu bu toprakları ilhak etmek istemesine yolaçmıştı. Avusturya-

Macaristan ve Rusya dışişleri bakanları arasında gizlice yapılan anlaşma ile Rusya 

Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’i ilhakını kabul edecek ve bunun 

karşılığında boğazların Rus savaş gemilerine açılmasında Avusturya-Macaristan 

Rusya’yı destekleyecekti. Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek’i ilhak ettiğinde en 

büyük tepki Rus Çarı ve halkından geldi. Rus Dışişleri Bakanı İslovski bu tepkiyi 

beklemediği için diplomatik bir başarı sağlayarak bunu örtpas etmek istedi. Bununla 

ilgili boğazlar konusunu İngiltere ve Fransa’ya açtı. İngiltere’nin ret vermesi ve 

Fransa’nın konuya soğuk bakması sonrası başka çaresi kalmayan İslovski, 

Avusturya-Macaristan’ı Bosna-Hersek’i ilhak ettiği gerekçesiyle diğer ülkelere 

şikayet etti. Bosna-Hersek’te bulunan Slav halkının Sırbistan’ı harekete geçirmesiyle 

Sırbistan Avusturya-Macaristan’a karşı hamlelerde bulundu. Buna karşılık Rusya 

Sırbistan’a desteklerini bildirdi. Böyle bir ortamda Almanya konuya yaklaşımı en 

çok merak edilen devlet oldu. Almanya, daha önceki senelerde yaptıkları anlaşmalar 

sebebiyle Rusya, Fransa ve İngiltere’ye karşı duracağını bu olayda verdiği karar ile 

belirlemişti. Almanya’nın tavrı Avusturya-Macaristan’ı tam anlamıyla destekleyerek 

olası bir savaşta dahi bu ülkeye destek çıkacağını belirtmesiyle anlaşıldı. Rusya, 

Almanya ile bir savaşa girmekten çekinerek Sırbistan’a olan desteğini çektiğini 

duyurduktan 10 gün sonra Sırbistan’da Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’i 

ilhakını kabul etti.  

 

Bu kriz Almanya’nın Avrupa’da hakimiyet kurma yolundaki hamlelerini 

belirgin bir şekilde meydana çıkarmıştır. İngiltere bu konuda en çok tedirgin olan 

ülke olmuştur. Öncelikle kendi hegemonyası tehdide girmiştir. Böyle bir ortamda 

Almanya’nın tehditler ile kazanım sağlaması İngiltere tarafından hoş karşılanmamış 

ve bu konuda daha somut adımlar atılmasını beklemeye başlamıştır.  
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II. Fas (Agarid) Krizi (1911) 

 

Diplomatik olarak sorunları çözme taraftarı olan Şansölye Bülow’un 1909 

yılında istifa etmesiyle Almanya’nın tavrı diğer ülkelere karşı daha şiddetli hale 

gelmiştir. Bunun ilk örneği Fas’ta yaşanan Agarid Krizi’dir.  

 

Fransa 1911’de Fas’ın başkenti Fez’de başlayan ayaklanmaları bastırmak için 

asker çıkarmıştı. Almanya’nın bu hareketten beklediği kendisine Fransa tarafından 

toprak verilmesiydi. Aksi halde Almanya’nın buna müsaade etmesi olanaksızdı. 

Fakat Fransa’da değişen hükümet böyle bir anlaşmanın olmasına engel oldu. 

Almanya bunun üzerine Fas’taki Alman vatandaşlarını koruma amaçlı Panther isimli 

bir gambotunu Atlantik kıyısında bulunan Agarid Limanı’na yolladı. 20  Bu olay 

uluslararası basında ‘Panterin Sıçrayısı’ olarak adlandırıldı.  

 

Bülow sonrası değişen dış politika daha askeri bir yapı gösteriyordu. Bunun 

bir çıktısı olarak Almanya Fransa’dan Fas’taki politik ve ekonomik çıkarlarından 

vazgeçebileceğini, yalnız Fransız Kongo’sunun tamamen kendisine verilmesini talep 

ediyordu. Böyle bir pazarlık Fransa’da şok yaratmıştı. İngiltere’de Almanya’nın 

tutumunun değiştiğinin farkındaydı. Ayrıca Agarid Limanı Cebelitarık ve İngiliz 

Kanalı’na çok yakındı. Almanya’nın Agarid Körfezi’nde bir donanma ikmal üssü 

kurması İngiltere’yi çok zor durumlarda bırakabilirdi. Almanya’nın Fransa’ya karşı 

bu kadar sert bir tutum sergilemesi İngiltere’nin Avrupa dengesi için düşündüğü 

politikalarla ters düşmekteydi. 

 

İngiltere Fransa’ya karşı tam destek vereceğini bildiren açıklamalar yaparken, 

Almanya Avusturya-Macaristan’dan destek göremeyeceğini anladı. Avusturya-

Macaristan tarafsız kalmayı tercih etmişti. Bu aslında Avusturya-Macaristan için 

kaçırılan bir fırstattı. Almanya’ya destek olsaydı bir nevi Almanya ile birlikte 

Avrupa’yı şekillendirme yetkisine sahip olabilirdi. Fakat bunu yapmayıp uluslararası 

alanda tekrardan yalnız kaldı.  

                                                        
20 Gülboy, Burak, a.g.e, s. 65 
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Almanya bu konudaki yalnızlığının farkına vararak Fransa ile masaya 

oturmayı denedi ve Kasım 1911’de imzalanan antlaşma ile Almanya Fransa’nın Fas 

üzerindeki hakimiyetini kabul ederken, Fransa’da Almanya’ya Afrika’daki Kongo 

Nehri’ne geçişi sağlayan iki bölgeyi verdi. Bu kriz Almanya’nın fiili olarak ilk 

tehdidiydi. Artık İngiltere Almanya’nın iyi niyetli olmadığını anlamıştı. Bu olaydan 

sonra Üçlü İttifak birbirine daha da bağlanmaları gerektiğinin farkına vardılar.  

 

Balkan Krizi (1913) 

 

1912 yılında Balkan Devletleri tarafından Osmanlı Devleti’ne açılan savaş 

sonrası Avrupalı devletler sonuç ne olursa olsun sınır değişikliklerini 

tanımayacaklarını açıklamışlardı. Bunu tabii ki savaşın galibi Osmanlı Devleti 

olacağını düşündükleri  için söylemişlerdi. Fakat savaş Balkan Devletleri lehine 

ilerliyordu. Osmanlı Devleti’nin birbiri ardına aldığı yenildiler Avrupa’da hiç 

beklenmedik bir haber olarak karşılandı. Bunun üzerine söylemini ilk değiştiren 

Rusya oldu. Rusya Sırbistan’ın kazanımlarını destekleyerek daha da ilerlemesini 

istiyordu. Avusturya-Macaristan ise Rusya’ya sert eleştirilerde bulunuyordu. 

Sırbistan Arnavutluk üzerine yürümeyi düşününce Avusturya-Macaristan 

bağımsızlığını 1912 yılında almış olan Arnavutluk’u, Sırbistan’ın Adriyatik’e 

inmesini istemediği için desteklemeye başladı. Ruslar Sırbistan’ı desteklerken 

Avurturya-Macaristan’da Arnavutluk’u destekliyordu. Bu yeni bir Balkan Krizi’nin 

başlamasına neden oldu.21 

 

Yeni bir krizin başlamasıyla birlikte taraflar müttefiklerine döndüler. 

Avusturya-Macaristan’a Almanya destek verdiğini açıklamıştı. Rusya ise Fransa’dan 

destek buldu fakat eğer saldırı Almanya’dan gelirse yardım edeceğini bildirdi. Rusya 

daha önce yaptığı geri adımları tekrarlamak istemediği için her türlü riski göze almak 

istiyordu. Fakat İngiltere’nin Balkanlarda yeni bir savaşın çıkmasını önlemek 

istemesi durumu yatıştırdı ve taraflar anlaşma yoluna gitmek zorunda kaldılar. 

                                                        
21 Gülboy, Burak, a.g.e, s. 75 
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Anlaşmalar sürerken İtalya ve Avusturya-Macaristan Arnavutluk’un bağımsızlığını 

garanti etmek istiyorlardı. Rusya bu konuda fazla ısrarcı olmadı ve anlaşmaya 

vardılar. Rusya’nın tekrar geri adım atmasının sebebi kendi kurduğu Balkan 

İttifakı’nın çöküyor olmasıydı. Savaş boyunca Sırbistan’a verdiği destekten ötürü 

Bulgaristan’ı kaybetme sınırına gelmişti. Avusturya-Macaristan ise Rusya’ya karşı 

tavırlı olan Bulgaristan’ı kendi safına çekmek için iletişime geçmeye başlamıştı.  

 

Savaş sonunda kazanılan toprakların paylaşımı Balkan İttifakı içerisinde 

bulunan Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan devletleri arasında soruna yol açtı ve 

1913 yılının sonlarına doğru Bulgar Ordusu Sırp ve Yunan kuvvetlerine ani saldırı 

düzenleyerek yeni bir savaş başlattı. İkinci Balkan Savaşı olarak adlandırılan bu 

savaşta kaybeden taraf Bulgarlar oldu. Kısa bir süre içinde bozguna uğradılar. 

Avusturya-Macaristan her ne kadar Bulgarlara destek vermek istese de Almanya 

buna mani oldu. Bulgaristan 1913 Agustos’unda yenilgiyi kabul ederek Bükreş Barış 

Antlaşması’nı imzaladı. Savaş bitmiş ve İkinci Balkan Krizi yatışmıştı. Rusya ikinci 

kez geri adım atmış ve bunun ağırlığı altında eziliyordu. Bundan sonra bir daha geri 

adım atmama konusunda karar vermiş durumdaydı. 

 

Prens Ferdinand Suikasti ve Birinci Dünya Savaşı (1914) 

 

İkinci Balkan Krizi sonrası daha ılımlı bir havaya sahip olan Avrupa dünyası 

1914 yılındaki Prens Ferdinand Suikasti ile değişti. Avusturya-Macaristan veliahtı 

olan Prens Ferdinand, Saraybosna’da yapılacak ordu teftişine İmparator Franz Joseph 

hastalığı nedeniyle katılamadığı için katılacaktı. Bu teftişin tarihini evlilik yıldönümü 

olması ve 1389 yılında Sırpların Kosova Savaşı’nı kaybederek Türklerin yönetimi 

altına girmesi sebebiyle 28 Haziran tarihini seçen Prens Ferdinand, Sırbistan’dan ve 

Bosna-Hersek’te bulunan Sırplardan tepki almıştı. Sayısız ihbar yapıldığı halde 

herhangi bir genişletici güvenlik önlemi alınmadı. Sırplar bu tarihi ve geziyi bir 

aşağılanma olarak gördüler ve 5 Sırp genci Sırbistan gizli servisine bağlı ‘Kara El’ 

örgütünden sağladıkları silahlarla Prens Ferdinand’a suikast girişiminde bulundu. Bu 

gençler 28 Haziran günü çeşitli yollarda Prens Ferdinand’ın konvoyunu bekliyordu. 

İki başarısız suikast girişimi sonrası Gavrilo Princip isimli Sırp genç Prens 
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Ferdinand’ın arabasına ateş açmış ve Prens Ferdinand’ı yaralarken, karısı Sophie’yi 

öldürmüştü. Derhal valiliğe götürülen Prens Ferdinand burada can vermiştir.  

 

Avusturya-Macaristan bu suikastten Sırbistan hükümetini sorumlu 

tutmaktaydı. Bu olay ile ilgili destek Almanya’dan 5 Temmuz’da gelmişti. İmparator 

II. Wilhelm ve Şansölye Bethmann-Hollweg Avusturya-Macaristan’ın Sırbistana 

savaş açması durumunda tam destek vereceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Sırbistan 

hükümetine 48 saat içerisinde cevaplandırılması istenen bir nota 23 Temmuz’da 

gönderildi. Bu nota herhangi bağımsız bir devletin kabul edebileceği bir nota değildi. 

Zaten Avusturya-Macaristan bunu kabul edilmemesi için göndermişti. Rusya ise 

Sırbistan’ı desteklemekteydi. 1908 ve 1913 olaylarında yaptığı geri adımlar 

nedeniyle bu sefer geri adım atma taraftarı değildi. 22 

 

Sırbistan hükümetinden gelen cevapta Avusturya-Macaristan hükümetinin 

isteklerinin çoğunlukla kabul edildiği fakat bir kaç maddenin görüşülerek 

yumuşatılması isteniyordu. Bu cevabın Avusturya-Macaristan’ı tatmin etmeyeceğini 

bilen Sırbistan bu cevaptan birkaç saat sonra seferberlik başlattı. Avusturya-

Macaristan ise 28 Temmuz tarihinde Sırbistan’a savaş ilan etti. Bu kadar hızlı gelişen 

olayların sebebi Avusturya-Macaristan’ın durumu diplomatik yollarla çözmek 

istememesidir. Avusturya-Macaristan kendisinden daha zayıf olan Sırbistan’la 

savaşıp yıllardır kendisine sorun çıkaran bu devleti artık yenmek istemektedir.  

 

30 Temmuz’da Rusya Avusturya-Macaristan’a savaş ilan etti. Bu savaş 

ilanından sonra Almanya’da Rusya’ya seferberlik ilan etti. Seferberlik ardından Rus 

Çarı Nikola kuzeni II. Wilhelm’e bir mektup göndererek seferberliğin durdurulması 

halinde Rusya’nın da seferberliği durduracağını bildirdi. Bu mektuba cevaben 

Almanya 1 Ağustos’ta Rusya’ya savaş ilan etti. Bunun ardından Almanya Fransa’ya 

konumunu belirlemeseni isteyen bir nota gönderdi. Fransa’nın tatmin etmekten uzak 

olan cevabına karşılık Almanya 3 Ağustos’ta Fransa’ya savaş ilan etti. Savaş ilanları 

peşpeşi ardına gelirken her ülke diplomatik olarak olayları çözmek için de uğraş 

                                                        
22 Gülboy, Burak, a.g.e, s.85 
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vermekteydi. Fakat hiçbir ülke diplomatik olarak savaşı bitirmeyi göze alamıyordu. 

Rusya bu anlamda geri adım atmayacağını kesin olarak belirtmişti. En son olarak 

İngiltere’nin tavrı merak ediliyordu. Almanya aslında İngiltere’den kendi lehine 

umutluydu çünkü Rusya ve Fransa birbirlerine gerekli desteği veremiyordu. Aslında 

İngiltere’de olaylara sessiz kalarak Fransa ve Rusya’nın geri adım atacağını 

düşünmüştü. Fakat olaylar İngiltere’nin beklediği şekilde olmadı. İngiltere savaşa 

girme nedeni olarak Belçika’nın bağımsızlığına bir saldırının gerçeklemesi 

gerektiğini bildirdi. Belçika’nın bağımsızlığını sarsan bir devletin olması Avrupa 

dengelerini kötü anlamda değiştirecek olmasından dolayı İngiltere bu noktada 

tarafsız kalamayacaktı. Bu neden İngiltere tarafından bildirildiği sıralarda Almanya 2 

Ağustos’ta Lüksemburg’u işgal etmiş ve Belçika’ya bir nota vererek topraklarını 

Alman Ordusu’na açmasını istemişti. Belçika bu notayı reddetti ve bunun üzerine 

Alman birlikleri Belçika içlerine girmeye başladı. İngiltere’den Almanya’ya 

gönderilen notada on iki saat içerisinde Belçika’yı boşaltmaları isteniyordu. Bu 

notaya Almanya cevap dahi vermedi. İngiltere bunun üzerine 4 Ağustos’ta 

Almanya’ya savaş ilan ederek savaşa dahil olmuş oldu. Böylelikle Avrupa’nın tüm 

büyük güçleri bir savaşın içerisindeydi ve bu savaş sonunda tüm dengelerin 

değişeyeceği kesindi.  

 

Sonuç 

 

Bismarck ile Avrupa içerisinde kurulan düzen ve istikrar kimi zaman Birinci 

Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında sayılsa da, ondan sonra gelen yetkililerin 

izlediği politikaların neden olduğu krizlerin rolü daha büyüktür. Bismarck, 

devletlerin müttefiklere ihtiyaç duymalarını sağlarken onları yalnızlaştırarak güç 

dengesini kontrol altında tutmuştur. Devletler arası görüşmeler kimi zaman akılcı 

diplomasiyle çözülürken kimi zaman caydırıcılık kullanılarak çözülmüştür. Bismarck 

sonrası daha liberal bir yapıya sahip olan II. Wilhelm’in kontrolü eline almasıyla 

birlikte devletler arası politikalar daha çok güç dengesinin lehine olan sonuçlar 

doğurmuştur. Diğer yandan 1815 sonrası hegemon güç olarak kabul edilen 

İngiltere’nin kendi rakibinin yükselmesine gözyummuş olması daha sonra vereceği 
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tepkilerde artık geç kalınmış olduğunu göstermiştir. Almanya dünya genelinde büyük 

değişimlere sebep olurken Avrupa içi devletlerin bu değişimlere etkileri çok ufak 

kalmaktaydı. 1890 sonrası Almanya’nın siyasi, ekonomik ve askeri baskılarıyla elde 

ettiği avantajlar Avrupalı diğer devletler tarafından hoş karşılanmamış ve tehdit 

olarak görülmüştü. 20. yüzyılın başlangıcında yaşanılan krizlerde özellikle Rusya’nın 

geri adım attırılması ilerleyen zamanlarda daha fevri ve risk alan bir yapıya 

dönüşmesine neden olmuştur. Bu konuda hem Bismarck’ın hem de kendisinden 

sonra gelenlerin politikaları analiz edildiğinde her iki dönemin de bu sonuca varan 

etkileri olduğu görülmektedir. Bismarck, devletlerin politikalarını caydırıcılık 

üzerinden yapmalarını sağlamış ve bu sayede her ülkenin olaylara temkinli 

yaklaşmasını sağlamıştır. Fakat bu caydırıcılık artık doyum noktasına gelmiş ve 

ülkeler güç mücadelesini eyleme dökmek istemiştir. II. Wilhelm ve ardılları ise 

ellerinde bulundurukları gücü somut olarak göstererek olayların daha realist bir 

biçimde gerçekleşmesini sağlamıştır. Bunun sonuçları Prens Ferdinand suikasti 

sonrası ülkelerin gidikleri krizden bir türlü çıkamamaları olmuştur. Özellikle Rusya 

bu krizde kilit rol oynarken, geçmişte yaptığı gibi geri çekilmek istememiş ve askeri 

gücünü kullanarak savaşa dahil olmak istemiştir. Almanya da Rusya’nın daha önceki 

geri adımları gibi geri adım atacağını düşünmüş ve diplomatik yollara girmemiştir. 

Ayrıca Almanya İngiltere’nin kendi tarafında duracağını çünkü güç dengesinin 

lehine olduğunu düşünmüştür. Almanya, İngiltere’nin tek önemli noktası Belçika’ya 

girerek İngiltere’yi de karşısına almıştır. Sonuç olarak Almanya Avrupa’da denge 

kurucu olma görevini hegemon olmak için kullanmış ve bunun sonucu olarak büyük 

savaşa girmekten kaçınamamıştır. Avrupa’da oluşan savaş sonrası sistemde dengeler 

tamamen değişmiş ve hegemon güç savaşında ne eski hegemon ne de hegemona baş 

kaldıran devlet galip çıkmıştı. Ortaya çıkan yeni güç: Amerika Birleşik Devletleri. 
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