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ÖZET 

Bu çalışmada Bismarck dönemi Almanya’sı ile Wilhelm dönemindeki Almanya kıyaslanarak 

iki liderin izlediği iç ve dış politikalar arasında bir süreklilik mi yoksa bir kopuş mu olduğu 

araştırılacaktır. Mezkur sorunun yanıtının bulunması için Otto Von Bismarck’ın emekli 

edildiği 1890’dan, Alfred Von Tirpitz’in donanma bakanlığına getirildiği 1897’ye kadarki 

süreç incelenecektir. Yöntem olarak öncelikle Bismarck dönemi Almanya’sını ayakta tutan 

unsurlar araştırılıp belirlenecek. Daha sonra bu politikaların Wilhelm dönemindeki 

uygulan(may)ışını gözlemlemek için kaynak taraması yapılacaktır. Elde edilen verilere göre 

bir çıkarım yapabilmek için tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve tertip sırasına uymaya mümkün 

mertebe dikkat edilecektir. 
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GİRİŞ 

1871 yılında Otto Von Bismarck’ın öncülüğünde inşa edilen Almanya federal bir hiyerarşi 

biçiminde kurulmuştu. Yeni Almanya’nın dört Krallık( Prusya, Bavyera, Saksonya, 

Württemberg), beş Grand Düşeslik, Altı Düşeslik,  altı Prenslik ve üç bağımsız şehirden( 

Hamburg, Bremen ve Lübeck) oluşan 24 üyesi vardı. Federal yapı, bağımsız birimleri birleşme 

konusunda özendirmek için özellikle üretilmiş olmasına karşın, birliğin inşasının ertesindeki 

yeni Almanya’da, Prusya’nın politik hakimiyeti belirgindi. Prusya ordusu ve otoriter devletinin 

işbirliği ile kurulmuş olan bu devleti ayakta tutan diğer unsur ise yeni endüstriyel ve ticari 

burjuvazi sınıfıydı.  

Bu karmaşık ve federatif yapının yanı sıra 1871’desiyasi birliğine kavuşan Almanya, Avrupa 

Ahenginin denge merkezi olan Avusturya’nın etkisizleşmesinin ardından ortaya çıkan güç 

boşluğunu dolduracak tek devletti. Daha yakından bakıldığında ise kıta Avrupası’nda hâkim 

güç olmasına rağmen dış politikada çok kırılgan bir yapısının olduğu görülecektir. Danimarka, 

Avusturya ve Fransa ile yapılan savaşların ardından ortaya çıkan yeni durumu koruma gayreti, 

yeni Almanya’nın güvenlik tanımlarını Avrupa karasındaki komşularından hareketle yapmasını 

zorunlu kılmıştır.  1871-89 yılları arası, Almanya’nın başat rolde olduğu ve birtakım 

anlaşmaların, konferansların düzenlendiği ikinci bir Avrupa Ahengi dönemi olmuştur. Kendi 

güvenliğini sağlamak için komşularıyla ilişkilerini iyi tuttuğu gibi olası bir tehlikeye karşı da 

komşuların kendi aralarındaki sorunların da önüne geçmiştir.  Bu cihetten baktığımızda 

Bismarck’ın İngiltere ile rekabet etmek yerine gizli bir uzlaşma içinde olması kişisel, pasifist bir 

tercih değil; devletin ayakta kalabilmesi açısından izlenecek tek yöntemdi. Keza Bismarck için 

oldukça hassas bir zemin üzerinde inşa edilmiş olan bu yapıyı ayakta tutmak için sağduyulu ve 

temkinli politikalar izlemesi bir tercih değil devletin bekası için bir zorunluluktu. 

İç politikada ise her ne kadar Reich adını taşısa da bir Prusya hakimiyeti söz konusuydu. 18. 

Yüzyılda Prusyanizm, Lutheryanizme eklemlenerek Alman siyasi düşüncesinin ikinci temel 

taşını oluşturmuştur. Birliğin sağlanmasında Prusya ordusu, Prusya bürokrasisi başroldeydi. 

"her devletin ordusu, prusya ordusunun devleti vardır." sözü aslında Junkerlere ithafen 

söylenmiştir. Çavuş kral lakabı ile tanınan ve bir bakıma Prusya militarizminin temelini kuran 

I.Friedrich Wilhelm ordusunu junkerlere dayandırmıştı; Junker subaylarına. bu etki o kadar 

uzun sürmüştür ki III.Reich döneminin efsanevi generallerinden olan Erich Von Manstein bile 

Junker kökenlidir. 

 Aynı şekilde toplumsal cihetten de endüstriyel ve ticari Junker sınıfının büyük etkisi söz 

konusuydu. Bu etkinlik bir tahakküm olmasa bile çoğunluğu arz ettiğinden aynı şekilde 

belirleyiciliği de fazlaydı. Bismarck siyasi birliğin ayakta kalabilmesinin toplumsal uyumla 
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mümkün olacağını biliyordu. Diğer küçük prensliklerin olası bir özerklik talebi birleşik 

Almanya’nın yapısını sarsacağından soyut anlamda da çalışmalar yapılmıştır. Bu nedenle bir 

Prusyalı kimliği oluşturmak, Katolikliği savunan, Prusya militarizmine karşı olan, Almanya'da 

ortaya yeni yeni çıkmaya başlayan işçi sınıfının mücadelesine gem vurmak amacıyla 

Kulturkampf çalışmaları başlatılmıştır. Seaman, Bismarck’ın politikaları ile ilgili şunları 

yazmaktadır: 

“Prusya’yı Alman İmparatorluğu olarak kutsamasına karşın, damarlarına kadar Prusyalı olarak 

kalmaya devam etti.  Buna uygun olarak fırsat bulduğu her anda hiçbir zaman toplumcu ve 

milliyetçi olmayan ama saf hanedancı olan bir politikanın aracı olarak davrandı. Nihayetinde 

belki de Aydınlanmış Despotların sonuncusu olarak insanların akıllarının megaloman 

hükmetme hayallerine doğru kaydığı bir çağda yalnızca mantığa uygun bir güç dengesi 

üretmek ile ilgilenmekteydi.”1 

Seaman’ın cümlelerinden de anlaşılacağı gibi tam anlamıyla realist bir politika izleyen Bismarck 

aynı zamanda kişisel egolarının altında ezilmekten de kendini korumuştur. Aynı şekilde Disraeli 

de günlüğünde Bismarck’ın konuşması hakkında şunları yazmıştı: Hemen her konu hakkında 

hiçbir şekilde zorlama ya da paradoksa yer vermeksizin orijinal görüşleri var.2 

Bu süreçte kıtadaki devletlerde çatışmaya girmeme yolu tercih edilirken suyun ötesinden 

kıtaya hâkim olan İngiltere’yi de kızdırmamak Bismarck’ın dikkat ettiği unsurlardan biriydi. 

Devletin temellerinin sağlamlaştırılması adına maceracı politikalardan kaçınan şansölye 

Bismarck, bir donanma kurulması fikrine hiçbir zaman sıcak bakmamıştır. Keza İngiltere ile 

deniz hâkimiyeti veya ticaret yolları gibi konularda yarışacak konumda değildi. bu dönemde 

İngiltere’nin Pax Britanica’sı hakimken Almanya da İngiltere’nin gözünde kıtada kontrolü 

sağlayan güçtü. İki ülke arasında hiçbir zaman resmi bir ittifak kurulamasa da 1871’den 

1897’ye kadar sessiz bir uzlaşı hâkim olmuştu. İngiltere için asıl mühim olan kıtada tek bir 

gücün hâkim olarak kendisine meydan okuyacak kıvama gelmemesiydi. Bismarck, Almanya’nın 

giderek güçlendiğinin pek tabii farkındaydı. Fakat bunu İngiltere’nin gözüne sokarak yapmak 

yalnızca devleti uluslararası platformda tehlikeye sokacaktı. Keza bu durum donanma 

konusunda dünya lideri olan İngiltere’ye karşı Almanya’nın yumuşak karnıydı. 

Elbette Bismarck’ın bu politikalarının birtakım olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bunlardan ilki 

yapabilecek olduğu halde hegemon güç olamayışıdır. Bu durum birtakım dışa dönük liderleri 

rahatsız etmiştir. Ayrıca denize açılma konusunda dar bir vizyon tercih edilmesi Prusyalı 

burjuva sınıfını rahatsız ediyordu.  Bismarck’ın Almanya’nın vizyonunu Avrupa’ya kapayan dış 

politikasının ikinci önemli sonucu, Almanya’nın kıta dışındaki emperyalist yayılmadan uzak 

kalması idi. Bu durum hem denizaşırı hammadde ve pazar imkanlarından uzak kalan Alman 

liberal burjuvazisinin memnuniyetsizliğine ve hem de emperyalizmin önemli bir bileşeni olan 

açık deniz donanması konusunda Almanya’nın etkisiz kalmasına neden olmaktaydı. Kıtaya 

                                                           
1 Seaman, Lewis C.B., From Vienna to Versailles, Londra, Methuen and Co. Ltd., 1995, s.123 
2 Steinberg, Jonathan, Bismarck A life, Oxford University Press, New York 2011, s.466 
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kapalı vizyonu ile Almanya güvenliği konusunda deniz gücüne yatırım yapmayı gereksiz 

bulmaktaydı. Bu nedenle de Bismarck döneminde Almanya donanması, ordunun gölgesinde 

etkisiz, önemsiz hatta gereksiz bir araç olarak görülmekteydi.3 

Vaziyetin daha net anlaşılabilmesi için bir haritalandırma yapacak olursak şu şekilde 

özetlenebilir, pek çok birlikten oluşan Almanya; içeride Prusyalı burjuva sınıfın ticarette 

toplumda ve askeriyedeki ağırlıklı etkisi ile kurulmuştur. Bu etki askeri yönden birliğin 

kurulmasını sağlayan fiziki şartları sağlarken toplumsal yönden Kulturkampf aracılığıyla bir 

Prusyalı kimliği oluşturarak toplumsal bir bütünlük oluşmasını sağlamıştır. Prusyanizme kesin 

şeklini veren iki isimden biri 1.Frederick William’dır. 17. Yüzyıl boyunca dar çerçevede, 

Muhafazakar, dini ve hanedanlığa bağlı bir çizgide ilerlemiştir. Çağdaşları Bismarck’ın 

Almanya’yı ve Prusya’yı dönüştürmesindeki sıra dışı rolünü tasvir etmek için pek çok terim 

kullandılar. Hangi tarihsel aktörle kıyaslanabilirdi ki?4 

Prusyanizm birliğin kurulmasında ordusu ile etkin olmuşken toplumsal yapı cihetinden de 

Muhafazakar, endüstriyel bir toplumun inşa edilmesine vesile olmuştur. Çok kültürlü bir yapısı 

olan Reich’ın etnik kimliklerin üzerinde bir reich hükumeti yerine Prusyalı kimliği oluşturma 

çabası vardı. Yani Prusyanizm, ordu kabinesi ile askeri, sivil ve toplumsal alanda hakimdi. 

Bahsedilen nedenlerden dolayı donanma, ordunun silik bir gölgesi olmaktan kurtulamamıştı.  

Dış politikada ise kıta içinde gerçekleştirilen savaşların ardından kurulan birliği ayakta tutmak 

için komşularla olan ve komşuların kendi aralarındaki ilişkilere oldukça temkinli yaklaşıyordu. 

Diplomasiyi bir satranç tahtası gibi gören Bismarck, olası hamleleri önceden hesaplıyor ve 

tabiri caizse kafasındaki kombinasyonları yerlerine yerleştiriyordu. 

 Ne var ki kaderin bir cilvesi 100 gün içinde Bismarck’ın görevinin sonlanmasına neden olacak 

ortamı hazırlamıştı. Üç Kayzer’in art arda tahta geldiği yıl olan 1888, Bismarck’ın konumunu ve 

Avrupa’nın tarihini değiştirdi. 100 gün içinde I. William ve oğlu III. Frederick gırtlak kanserinden 

ölmüş ve 29 yaşındaki II. William Kayzer olarak tahta gelmiştir. Kaderin bu cilvesi aynı zamanda 

Bismarck’ın da sonunu getirdi. Çünkü o her zaman hanedanlığa güvenmişti kraliyet artık onu 

desteklemiyordu. Bismarck, sarayda yükselttiği isimlerin entrikalarının kurbanı olmuştu.5 

Bismarck’ın kesin hakimiyetinde ilerleyen Almanya, Haziran 1888’de II. Wilhelm’in tahta 

geçmesi ile yavaş, ancak yoğun ilerleyen bir siyasi krizin içine girmiştir. Birleşme öncesinde, 

Prusya’nın ve sonrasında da Almanya’nın yönetim biçimini simgeleyen asker ve sivil Alman 

bürokrasisi ile imparator arasında uzlaşılmış, fakat adı konmamış bir işbirliğine dayanan Alman 

İmparatorluk yönetimi, Bismarck’ın I.Wilhelm ile yürüttüğü saygılı beraberlik çerçevesinde 

simgesel hale gelmişti. I. Wilhelm’in ölümünün ardından III. Frederick tahta çıkmışsa da 

hastalık nedeniyle yalnızca doksandokuz gün kalabilmişti. III.Frederick’in ölümünün ardından 

                                                           
3 Bu dönemdeki Almanya donanması için bkz. Lawrence Sondhaus, Preparing for Weltpolitik-German Sea 
Before Tirpitz Era, Maryland, Naval Instute Press, 1997, s.101-176 
4 A.g.e, s.467 
5 A.g.e s.425 
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ise, II.Wilhelm’in tahta çıkması Alman İmparatorluğunun yönetimi konusunda aralarında ciddi 

bir nesil farkı bulunan ve bu durumun getirdiği değişik dünya görüşleri ile donanmış iki 

yöneticinin mücadelesine sahne olacağını simgelemekteydi.6 

Bismarck ve Wilhelm arasında dünya görüşü açısından temel farklılıklar vardı. Wilhelm, 

Bismarck’ın Almanya’yı üzerine inşa ettiği tüm temellere tepkiliydi. Ne var ki Christopher 

Clark’ın bu konuda dengeleyici bir tezi vardır. Clark Wilhelm’in biyografisinde kuşak 

çatışmasının her nasılsa hanedanlığın uzun dönem ayakta kalmasına etki ettiğini 

söylüyor…Clark’a göre bu genç yaşlı ittifakının iç ve dış politikada anlamlı yansımaları var. 

Ortada kalmış bir devlet olarak Prusya Krallığı her zaman Avrupalı güçlerin arasında kalmıştır: 

Fransa, Büyük Britanya ve Rusya. I. William, Romanyalılarla olan aile bağları ve içgüdüleri 

nedeniyle bir Rus sempatizanıydı. III. Frederick William ve Victoria ise İngiltere’yi seçtiler: 

liberalizm ve Yahudi nefreti. Diğer kampta yer alan Bismarck, imparatorun içgüdülerini tatmin 

ederek mutlu olmasını sağlamış; ancak hiçbir zaman dış politikasını ya da Alman Reich’ını 

Rusya’ya bağlı kılmamıştır. Hatta bilhassa karşısında yer almıştır. 

Yani Clark’ın yorumundan anlayacağımız gibi iki lider arasında bir uyumdan ziyade Bismarck’ın 

bir şeyleri yönetmesi durumu vardı. Ki bu da ancak iki yıl sürebildi. Keza iki liderin politikaları 

taban tabana zıttı. Hatta Wilhelm’in, Bismarck’a tepki olarak tahta geldiği bile söylenebilir. 

İki yıl boyunca birlikte çalışan Bismarck ve Wilhelm, iki yılın sonunda Bismarck’ın sağlık 

sorunları bahane edilerek yol ayrımına gitmişlerdir. Bismarck’ın 1862’de başlayan görev süresi 

1890’da sona ermiştir. Bu süreç sırasındaki en büyük başarısı hiç şüphesiz 1871’de Alman 

birliğinin sağlanması olmuştur. Bismarck, anılarını anlattığı üçüncü kitabındaki “Tasfiye 

Edilişim” adlı kısımda tepkisini şöyle dile getiriyor: Bu, uyarı verilmeksizin bir kovulmaydı. Bu 

yaşta ve bunca yıllık hizmetimden sonra herhalde bunu kabalık olarak görmeye hakkım var. 

Bugün hala bu kovuluşun açtığı yaranın izlerinden kurtulabilmiş değilim.7 

 WILHELM YILLARINDA DEĞİŞEN POLİTİKALAR 

Wilhelm, Bismarck’ın daha önce bahsedilen temel tezlerinin tamamını reddediyordu. İlk ve en 

önemlisi Almanya’nın sınırlı bir vizyondan çıkıp dünya gücü olması konusuydu. Wilhelm, 

Bismarck’ın aksine Almanya’nın yalnızca kıtadaki hakim güç olmasını değil, sınır ötesi 

kaynaklara ulaşarak sömürgecilik yarışına katılmasını bir zorunluluk olarak görüyordu. Diğer 

Avrupa ülkelerinin sömürge kaynaklarına ulaşması için bilhassa yolu açan Bismarck, onlar seyir 

halindeyken kıtadaki konumunu sağlamlaştırmakla uğraşmıştı. Yani tüm büyük Avrupalı güçler 

sömürge bulurken Almanya ne uzamış ne kısalmıştı. Elbette Wilhelm, gençliğin de verdiği 

enerjisiyle bu duruma tepkisiz kalmamış ve kolonyal yarışa bir ucundan katılmak için elinden 

geleni ardına koymamıştır. Ne var ki bu çaba, kıtadaki dengeleri sarsacak ve İngiltere’nin 

tepkisini çekecektir. 

                                                           
6 Wilhelm II, Kaiser’s Memoirs, Londra, Harper and Brıothers Publishers,1922, s.3-5 
7 A.g.e s.448 
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Transvaal Krizi 

1895 yılının sonunda İngiltere hükumeti, kendine bağlı Cape Colony’nin yöneticisi 

konumundaki Cecil Rhodes’un  özerk konumda bulunan Orange ve Trasvaal Cumhuriyetlerine 

karşı bir işgal hareketine göz yummuş olsa bile, bu hareket başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

II.Wilhelm, bu harekatın ardından Transvaal Cumhuriyeti’nin başkanı Kruger’e bir telgraf 

yollayarak” dost güçlerin yardımına başvurmadan” ve kendi insanlarının yardımıyla “barışı 

tehdit eden ve ülkesini işgal etmeye yeltenen silahlı haydutları yenmekte” ve böylece “kendi 

ülkesinin bağımsızlığını” garanti altına alarak barış ortamının yeniden sağlanması konusunda  

gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etmiştir. II. Wilhelm’in Kruger’e yolladığı telgraf, İngiltere’de 

büyük bir tepki ile karşılanmıştır. Telgrafın anlamı açıktı: Dost bir ülkenin yardımı ile olası bir 

Alman yardımı, barışı tehdit eden silahlı haydutlat ile de harekata katılan İngiliz askerleri kast 

edilmişti. En önemlisi ise şeklen de olsa hala İngiltere’ye bağlı olan Transvaal Cumhuriyeti’ni 

Wilhelm, bağımsız olarak tanımlayarak bölge üzerindeki İngiliz hakimiyetini göz ardı etmişti.8 

Bu telgraf iki ülke basınını karşı karşıya getirmekle kalmamış, ama, aynı zamanda iki ülke 

arasındaki ilişkileri de gerginleştirmiştir. Robert K. Massie, Kruger telgrafı ile birlikte İngiltere 

ve Almanya arasında tırmanan gerginliğin bir süre sonra yatıştığını ancak İngiliz kamuoyunda, 

Almanya’ya karşı olan şüphelerin ortadan kalkmadığını vurgulamaktadır. 

PRUSYALI MI ALMAN MI? 

Diğer yandan Almanya İmparatorluğunda yöneten ve yönetilen sınıf arasında bir diyalektik 

oluştuğundan bahsetmek mümkündür. Keza Wilhelm’in Bismarck’ı ve Bismarck tarzı bir 

yönetim anlayışını bitirmek elinden geleni yapsa da asker/ sivili bürokrasi ve toplum hala 

Prusyalı’dır. Wilhelm yönetimi Bismarck’ın etkisinden kurtarmasına yardımcı olacak, kendi 

görüşüne yakın bürokratlar seçmeye özen gösteriyordu. Bunun toplumsal tezahürü de 

Junker’likten liberalliğe geçiş çalışmalarıdır. Wilhelm, Prusya aristokrasisinin gücünü kırarak 

Hohenzollern monarşisinin Alman imparatoru kimliğini inşa etmeye çalışıyordu. Ne var ki 

Prusya hakimiyetinin yanı sıra ülke içindeki karmaşık sınıfsal yapının ortaya çıkardığı siyasi 

tablo Wilhelm’in kendisini konumlandırmak istediği bu egemen kimliğin inşasını 

zorlaştırıyordu. Bu nedenle Bismarck devamlı olarak kendisini muktedir ve popüler kılacak 

bürokratları yanında toplamaya gayret etti. 

 

 

 

DONANMA İNŞASININ KÖKENLERİ 

                                                           
8 1895’teki Transvaal Krizi için bkz. Robert K. Massie, Drednought-Britain, Germany and the Coming of the 
War, New York, Ballantine Books, 1991, s.213-231 
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Bu nedenle Mart 1889’da Wilhelm, Alman ordusunun İmparatorluk yapısı içindeki bürokratik 

kurumsallaşmasını simgeleyen Ordu Kabinesine denk olarak Donanma Kabinesini 

oluşturmuştur. 

Wilhelm’in donanma üzerinden başlattığı politik değişim, imparatorun Bismarck’ın yerine 

Şansölye olarak seçtiği eski donanma komutanı Leo Von Caprivi’nin politikaları iyice belirgin 

hale gelmeye başlamıştır. Bu değişim iç politikada tutucu Junker aristokrasisinin gücünü 

kırmak için liberallere yakın duran ‘Yeni Yol’ (Neuer Kurs) yaklaşımı ile kendini gösterirken, dış 

politikada da Bismarck’ın üç imparatorlar ligleri ve garanti anlaşmaları ile işbirliği içine girdiği 

merkez Avrupa monarşileri ekseninden koparak İngiltere ile yakınlaşma üzerine 

odaklanmaktaydı.9 Wilhelm’in donanmacı politikasının birkaç anlamı vardı. Öncelikle şansölye 

olarak bir nevi görevden alınan ve ordu kabinesini benimsemiş olan Bismarck’a tepki olarak 

donanma kabinesi kurmak üzere eski donanma bakanı Leo Von Caprivi’nin getirilmesi 

manidardır. Diğer yandan Bismarck’ın Avrupa’ya kapalı ve İngiltere ile sessiz bir uzlaşıyı tercih 

eden politikasının tam aksine açık denizlere yönelip İngiltere ile aktif bir birlik içine girmeye 

çalışması da tepkiselliğini gösterir niteliktedir. 

Halbuki büyük güç statüsünde İngiltere de alt sıralara düştüğünün farkındadır. Ne var ki yerini 

Almanya’nın almasına izin vermek, İngiltere’nin kıtadaki hakimiyetinin büyük oranda azalması 

ve daha fazla kayba uğraması demekti ki henüz buna izin verecek kadar zayıflamamıştı. Bu 

nedenle Wilhelm’in bu ani çıkışı ilerleyen yıllarda müttefiksiz kalmasına yol açacaktır. 

I.Frederick William (Wilhelm’in babası) dış politikada katı bir Muhafazakar’dı, devleti evi gibi 

korur; namının iyi bir şekilde yayılmasını sağlardı. Her zaman risksiz, barışçı yolu seçerdi. Fakat 

oğlu, tavsiyelerini dinlemek yerine tüm Avrupa’ya meydan okudu. 

Ne var ki kaynakları incelediğimizde Wilhelm’in bu politikalarının rasyonel temelden uzak, 

yalnızca bir inat bir hırs hatta belki de bir heves uğruna alınmış kararlar olduğunu görüyoruz. 

Bu konuda tüm kaynakların ittifak halinde bu rasyonel temelden uzak oluşa işaret etmesi, şahsi 

sebeplerle yapılmış bir karalama olmadığını kanıtlar niteliktedir. 

15 Haziran 1888’de Wilhelm’in iktidara gelişi, Kara Kuvvetlerinin karşı çıktığı, Caprivi’nin ise 

büyük bir tutkuyla kullanmak istediği deniz gücünün ötelenişini sonlandırmıştır. Bu ötelenme, 

donanmanın kullanım alanı konusundaki stratejik karmaşa ve gemi inşası masraflarının 

getirdiği endişeden kaynaklanmaktaydı. 

II. Wilhelm hiç tereddütsüz, Alman donanmasının inşası için emir vermişti. Hallman kitabının 

bir bölümünün adını “Genç Kayzer’in Donanma Tutkusu” koymuştur. Ayrıca ilk donanma 

kanununa kadar Wilhelm’i gemi inşası politikasında baskın rol oynarken gözlemlemiştir. 

                                                           
9 Gülboy, Burak, Mutlak Savaş: Birinci Dünya Savaşının Kökenleri Üzerine Clausewitzyen Bir Çözümleme, 
Uluslararası ilişkiler Kütüphanesi Yayınları, Birinci Basım, İstanbul Ağustos 2014 
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Diğer yandan Eckart  Kehr hiç acımadan şu yorumları yapmıştır: II.Wilhelm’in donanmaya 

öncelik vermesinin açık deniz güç politikalarının siyasi ve ekonomik ihtiyaçlarında bir karşılığı 

yoktu;   ancak birtakım önemsiz oyunlar oynanıyordu. Hallman donanma konusunu bir yüzbaşı 

bakış açısıyla ele almıştı. O kadar ki bu dönemde görev yapmış pek çok liderin notlarında 

Wilhelm’in amacının yalnızca İngiltere’ninkinden büyük bir donanma yapmak olduğu 

yazıyordu.10 

23 Mart 1890’da yeni şansölye Leo Von Caprivi, yeni dış işleri bakanı, Adolf Marshlall Von 

Bieberstein ve Holstein, Rusya ile yapılmış olan Garanti Anlaşması’nı (Reinsurance Treaty) 

yenileyip yenilememek konusunda bir karar almak üzere bir araya geldiler. Ne Caprivi’nin ne 

de Marshall’ın dış ilişkiler ya da diplomasi konusunda bir tecrübesi yoktu. Caprivi, üç senede 

bir uzatılan garanti anlaşmasının yenilenmemesi konusunda ısrarcı davranmış Bismarck’ın elde 

ettiği kartlardan birini kaybetmiştir. Keza bu şekilde Rusya ve Fransa tarafından aynı anda 

sıkıştırılmak mümkün hale gelmişti. Görünürde Almanya gibi güçlü bir devletin Rusya ile 

garanti anlaşması imzalamasına gerek olmasa da daha geniş bir perspektiften bakıldığında bu 

basit taktiği anlamak oldukça kolaylaşacaktır. Ne var ki Rusya kartı, bu bilinçsiz hamle 

nedeniyle kaybedilmiş oldu. 

            
Heligoland’ın Almanya’ya katılışı-10 Ağustos 1890 Foroğraf: Bundesarchive 

Rusya ile bu anlaşmanın feshedilmesinin ardından Büyük Britanya ile yakınlaşmak için adımlar 

atılmaya başlandı. Keza Almanya kendisini Rusya ile değil İngiltere ile dans edecek konumda 

görüyordu. Bu amaçla Heligolan ile Zanzibar’ın değiş tokuş edilmesi, Alman dış politikasının yol 

haritasında ciddi değişimlerin olduğunu gösterir. 1Temmuz 1890’da imzalanan Heligoland-

                                                           
10 Lambi, Ivo Nikolai, The Navy and German Power Politics, 1862-1914, University of Saskatchewan, Boston, ilk 
basım1984, s.31 
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Zanzibar Antlaşmasının şartları altında, Alman İmparatorluğu bazı Zanzibar ve Batı Afrika’daki 

sömürgelerinin bir kısmını ada karşılığında Büyük Britanya ile değiş tokuş etti. 10 Ağustos 

1890’da bu yeni bölge resmi olarak Almanya İmparatorluğu’nun Schleswig-Holstein bölgesinin 

bir parçası haline gelmiştir.11  

Konunun özüne dönecek olacak olursak amiyane tabirle Almanya’nın büyük güç kimliğine 

kavuşmak için ‘çırpındığını’ ifade etmek yersiz olmayacaktır. Bismarck’tan sonra Caprivi’nin 

gelmesi, bu değişimin tek müsebbibinin Wilhelm ya da Caprivi olduğu anlamına gelmez. İki 

lideri aynı şekilde tartmak araştırmacıyı anakronizme götürebilir. Ne var ki değişen yalnızca 

zaman değildir. Liderle birlikte yönetim anlayışının değişmesinin yanı sıra toplumun ticari 

açılım konusundaki beklentileri de had safhaya çıkmıştır. Yani Bismarck zamanında filizlenme 

başlamış olan bazı problemlerin Wilhelm döneminde güçlü bir yönetime gölge edecek bir ağaç 

haline gelmiştir. Bu problem, toplumun dış ticaret beklentisidir. Bu konuda Fritz 

Fischer,1890’ların sonlarına yaklaşılırken, Almanya’nın dinamik bir değişim içine girdiğinden 

bahsetmektedir. Bu değişim genel olarak bilinen büyük ekonomik büyüme ve sanayi atılımının 

sosyoekonomik yapılanmada getirdiği farklılaşmalar ve bu farklılaşmaların ülkenin siyasi 

yapısına yansımaları ile ilgilidir. Fischer, 1890 sonrasındaki Almanya’da bir yandan büyük bir 

sanayi devriminin yaşanmakta olduğunu ve bunun sonucu olarak da sermaye ve işçi sınıflarının 

politik katılımlarının arttığını, ancak diğer yandan da, devlet bürokrasisinin hala eski tutucu 

sınıfların elinde bulunduğuna dikkat çekmektedir. Bu çerçevede Almanya bir yandan politik bir 

kutuplaşmanın içine sürüklenirken, diğer taraftan da Junkerler, sanayiciler ve liberaller 

Almanya’ya, Avrupa, Yakın Asya ve okyanus ötesi alanlarda yeni roller biçmektedirler. Aynı 

doğrultuda Almanya’nın lideri olacağı, önce İtalya, Avusturya-Macaristan, Sırbistan ve Rusya’yı 

içerecek ve sonra da Fransa’nın katılımı sağlanacak bir Avrupa Birliği fikrinin “Mitteleuropa” 

yanı sıra, Balkanlar ve Osmanlı İmparatorluğu üzerinde kurulması hedeflenen emperyalist 

hakimiyet- Drag Nach Osten- ve nihayet, İngiliz modelinde bir imparatorluk inşası-Weltmach- 

fikirleri tutucu, milliyetçi ve liberal kanatlardan, çeşitli Alman akademisyenleri ve 

ekonomistleri tarafından sıkça işlenen hatta doktrin haline getirilen konulardı.12Almanya’nın 

1890’lardaki kimlik paradoksu, yalnızca Bismarck sonrasında Wilhelm’in iktidarını inşa etme 

mücadelesi değil, aynı zamanda Fischer’in işaret etmekte olduğu, iç ve dış politikayı birbirine 

bağımlı kılan bu sosyoekonomik dönüşüm ile de ilgiliydi.13 

İşin aslı Almanya’da kuruluşundan beri var olan bu emperyalist eğilim gün yüzüne çıkacak 

fırsatı ancak bulabilmiştir. Alman sömürgeciler Amerikan yayılmacılığından etkilenmiş ve 

Batı’da faydalanabileceği boş araziler bulduğu için Amerika’yı gıptayla takip etmişlerdi. İşin aslı 

Friedrich Ratzel, 1874-75 yıllarında Amerika’yı ziyaret ettikten sonra bölgeden çok etkilenip 

mesleğini gazetecilikten akademisyenliğe çevirmiştir. Bu etki sayesinde Leipzig 

                                                           
11 http://www.stamp-collecting-world.com/helgoland_history.html 09.06.2016- Zanzibar Heligoland Treaty 
12 Fischer,War of Illusions, New York, W. W. Norton and Company, 1975, s.26-43 
13 Fischer, World Power or Decline, New York, W.W. Norton and Company, 1974,s.5-6 

http://www.stamp-collecting-world.com/helgoland_history.html
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Üniversitesi’nde coğrafya profesörü olmuş ve yayılmacılık hakkında pek çok çalışma ortaya 

koymuştur.14 

Sonuç olarak Almanya’nın kendine biçtiği dünya gücü rolü için her ne kadar Almanya olumlu 

olmasını umsa da İngiltere ile olumlu ya da olumsuz bir etkileşime gireceği 1896 Transvaal 

Krizinde belli olmuştu.  Almanya, kibirli ve uzlaşmaz tavrı ile İngiltere kurulacak olan olumsuz 

etkileşimin ilk taşını koymuştu. Fischer’a göre, bu kriz çerçevesinde Alman dış politikasının 

temel karakteristikleri, abartılmış ekonomik çıkarlar, yapay ulusal ihtiyaçlar ve büyük güç 

statüsünde eşitlik kazanma olarak yapılanmış görünümdeydi ve bu açıdan Almanya daha 

baştan kibirli ve uzlaşmaz bir rotada strateji üretmekteydi. Bu da, doğal olarak, krizin 

ertesinden itibaren İngiltere ile Almanya arasındaki ilişkilerin bu negatif temel üzerinde 

şekillenmesine neden olmuştu.15 

Alman diplomasisinin kendi içindeki durumuna baktığımızda ise tek taraflı ve güç odaklı bir 

strateji izlendiğini görürüz. Keza Wilhelm, istişare etmek yerine kendi kararlarını uygulamayan 

görevliyi tasfiye edip yerine kendi fikrini uygulamaya koyacak bir bürokrat getirmeyi tercih 

etmiştir. Hal böyle olunca da 1890 sonrası Alman diplomasisinde pek çok hezeyana rastlamak 

olası bir durum haline gelmiştir. Bilhassa donanma konusunda kişisel bir tutkuya sahip olan 

Wilhelm, Hollmann’ı sırf bu tutkuyu ütopik bulup uygulamaya koymaktan geri durması 

nedeniyle tasfiye etmiştir. Keza Hollmann’ın kitabında genç kayzerin donanma tutkusundan 

bahseden bir bölüm olduğu da daha önce belirtilmişti. 

Fakat Wilhelm’in donanma tutkusunun ilk göstergesi, Caprivi’nin görevden ayrılışı olmuştur. 

Caprivi Tirpitz’e şunları yazmıştır:” Benim için şu netti ki genç Kayzer’in donanma sevdasına 

sıcak bakmayacaktım.” Tirpitz açıklamasına şu şekilde devam etmiştir: Caprivi’nin ayrılışının 

temel nedeni Wilhelm’in deniz kuvvetlerini bölümlere ayırarak şahsı adına daha fazla 

müdahale etmek istemesiydi.16 

Daha önce de bahsedildiği gibi Wilhelm’in bu aşırı tavrı bürokratları bıktırmıştı. Tirpitz göreve 

geldiğinde kendinden önce görev yapan Hollmann’ın donanma harcamaları için Reichstag’dan 

bütçe sağlayamadığı için ayrıldığını biliyordu. Keza Reichstag savunma konusundaki 

başarısızlıklarından dolayı artık donanmaya para harcamak istemiyordu. Wilhelm’in 

Tirpitz’den beklediği ise derin bir tutku haline getirdiği donanmanın inşası için bütçe bulmasını 

sağlayacak bir plan hazırlamasıydı. Değişen paradigmalarla birlikte Almanya’nın Avrupa’ya 

daha fazla kapalı kalamayacağının Tirpitz de farkındaydı. Ne var ki tutucu bir bürokrasi devletin 

her köşesine sinmişti ve bunu makul bir biçimde sunması gerekiyordu. Hepsinden önce, 

Almanya’yı kıta dışına taşıyacak makul bir planının olması gerekiyordu. Bu açılımın sağlanması 

                                                           
14 Detaylı bilgi için bkz. Guettel, Jens-Uwe, German Expansionism, Imperial Libealism and The United States 
1776-1945, The Pennsylvania State University, Cambridge University Press, Birinci Basım, New York 2012. 
1515 Fischer, World Power or Decline, s.7. 
16 Lambi, a.g.e s.34. 
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için hiç şüphesiz donanma enstrümanı kullanılacaktı. Keza hem Wilhelm’in şahsi arzuları hem 

de çağın teknolojisi bunu gerektiriyordu.  

Fakat neden Wilhelm Almanya’nın bir donanmaya ihtiyacı olduğunu düşündü? Her şeyden 

önce dış gücü ve ticareti korumak için. 1894’te Kaptan Mahan’ın kitabını okumak değil adeta 

özümsediğini ve kalbiyle anlamaya çalıştığını söyleyerek övünmüştü. Şüphesiz ki Deniz 

Gücünün Tarihteki Etkisi 1600-1783( The Influence of Sea Power Upon History) adlı kitabın 

vermek istediği mesajı hiçbir zaman anlamamıştı.17 Bu nedendendir ki Wilhelm dur durak 

bilmeksizin donanma yapımına ağırlık veriyordu. Hatta vazifesi olmayan aşamalara bile aktif 

olarak müdahil oluyordu. 

Haziran 1897’de Tirpitz 19 savaş gemisinin inşasından bahseden bir memorandum sunmuştur. 

Bu memorandum siyasi açıdan iki noktaya işaret eder. İlki Almanya’nın savunma teçhizatı 

arasına artık donanma da katılacaktır. İkinci olarak da Almanya’nın büyük güç kulübüne 

katılmak için attığı somut ve büyük bir adım olması cihetinden önem arz eder. Diğer yandan 

bu memorandum iç politika açısından da bir katalizör görevi görecektir. 

Tirpitz’in memorandumu risk teorisi olarak da adlandırılmaktadır. Bu memorandumda Tirpitz, 

askeri ve stratejik planların yanına politik ve diplomatik hamleler de eklemiştir. Tirpitz’İn 

hazırladığı bu teknik yapılanmanın inşası 1905 yılına kadar sürecekti ve yıllık maliyeti 58 milyon 

Alman markıydı. Alman Donanması on dokuz büyük zırhlıdan ve sekiz sahil koruma zırhlısından 

müteşekkil bir yapı olacaktı. Bu da mevcut donanmaya göre %30 büyüme demekti. Alman 

donanması öngörülenden daha güçlü bir şekilde yenilecekti. 

Stratejik anlamda ise memorandum detaylı bir yapılanmaya sahipti. 1871’de siyasal birliğin 

sağlanmasının ardından, Prusya’nın güvenlik endişelerini devralmış olan Almanya ilk defa 

güvenlik tanımını donanma stratejisi üzerinden yeniden tanımlamaktaydı. Tirpitz, Almanya’nın 

büyük güç statüsüne karşı en önemli tehdidin İngiltere’nin denizlerdeki hakimiyeti olduğunu 

vurgularken, kıta dahilinde tehdit oluşturan Fransa ve Rusya ikinci plana düşmüş oldular.18 

Her ne kadar detaylı bir plan hazırlanmış ve çok büyük masraf ve emekle inşası için uğraşılıyor 

olsa da Tirpitz de İngiltere’nin donanmasının alt edilemeyeceğinin farkındaydı.  Yapılan yeni 

tasarımlar ve geliştirilen yeni teknolojilerin kullanım hakkı Almanya’da gibi gözükse de İngiltere 

henüz Alman donanması oluşum aşamasındayken yapıyı kavrayıp çok daha fazlasını kendi 

donanması için üretiyordu. Hızlı gemilerin silah taşıyamadığı silah taşıyanlarınsa hızlı gitmediği 

bir dönemde yeni teknolojilerin geliştirilmesi altın değerindeydi. Ne var ki İngiltere üstün 

                                                           
17 Lambi, a.g.e s. 
18 Tirpitz Almanya’nın büyük bir donanmaya sahip olması gerektiği fikrinin çıkış noktasının İngiltere’ye karşı bir 
hareket olmadığını ve tersine Fransa’ya karşı olduğunu, fakat 1896’daki Kruger telgrafı krizinin arkasından 
İngiltere’nin Almanya’ya karşı takındığı tavır nedeniyle İngiltere’nin de potansiyel düşman olarak kabul 
edilmeye başlamasının gerektiğini yazmaktadır. Alfred Von Tirpitz, My Memoirs, New York, AMS Press, 
1970(1919 basımının aynı), s. 88-90. 
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ekonomisi ile Almanya’nın teknolojisini de kullanarak sayıca üstün geldiği için emekler boşa 

gitmiş hatta bir nevi İngiltere’ye hizmet edilmiş oluyordu. 

 Fransızların geliştirdiği torpidobot, buhar makinesi ve savaş gemilerine zırh kaplama gibi 

tadilat türünden bir avantaj değil yeni bir silah platformu olduğu için İngiliz donanması bu sefer 

öyle kolay kolay karşı önlem geliştirememiştir. Ayrıca bir kıyı savunma aracı olarak açık denizler 

hakimiyetine dayanan İngiltere için uygun bir silah da değildi. Ne var ki Jeune Ecole denen bu 

doktrinin gerçekleşmesi için uygun şartlar Almanya’da olgunlaşmamıştı. Almanya’nın 

kruvazörlerini destekleyebilecek ya da koruyabilecek sömürge ikmal üsleri de yoktu. Bu 

nedenle Tirpitz’i bilhassa Wilhelm’i çok etkileyen Mahan’ın donanma stratejisi ile ön sürdüğü 

argümanları planına eklemiştir. 

Almanya’nın yeni donanma stratejisi, Mahan’ın önermiş olduğu yönde büyük zırhlılardan 

oluşan donanmayı dağıtmadan bir bölgede yoğunlaştırmak üzerine kurulacaktı.19 Bu bölge 

Almanya ile İngiltere arasındaki Kuzey denizi olacaktı. İngiliz deniz hakimiyeti, donanmanın 

dünya ticaret yollarını korumak üzere dağılmış olmasını gerektirdiğinden Tirpitz, İngiltere’nin 

güvenlik ağının aşırı gerildiğini ve bu nedenle de İngiltere’nin gücünü bir noktaya 

yoğunlaştırmasının diğer bölgelerde zayıflayacağı sonucunu getireceğini hesaplamaktaydı. Bu 

durumda İngiltere; Fransa ve Rusya gibi rakiplerinin karşısında güçsüz kalacaktı. Böylece 

Almanya’nın İngiltere’nin Kuzey Denizi’ne yoğunlaştırabileceği bir güce sahip olması demek, 

İngiltere’nin seçim yapmaya zorlanması anlamına geliyordu. Risk Teorisinin risk kısmı da, tam 

olarak burada devreye girmekteydi:  İngiltere’nin böylesi bir oluşumu tehdit olarak algılayıp, 

Alman donanması inşa sürecini tamamlamadan bir karşı önlem almaya girişebilirdi. En azından 

İngiltere donanması Almanya’nın açık denizlere çıkışını abluka altına almaya yeltenebilir- hatta 

alırdı. Bu sorunla ilgili Tirpitz, yeniden Mahan’a başvurma yoluna gitmişti.  Tirpitz’e göre 

İngiltere’nin durumu fark edip düşmanca bir tavır takınması durumunda, Almanya Donanması, 

rakibini kesin sonuçlu bir çatışmaya zorlayacaktı. Bu noktada Tirpitz, İngiltere’nin deniz 

üstünlüğünü kaybetmeyi göze alamayacağını düşünmekteydi.20 

Ne var ki günümüzden bakıldığında bu düşüncenin hatalı olduğu nereden bakılırsa bakılsın çok 

net anlaşılmaktadır. Keza İngiltere gibi bir devletin değil donanma inşasından, uçan kuştan 

habersiz olması imkânsızdı. Kaldı ki muazzam bir planın hayata geçirilişini fark etmemesi 

mümkün değildi. Onun dışında fark edip bir önleyici saldırı düzenlemesi konusunda İngiltere 

ile tamamlanmamış bir donanma ile savaşmayı göze almak yine rasyonel temellere oturmayan 

bir plandı. Keza İngiltere, donanmasını sömürge yollarını kontrol edecek şekilde dünyanın dört 

bir yanına yerleştirse de bu ada ülkesini savunmasız bırakacağı anlamına gelmiyordu. Sonuç 

                                                           
19 MAhan 9 Mayıs 1894 yılında Pall Mall Gazette’ye verdiği demeçte konsantrasyonu şe şekilde 
anlamlandırmaktadır:” Savaş sırasında askeri üstünlük, rakibin organize kuvvetine  yapılacak güçlü vuruşlara 
bağlıdır… Zırhlılar, donanma içinde kara ordusundaki piyade işlevini görürler. Kruvazör ve diğer ufak çaplı 
gemiler ise ikinci sıradadır. Mahan’ın 9Mayıs 1894 yılında PAll Mall Gazette’ye verdiği demeçten alıntı. Robert 
Seager II; Alfred Thayer Mahan, The Man and His Letters, Annapolis, Naval Instute Press, 1977, s.292 
20 Herwig,Holger, Luxury Fleet- The Imperial Germany Navy 1888-1918, Londra, George Alan and Unwin,s. 36-7 



 
14 

 

olarak bu planın uygulamaya konurken hiçbir bürokratın bunu fark etmemiş olması, 

Almanya’nın birinci dünya savaşındaki konumunu belirleyecek kadar etkili olmuştur. 

Daha yakından mercek altına alındığında ise Holger Herwig’in Tirpitz’in yeni donanma 

stratejisinin çok ciddi zayıflıklar içerdiğini vurgular nitelikte yorumlarda bulunmuştur. Herwig’ 

göre, Tirpitz, İngiltere’nin Kuzey Denizi’ni kapatmak suretiyle, uzak bir abluka ile Almanya 

Donanmasını, Baltık Denizi’ne hapsedebileceğini göz ardı etmektedir. Bunun ötesinde plan 

yalnızca Tirpitz’in fikirleri ve öngörüleri etrafında şekillenmiş ve eleştiri ile katkılara hiçbir 

şekilde açılmamıştır. Ayrıca plan, belirsiz ve dengesiz bütçeler öngörmekte, teknolojik 

gelişmelerin getireceği yeni masrafları hesaba katmamaktadır. Son olarak söz konusu plan, 

ordu ile işbirliğini öngörmediği gibi, bu konuda ordu ile de hiçbir çalışma yapılmamıştır.21  

Herwig’İn eleştirileri de göz önüne alındığında, Tirpitz’in stratejisinin askeri amaçlardan çok 

diğer amaçlara hizmet etme hedefi taşıdığı düşünülmelidir. Nitekim Dışişleri Bakanlığına yeni 

atanan Bernard Von Bulow’un da Tirpitz’in planını desteklemek üzere Reichstag’da yaptığı 

konuşmasının kapanış cümlesi, Almanya’nın sadece savunma stratejisini değil, dış politika 

stratejisini de değiştirmek olduğunu bildirmektedir: “Kimseye gölge yapmak istemiyoruz; ama 

biz de kendimize güneşin altında bir yer talep ediyoruz.22 Tirpitz de hatıratında Almanya’nın 

donanma inşa etmesinin nedeninin, “ilk aşamada ülkenin ittifak değerini yükseltmek, ikinci 

olarak ise “bu politik sürtüşmelerden uzak durmak” olduğunu belirtmiştir.23 

Tirpitz’in belirttiği politik “sürtüşmeler” kavramı, dış politika ile alakalı bir cümleden sonra 

kullanıldığı için ilk olarak akla kıta içindeki sürtüşmeleri getiriyor. Ne var ki bu cümlede ince bir 

kelime oyunu ile dışarıda komşularla yaşanacak bir problemin yanı sıra iç politikayı da kast 

ediyor olabilir. İlk okunduğunda “politik sürtüşme” dış politika olarak görülse de Tirpitz’in aynı 

zamanda iç politikayı da ima ediyor olması muhtemeldir.24 Bu noktada Alman 

İmparatorluğu’nun küresel açılımı olarak kabul edilebilecek yeni donanma stratejisine eleştirel 

bakan Alman tarihçilerinin saptamaları da bu tezi doğrulamaktadır. 

WELTMACHPOLİTİK 

Tirpitz’in donanma stratejisi ile hazırlanan, Alman İmparatorluğu’nun yeni dış politikasının 

gerçekte, hakim yönetici sınıfların gittikçe daha fazla hak talep eden orta ve emekçi sınıfları 

                                                           
21Herwig,”From Tirpitz Plan to Schlieffen Plan: Some Obsevations on German Military Planning”, Journal of 
Strategic Studies, 9:1, s. 55-56 
22  (Bernhard) Price Von Bulow, Memoirs Londra, Putnam, 1931, Cilt 1, s.224 
2323 Von Tirpitz, a.g.e., s.121 
24 Herwig şunları da yazmaktadır:1 Tirpitz, donanmayı sosyal demokratlara karşı kuvvetli bir yatıştırıcı olarak 
tanımlarken, donanmanın iç politikadaki sınıf çatışmasını yumuşatacağına olan umudunu da göstermektedir.”, 
Herwig, Luxury Fleet, s.35 
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kontrol altında tutabilecek bir mit yaratma süreci olduğu vurgulanmaktadır. Geiss’e göre bu 

politik değişim, orta ve emekçi sınıfların ilgisini kendisini bunaltan sosyal ve ekonomik 

problemlerden alarak olası bir savaş,  savaşın sonundaki olası bir yenilginin getireceği yıkım ve 

bu yıkım ile imparatorluğun kaybı gibi temalar içeren bir söyleme kanalize ederek, toplumu 

özverili olma yolunda seferber etme amacı taşımaktaydı. 

Diğer taraftan da yeni donanma stratejisi, ağır sanayiyi canlandırma ve başta Krupp olmak 

üzere çelik ve silah üreticilerini geliştirmek için de oldukça yararlı bir girişimdi. Böyle sanayiciler 

yeni donanma yapımını olumlu gösterecek propaganda faaliyetlerine yatırımlarını arttırırken, 

oluşan donanma da “gurur ve prestij” aracı olarak algılanan bir “ orta sınıf miti” haline 

gelmekteydi.25 

Alman politika üretme enstrümanlarında bu tür iç ve dış politikayı birlikte kullanmak, eskiden 

beri kullanılan bir yöntemdir. Daha önceki örneğini de Prusyalı burjuva sınıfın okyanus ötesine 

ulaşma arzusu ile Wilhelm’ in kişisel donanma tutkusunun tek bir çizgide birleştirildiği zaman 

görmüştük. 

Fritz Fischer de, yeni donanma stratejisinin iç politikadaki karmaşayı gidermek için inşa edilen 

bir birleştirici olduğuna dikkat çekmektedir. Fischer’e göre, istediği gemilerin yapılması için 

Reichstag’dan bütçe onayı alması gereken Tirpitz, büyük bir propaganda kampanyası ile 

kamuoyunu sahip olduğu askeri ve ekonomik ile Yeni Almanya’nın uluslararası hiyerarşide 

sahip olması gereken statüye adaylığını koyması gerektirdiğine inandırarak, bu güçlü desteği 

Reichstag’a karşı kullanmayı hedeflemektedir. Bu amaca uygun olarak çevreleme histerisi de 

yeni donanma stratejisi ile paralel bir zamanlamada üretilmiştir.26 Özetle donanma yapımı, dış 

politikada savunma ve gözdağı verme amacı olsa da içerideki sınıf çatışmalarının pasifize 

edilmesi için bir araçtı. Bu cihetten bakıldığında, Murray’ın tezine uygun olarak, Almanya’nın 

kimlik inşa sürecinin 1897 planının onayı için politikadaki seferberlik ile başladığı bu anda 

vurgulanmalıdır. Wilhelm de bu miladı doğrulamaktadır. Hatıralarında o dönem hala kayıtsın 

olan “genel kamuoyunun” bir toplum mühendisliği seferberliği ile donanmayı destekleyecek 

bilince ulaştırılması gerektiğini; bu baskının donanmaya karşı soğuk bakan Reichstag’ı yola 

getireceğini; söz konusu seferberliğin ise iyi organize edilmiş ve doğru yönlendirilmiş bir basın 

ile akademisyenlerin katılımıyla yürütüleceğini açıklamaktadır.27 

 

Söz konusu donanma seferberliği, tam da Wilhelm’in öngördüğü şekilde hayata geçirilmiştir. 

Bizzat Tirpitz, hazırladığı donanma yasasını Reichstag’a kabul ettirmenin kolay olmayacağının 

farkında olduğundan, yoğun bir lobi faaliyetine girişmiştir. Eski komutanlar ve politikacılarla 

ayrıca milletvekilleri ile görüşmeler olmuştur. Üstelik sanayicilere yapımı yenisi tasarlanan 

                                                           
25 Immanuel Geiss, German Foreign Policy 1871-1914, Londra, Routledge, 1976, s.78-79 
26 Fischer, World Power or Decline, s.6 
27 Herwig,a.g.e s.40-42 
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gemilerin kendilerine getirdiği karlar anlatılmıştır. Bunun ardından da sanayicilerin desteğiyle 

Alman Donanma Birliğinin kurulmasına ön ayak olmuştur. 

Kamuoyunu bilgilendirmek için de Donanma Bakanlığında bir basın bürosu oluşturulmuştur. 

Bunlar dışında bir yandan denizcilikle ilgili popüler metinler ortaya çıkarılırken diğer yandan da 

Mahan’ın daha evvel bahsettiğimiz kitabı çevrilip donanma askerlerine dağıtılmıştır. Hatta 

donanma kendi gazetesini çıkartmaya başlamıştır. Donanmanın tanıtımı amacıyla, bir yandan 

çok sayıda bir yandan çok sayıda gösteri ve toplantı düzenlenirken diğer yandan da pek çok 

ünlü akademisyen, donanmanın işlevleri ve uluslararası politikanın incelikleri üzerinde sunum 

yapmışlardır. Büyük sermaye temsilcileri tarafından kurulan ve finanse edilen Pan Germen Ligi, 

Koloni Ligi, Alman Donanma Ligi gibi sivil toplum kuruluşları donanmayı ve emperyalist 

politikaları olumlayan yayın ve broşür dağıtarak seferberliğe katkıda bulunmuştur. 

14 Temmuz 1898’de Tirpitz’in önerdiği ve bizzat sunarak başında durduğu donanma planı 

Reichstag tarafından kabul edilmiştir. Ne var ki şartlar, Almanya’nın beklediği sonucu almasının 

önüne geçmiştir. 

Almanya’yı güçlü gösteren en önemli unsur olan ordu da bu devletin emperyalist politikalarına 

bir açıklık getirme yeteneğine sahip değildi. Bu nedenle Almanya’yı büyük güç hiyerarşisi içine 

sokacak tek bileşen, kendisini büyük güç olarak belirleyecek olan “tanınma” idi. Fakat 

Almanya’yı büyük güç kulübüne sokacak olan tanınma kimden gelecekti? Tirpitz’in planı 

İngiltere’yi işaret etmekteydi. Transvaal Krizi ise İngiltere’nin küçümseyici tavrının göstergesi 

olmuştur. Bu nedenle Almanya ilk olarak İngiltere’nin büyük güç tanımına uygun tanınmayı 

sağlayacak olan yetenek ve araçlara sahip olmanın gerekliliğinin farkında olarak deniz gücünü 

inşa etmenin yolunu seçmekteydi. O dönemde deniz gücü olmak, Avrupa’nın sınırlı 

vizyonundan çıkıp, küresel politikada aktör konumuna ulaşmayı simgelemekteydi. 

Yani Tirpitz’in donanması saldırı ya da savunma amaçlı bir teçhizat olmaktan ziyade, var 

oluşuyla gözdağı vermek amacına hizmet edecek, diplomatik bir araçtı. Kıta Avrupası’nda 

vizyonunu kıtanın dışına çeviren ülkenin daha kıtadan çıkmadan karşılaşacağı ilk aktör İngiltere 

olurdu. Almanya’nın ise bu karşılaşmada düşmanca, çatışmacı bir tutum takınmak değil; bilakis 

uzlaşma içinde emperyalist düzende yerini almak istiyordu. Bu da ancak eşit kabul edilmekle 

mümkündü. Zaten Almanya’nın donanma inşası ve uluslararası sulara açılma tutkusu hep bu 

büyük güç kulübüne alınma kaygısından ileri geliyordu. Büyük güç olarak kendisine rol model 

anlamında İngiltere’yi belirleyen Almanya, bu ülkenin sahip olduğu enstrümanlara sahip olarak 

büyük güç kulübüne bir adım atabileceğini düşünüyordu. Buradan da zaten İngiltere’nin 

belirleyici olduğu bir dünya düzeninin Almanya tarafından baştan kabul edildiği anlamı 

çıkarılabilir. 

SONUÇ 

Bu çalışmaya başlarken Bismarck dönemine ait efsaneleşmiş pek çok kaynak taranmış ve 

Wilhelm’in Bismarck’tan sonra uygulamaya çalıştığı politikaların rasyonel bir temelden uzak 
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oluşu eleştirilerine sıkça rastlanmıştır. Soru işaretini oluşturan asıl nokta ise şuydu: Değişen 

lider mi yoksa paradigma mı? Bismarck görevde kalmaya devam etseydi aynı stratejileri mi 

uygulardı yoksa Wilhelm’in uygulamaya çalıştığı politikaların benzerlerini mi uygulamaya 

koyardı? Özetle, değişen paradigmalar söz konusuyken iki liderin kıyaslanması mümkün 

müydü? Tüm bu soruların cevabını bulabilmek için anakronizmden kaçınmaya bilhassa dikkat 

edilmiş ve olaylar zamanın şartları çerçevesinde değerlendirilmeye gayret edilmiştir. 

İki liderin kıyaslanması yöntem ve politik yaklaşım cihetinden değerlendirilecektir. Somut 

olandan başlayacak olursak, Bismarck döneminde, içte ve dışta devleti ayakta tutan 3 

sacayağından bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki Junker tezidir. Bu teze göre çok uluslu ve 

pek çok özerk yapıdan oluşan Alman birliğini bir arada tutmak Bismarck’a göre Prusyalılaştırma 

yöntemi ile mümkündür. Muhafazakar, endüstriyel ve ticari bir sınıf olan Junkerler, Protestan 

mezhebine bağlı birtakım yerleşik toprak sahipleridir. Daha sonra ticaretle uğraşarak Alman 

burjuvasını oluşturan bu sınıf, Bismarck’ın ideal Alman tipini oluşturuyordu. Keza kendisinin de 

bir Prusyalı olmasının kaçınılmaz etkisinden söz edilemez. Bismarck, Almanya’nın 

kuruluşundan itibaren iktidarda olduğu 1871 -1890 yılları arasında çoğulcu değil çoğunlukçu 

bir sistemle yönetmeyi tercih etmiştir. Alman İmparatorluğuna mensup tüm halkların lideri 

olmak yerine Prusyalı bir lider olarak kalıp; halkı Prusyalılaştırmayı seçmiştir. 

Bu Junker tezinin diğer yansıması da ordu kanadında olmuştur. Her devletin ordusu, Prusya 

ordusunun bir devleti vardır sözü Junkerler’e ithafen söylenmiştir. Ordu kabinesi ve 

Prusyalılaştırma çabaları bürokrasiyi ve toplumu şekillendirmede oldukça etkili bir rol 

oynamıştır. Her otoriter yönetim zamanında olduğu gibi baştaki her kimse, bürokrasiyi ve 

toplumu bir mühendis gibi yeniden kendi fikirlerine göre yapılandırmıştı. 

 Ordu kabinesi bir donanma inşa edilmesini yersiz görüyordu. Bismarck, zamanında 

meslektaşları denizaşırı sömürgeler bulmaya yönelirken kıtada kalıp konumunu korumaya 

çalışıyordu. Keza Fransa, Rusya ve İngiltere’nin ortasında kalmış olan Almanya’nın devamlı 

parmak ucunda yürümesi gerekiyordu. Bu nedenle önceliği dışa açılmaktan ziyade temeli 

sağlam oturtmaktı. Ayrıca donanma konusunda rakip tanımayan İngiltere’nin yanı başında bir 

donanma yapmaya kalkmak, kendi kapanına peynir bırakmaktan farksız olacaktı.  Almanya 

devasa ordusu ile kıtada herhangi bir gücün yükselişinin önüne geçerken İngiltere de 

donmasını kullanıyordu. 

Bismarck’ın bu politikaları her ne kadar devletin bekasını sağlayacak yönde hamleler olsa da 

bazı kaçınılmaz olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyordu. Bunlardan ilki Alman 

İmparatorluğu’nun dar bir vizyonda sıkışıp kalmış olması, mümkün olduğu halde hegemon güç 

olmasının önüne geçmiştir. Emperyalist yayılmadan uzak kalması ise, kentsoylu burjuva 

sınıfının daha fazla zenginleşmesinin önüne ket vurduğu için memnuniyetsizlik yaratıyordu. 

Tüm bunların karşılığında Wilhelm ise tahta geldiği günden beri Bismarck’ın yaptığı ne varsa 

yıkıyordu. Sırayla gidecek olursak Bismarck’ın aksine Wilhelm, bir Prusyalı tezi oluşturmaktan 

ziyade kendisini tüm Alman halkının lideri olarak tanımlamak istiyordu. Ne var ki 24 ayrı 
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kuruluşun bir araya gelmesiyle oluşan bir İmparatorlukta bunu gerçekleştirmek kolay 

olmayacaktı. Bunun önüne geçip kendi iktidarını inşa etmek isteyen Wilhelm, Bismarck 

zihniyetinin yerleştiği kurumlardaki kadroları tasfiye ederek yerlerine kendi görüşüne yakın 

isimler getirmeye çalışmıştır. 

Diğer yandan ordu kabinesinde yine kendisi gibi düşünmeyen Prusyalı sınıfın hakimiyeti söz 

konusuydu. Wilhelm gerek bu kadrolaşma hareketinin önüne geçmek ve gerekse kendi 

kabinesini kurmak için bir donanma inşasına karar vermiştir. Bu konuyu bir tutkudan ziyade 

saplantı haline getiren Wilhelm, ölçüsüz duyguları ile ölçüsüz bir donanma inşasına kalkışınca 

devamlı yer almak istediği büyük güç kulübüne girmek şöyle dursun;  İngiltere ile aktif işbirliği 

kurma çabaları İngiltere’nin kötü izlenimini kazanmasına kadar dönüşmüştü. Keza İngiltere’nin 

bu devasa donanma inşasından dostça bir tepki beklemek anlamsız olurdu. 

Ayrıca Transvaal Krizi ve Heligoland ile Zanzibar’ın değişimi, dış politikada büyük oranda bir 

değişim olduğunu kanıtlar niteliktedir.  

Bismarck dönemi ile Wilhelm dönemi arasındaki en belirgin farklardan biri de düşmana bakıştı. 

Bismarck yıkarak lider konumuna gelmeye çalışırken Wilhelm, rakiplerinin potansiyelini aşara 

lider olmaya çalışıyordu. Kulağa ikincisi daha barışçıl gelse de bu çaba kıtadaki dengeleri 

değiştirmiş ve 1. Dünya Savaşı’nın gelişini hızlandırmıştır. 

Almanya’daki pek çok kişi hatta neredeyse herkes, Birinci Dünya Savaşından onu sorumlu 

tutmuş ve “Kayzer İpe”, 1918 İngiltere seçimlerinde popüler bir slogan olmuştur.28 

Sonuç olarak aralarında kuşak farkı olan bu iki lider Alman İmparatorluğunu çok farklı yerlere 

taşımışlardır. Gerekçesi ister karakter ister nesil farkı olsun, kendi dönemlerinde 

değerlendirildiklerinde bile iki yöneticinin uyguladığı politikalar arasında muazzam farklar 

olduğu inkâr edilemez. 
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