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gi bir Avrupa ülkesinde rastlanmayan 
bir demiryolu uzunluğunu ifade eder. 
Avrupa'da en fazla modern otoyola sa
hip olan bölge de yine Almanya'dır ve 
otoyol yapımına ilk defa burada başlan
mıştır. ll. Dünya Savaşı'ndan önce Ber
lin'den Hamburg, Saarbrücken ve Mü
nih'e doğru inşa edilen otoyollara savaş
tan sonra yenileri eklenerek uzunlukları 
bugün yalnız Batı Almanya'da 8000 ki
lometreye ulaştırılmıştır. Havayolu ula
şımında Alman hava yollan (Lufthansa) 

milletlerararası bir üne sahiptir ve bu 
şirket Almanya içinde taşıdığı yolcu sa
yısından çok daha fazlasını ülkeler arası 
ve Atiantik aşırı hatlarda taşımaktadır. 

Almanya'da tarifeli sefer yapılan otuz 
iki havaalanı bulunmakta olup (dört ta
nesi Doğu Almanya'da) bunlar arasında 
en çok trafiğe sahip olanı Frankfurt ve 
Münih havaalanlarıdır. Sadece kuzey yö
nünde denize açıiabilen Almanya, Elbe 
nehri ağzındaki haliçte kurulmuş bulu
nan Hamburg Limanı ile deniz ulaşımın
da önemli bir rol oynamakta ve bu li
man Avrupa'daki limanlar arasında yük
leme ve boşaltma faaliyetleri bakımın
dan Rotterdam, Marsilya ve Anwers'ten 
sonra dördüncü sırada gelmektedir. De
niz ulaşımında Jütland yarımadasını ke
serek Kiel körfezinden Elbe ağzına ka
dar uzanan Kiel Kanalı da önemli rol oy
nar. Baltık denizi ile Kuzey denizi arasın
da yer alan 99 km. uzunluğundaki bu 
kanal 1895 yılında açılmış ve 1907-1914 
tarihleri arasında genişletilerek büyük 
savaş gemilerinin geçebileceği bir du
ruma getirilmiştir. Başlangıçta sadece 
stratejik bakımdan önemli olan Kiel Ka
nalı, sonradan ticari ve endüstriyel eşya 
taşınmasında önemli rol oynamaya baş
lamıştır. Halen bu kanaldan daha çok 
kömür, demir, kimyevi gübre ve petrol 
ürünleri taşımacılığında faydalanılmak
tadır. Ulaşım sisteminde bunlardan baş

ka akarsu ve kanallar üzerindeki ulaşı
rnın da rolü önemlidir. 

Dış ticaret, işlenmiş çeşitli sanayi ürün
leri ve kömür satımı ile besin maddele
ri alımı şeklinde özetlenebilir. Doğu ve 
Batı Almanya'nın ticaret yaptığı ülkeler 
birbirinden çok farklıdır. Doğu Alman
ya, başta Sovyetler Birliği olmak üzere 
öteki Doğu Avrupa ülkeleriyle ve biraz 
da Batı Almanya ile ticari ilişkide bulu
nurken Batı Almanya'nın ihracat ve it
halat yaptığı ülkeleri daha ziyade Batı 
ve Orta Avrupa ülkeleriyle Amerika Bir
leşik Devletleri teşkil etmektedir. Tür
kiye'nin ihracat (% ı 9) ve ithalatında 
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(% 16) daima Batı Almanya önde gel
mektedir. 
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Almanya'nın tarihi, Batı Roma impa
ratorluğu'nun dağılmasından sonra Av
rupa'ya hakim olan Franklar'ın Karolenj 
hanedam döneminde ( 7 5 1-9 ı 1) Ren neh
rinin doğu yakasında ortaya çıkan Ger
men prenslikleriyle başlamış ve Germen
ler IX. yüzyıldan itibaren Avrupa'nın şe

killenmesinde en önemli gücü oluştur

muşlardır. Germen prensliklerini Roma'
ya bağlamak ve IV. yüzyılda Avrupa'ya 
ulaşan Hıristiyanlığı yaymak için Frank 
yöneticilerin kuzeye doğru düzenledik
leri seferler dini amaçların yanında eko
nomik hedeflere de yönelikti. Franklar' ın 

iktidar çatısı altına giren Germenler bu 
dönemde Hıristiyanlığı kabul ettilerse 
de daha kuzeyde bulunan halklar put
perestlik inançlarını uzun süre korudu
lar. Germenler'in yaşadığı bölgelerde ilk 
kiliseyi kuran kişinin Banifas (ö 754) ad
lı bir Angiasakson misyoneri olduğu ka
bul edilir. Karolenj hanedanının en ünlü 
temsilcisi Charlemagne'ın (ö. 8 14) Frank 
Krallığı ve Roma imparatorluğu dönem
lerinde Hıristiyanlık, Bavyera ve Sakson
ya gibi güçlü Alman prensliklerinde yayıl
ma imkanı bulmuştur. Charlemagne'dan 
sonra parçalanan imparatorluğun yerin
de kurulan devletlerden Almanya 'yı da 
içine alan Doğu Frank Krallığı'nın tahtı
na ı. Konrad'ın çıkarıldığı 911 yılı ise Al
manya'nın kurulduğu tarih olarak ka
bul edilmektedir. 

IX. yüzyılda doğmuş olan ve başların

da geniş yetkilere sahip dukaların bu
lunduğu pek çok Alman dukalıklarını ı. 

Konrad'ın birleştirmesi zor oldu. Buna 
rağmen Macar ve diğer kavimlerin sal
dırıları dukalıkların geçici olarak birleş-

melerini sağladı. ı. Konrad'dan (ö. 918) 

sonra yönetimin Saksonlar'a geçmesiyle 
Almanya genişlemeye başladı. X. yüzyılın 
ortasında Roma'yı da ele geçiren (95 ı) 
Almanlar, Kutsal Roma -Germen impa- · 
ratorluğu'nu kurdular. Sırasıyla Sakson
lar. Frankanya ve Hohenstaufen hane
danları imparatorluğun başına geçerek 
Almanlar'ı yönettiler. Kilisenin giderek 
güçlenmesi krallıklarla iktidar paylaş

masında çatışmaların ortaya çıkmasına 
sebep oldu. XII ve XIII. yüzyıllarda doğu
ya ve güneye doğru genişlemeye başla 

yan Almanya Slavlar üzerinde egemenlik 
kurdu ve Silezya kolonileştirilerek Ger
menleştirildi. italya'ya doğru genişleme 
Almanya 'yı pa pa ile çatışma noktasına 
getirdi. 

XIII. yüzyılda Almanya'da hiçbir mer
kezi otorite kalmadı ve ülke karışıklıklar 
içinde çeşitli siyasi birimlere bölündü. Ka
rışıklıklar sonunda güçsüz düşen ülkede 
çok sayıda prenslik doğdu. ll. Friedrich 
(ö. 1250) ile son bulan Hohenstaufen ha
nedanından sonra karışıklıklar içerisin
de öne çıkan Habsburg hanedam ikti
darı ele geçirdi. Papa X. Gregorius'un 
yardımıyla Almanya krallığına seçilen 
Habsburglu 1. Otto ( ı 273 - 1291). kısa za-

Kanuni Sultan Süleyman ' ı n Roma - Germen imparatoru ı. 

Ferdinand'a verdiği ahidn3me (Die Schreiben Süleymans ... 
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manda Avrupa'daki bazı yerleri ve prens
likleri krallığa katarak güçlü bir impa
ratorluk meydana getirdi. XIV. yüzyılın 
ortalarında doğuya ve güneye doğru ge
nişlemeye yönelen Habsburglar'ın yöne
timindeki Almanya en geniş sınırlarına 
ulaşırken papa ile çatışmalar da su yü
züne çıktı. lll. Friedrich (1440-1493) pa
panın taç giydirdiği son imparator oldu. 
ı. Maximilian (1493 -1519) dağılma nok
tasına gelen imparatorluğu giriştiği ba
zı ıslahatlarla ayakta tutmaya çalıştı, 

fakat kendi yönetimi döneminde başla
yan reform hareketleri karışıklıklara ve 
Protestan kilisesinin doğmasına sebep 
oldu. 

XV. yüzyılda başlayan kiliseye yönelik 
eleştirileri Martin Luther (Ö . 1549) ciddi 
bir akım haline dönüştürdü ve yayımla
dığı "Doksanbeş Tez"i toplumda geniş 
ilgi gördü. Papa tarafından aforoz edil
mesine rağmen ünü giderek artan Lut
her'in taraftarları her türlü baskıya rağ
men bağımsız olarak teşkiliUianmayı ba
şardılar. Kuzeydeki bazı Alman derebey
lerin Luther'den yana tavır koymaları 

Protestanlar'ın güçlenmesinde etkili ol
du. İmparator V. Karl döneminde (1519-

1556) ortaya çıkan Luthereilik (Protestan
lı k} Alman prensliklerinin Katolik ve Pro
testan diye ikiye ayrılmalarına sebep ol
du. İmparatorun Almanya'nın kuzey ve 
batı taraflarındaki Protestan hüküm
darları ezme politikası imparatorlukta 
oldukça ciddi siyası ve dini karışıklık
lara sebep olurken 1 SSS'te imzalanan 
Augusburg Din Barışı ile Protestanlığa 
eşit haklar tanındı ve hükümdarların ki
lise üzerindeki yetkileri kabul edildi. 

İmparator V. Karl, bir yandan içte re
form hareketleriyle ve dinf-siyasi bölün
melerle uğraşırken öte yandan dıştan 

gelen Osmanlı tehdidine karşı koymaya 
çalıştı. Aslında Türkler'le Almanlar ara
sında ilk doğrudan ilişkiler Haçlı sefer
leri ve Niğbolu Savaşı (ı 396) ile gerçek
leşmişse de Alman İmparatorluğu'nun 
Türkler üzerindeki asıl ilgisi Fatih Sultan 
Mehmed'in İstanbul'u alarak Bizans İm
paratorluğu'na son vermesi ve bu tarih
ten itibaren Türkler'in Avrupa'da devam
lı ilerlemeleriyle başlar. Önceleri pek cid
diye alınmayan Türk ilerlemesinin 1476-
1477' de İtalya sahillerine kadar ulaşma
sı ve Almanlar'ın Türkler'le doğrudan 
temas haline gelmeleri endişe ve şüphe 
ile karşılanmıştır. Ardından Türkler'le 
yapılan savaşlarda alınan yenilgiler ve 
bölünmeler, dini motiflerle süslenen bir 
Türk düşmanlığının gelişmesinde etkili 

olmuş ve Luther bile Türkler'den "Tan
rı'nın gazabı bir millet" olarak sözet
miştir. 

XVI. yüzyılda Türk ilerlemesi reform 
hareketlerinin yanında en önemli ikinci 
mesele haline geldi. Mohaç Savaşı'nda 
(1526) Macaristan ve Bohemya Kralı ll. 
Lüdwing, savaşı ve hayatını kaybeder
ken Kanünfnin ordusu ilk defa Viya
na'ya ulaştı (ı 529) ve ı. Ferdinand'ı zor 
durumda bıraktı. Habsburglular'ın elin
deki Orta Macaristan'ın Kanuni döne
minde fethedilerek bir Osmanlı eyaleti 
(Erde!} haline getirilmesi ve yeni yayıl

malarda buranın bir üs halinde kullanı
labileceği hususu Almanya'da büyük bir 
endişe yarattı. 

Hükümdarlara kendi vatandaşlarının 
dinini belirleme hakkını tanıyan Augus
burg Din Barışı'nı imzalamak zorunda 
kalan V. Karl, Osmanlı-Türk yayılması ve 
reform hareketlerinin yol açtığı sıkıntı
lara dayanamayarak 1556'da imparator
luk tahtından çekilmek zorunda kalınca 
imparatorluk ikiye bölündü. İspanya kıs
mı oğlu ll. Philipp'e, Almanya kısmı da 
kardeşi ı. Ferdinand'a kaldı. ı. Ferdinand 
(1556-1564) ve oğlu ll. Maximilian (1564-

1 576) Avrupada'ki Türk yayılmasını dur
durmaya çalıştılar. İslamiyet' e ve Pro
testanlığa karşı şiddetli bir mücadele 
sürdüren ı. Ferdi na nd, 1 562' de Osmanlı 
Devleti ile, padişaha yıllık haraç ödemek 
ve Transilvanya'da rakip Janos Szapolyai 
hanedanını tanımak şartıyla sekiz yıllık 
bir mütareke imzaladı. 

İmparator ll. Rudolf'un (1576- 1612) 

Protestanlığa karşı tavır alarak Katolik
liği güçlendirmeye çalışması Almanya'yı 
yeniden iç çatışmalara sürükledi. XVI. 
yüzyılda Almanya'da Protestanlar'a kar
şı sindirme ve kıyım devam ederken Os
manlı Devleti sınırları içerisinde yer alan 
Macaristan'da Protestanlar büyük bir 
serbestlik içinde ve hür ortamda yaşa
ma ve dinlerini yayma imkanı buluyorlar
dt Dini çatışmalar imparatorlukta Pro
testan Birliği (1608) ile Katolik Birliği'nin 
(1609) kurulmasına yol açtı . ll. Rudolf 
Bohemyalılar'a yeniden din serbestliği 

verdiyse de (1609) kendisinden sonra 
imparator olan Matthias'ın (1612-1619) 

bu hakkı geri almak istemesi Otuzyıl sa
vaşlarının (1618- 1648) çıkmasına sebep 
oldu. Bohemyalı Protestanlar'ı ezmek 
için başlatılan Otuzyıl savaşları, Alman
ya'yı baştan sona harabeye çevirdi, ül
kenin her yanı maddi ve fikri bakımdan 
zayıf düştü. neredeyse imparatorluk da
ğılma noktasına geldi. Savaşları sona er-
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diren Vestfalya Barışı (1648) ile Protes
tanlar' a dini haklar tanınırken toprak 
bakımından 1618' deki sınırlara dönül
dü ve Almanya 300'e yakın bölge dev
letine bölündü. Otuzyıl savaşlarını takip 
eden yıllarda, Kutsal Roma-Germen İm
paratorluğu'nun etkisinin azalması ve 
özellikle Ren nehrinin batı yakasında ba
ğımsız hareket eden çok sayıda prensli
ğin ortaya çıkması sebebiyle imparator
luk şekilden ibaret bir hal aldı. 

XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Almanya'da siyası hayatı ele alan bölge 
devletleri arasında Bandenburg - Prus
ya Prensliği ile Habsburglar'ın elindeki 
Avusturya sivrilmeye başladılar ve za
manla Avrupa'nın en güçlü devletleri ha
line geldiler. Alman devletleri içinde ta
cm sahibi Avusturya 'ya karşı bir rakip 
olarak gelişecek olan Brandenburg-Prus
ya Prensliği, Hohenzollern hanedam yö
netiminde bir Protestan güç olarak kuv
vetlendi ve genişledi. 

Osmanlı yayılmasını durdurmayı ve Ma
caristan yönünde genişlemeyi en önem
li mesele olarak gören Habsburglar, Vi
yana'ya kadar gelen · (1683) Türk yayıl
masını durdurmak için Avrupa devletle
riyle ittifak yapmayı başardılar. Kutsal 
Roma-Germen İmparatorluğu, Lehistan, 
Rusya ve Venedik Cumhuriyeti papanın 
teşvikiyle Kutsal İttifak'ı (Heilige Liga) 
kurdular (1684) Osmanlı Devleti'nin ağır 
yenilgisiyle neticelerren savaşlar sonun
da imzalanan Karlofça Antiaşması (1 699) 

ve Macaristan'ın boşaltılması Kutsal İt
tifak'ın başarıları oldu. Habsburg Alman
yası XVIII. yüzyılda genişlemesini sür
dürerek Rastatt Antiaşması (ı 7 ı 4) ile 
Belçika, Milano ve Napali'yi kazanarak 
Avrupa'nın en güçlü devleti haline gel
diyse de kuzeydeki Brandenburg-Prusya 
da giderek güçlendi ve Hohenzollernler'le 
Habsburglar çatışma durumuna geldiler. 
Müttefıki Venedik Cumhuriyeti ile bir
likte Osmanlı Devleti'yle savaşan Habs
burglu imparator VI. Karl (171 ı- ı 740), 

Pasarofça Antiaşması'yla (17 ı 8) Maca
ristan ve Sırbistan'ın büyük bir kısmı
nı ele geçirdiyse de Belgrad Antiaşması 
(ı 739) ile geri vermek zorunda kaldı. 

XVIII. yüzyılın başında Brandenburg 
elektör prensi lll. Friedrich von Branden
burg kendini ı. Friedrich adıyla Prusya 
kralı olarak ilan etmekle (ı 70 ı), Alman 
dünyasında bir dönüm noktası olarak 
Avusturya- Prusya rekabeti başladı. Ro
ma-Germen İmparatorluğu'ndan giderek 
uzaklaşan Prusya, askeri bakımdan hızla 
güçlenerek Habsburglar'ın nüfuz alanın-
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daki Macaristan ile münasebetlerini ge
liştirmenin yanında Avusturya'nın düş

manlarıyla yakıniaşmaya gayret etti. ı. 

Friedrich Wilhelm'in (1713-1740). Osman
lı Sultanı lll. Ahmed ve Sadrazam Nevşe
hirli Damad İbrahim Paşa'ya bir mektup 
göndererek diplomatik ilişki kurmanın 

yollarını araması Avusturya'ya karşı Os
manlı Devleti'ni kazanma amacına yöne
lik bir politika idi. İmparator VI. Karl'ın 
ölümü üzerine taç giyen Maria Theresia 
(1740-1780) ile aynı tarihte Prusya Kral
lığı'na gelen ll. Friedrich ( 1740- 1786) za
manında patlak veren Yediyıl savaşları 
(1756-1 763) Prusya'nın üstünlüğünü or
taya koydu ve bu savaşlar sonunda Prus
ya Avrupa'nın büyük devletleri arasına 
katıldı. Alman birliğinin kurulduğu ta
rihe kadar Avusturya ve Prusya'nın Al
man dünyası üzerinde egemenlik kur
ma rekabeti devam etti. Her iki devlet 
de mevcut milletlerarası sistem çerçeve
sinde ittifaklar kurmaya çalıştılar. The
resia Prusya'yı kıskaca almak amacıyla 
Rusya ve Fransa ile ilişkilerini geliştirir

ken ll. Friedrich de (Büyük Friedrich) İn
giltere ve Osmanlı Devleti'yle ittifak yap
ma imkanlarını aradı. istanbul ile ilişki
leri geliştirmek isteyen ll. Friedrich, ilk 
Prusya elçisinin gönderilmesine kadar 
(1 755) bu politikasını gizli tuttu. 1756-
1762 yılları arasında Osmanlı Devleti ile 
Prusya arasında görülen yoğun ilişkiler 
Prusya'nın şiddetle istemesine rağmen 
bir savunma ittifakina dönüşmemişse 
de 22 Mart 1761 'de iki devlet arasında 
imzalanan sekiz maddelik bir dostluk ve 
ticaret antiaşması ile Osmanlı-Prusya iliş
kileri resmen başlamış oldu. Bu antlaş

manın gerçekleştirilmesinde ll. Friedrich 
adına görüşmeleri yürüten Karl Adolf 
von Rexin (Gottfried Fabian Haude) "orta 
elçi" olarak istanbul'a tayin edilirken Ah
med Resmi Efendi de ilk elçi olarak Ber
lin' e gönderildi (1763). 

1765 yılına kadar Prusya'nın Osmanlı 
Devleti ile bir ittifak antiaşması imzala
ma arzusu gerçekleşmedi ve biraz da 
Yediyıl savaşlarının sona ermesi sebebiy
le bu teşebbüs unutuldu. 1774'te Kü
çük Kaynarca Antiaşması ile son bulan 
Osmanlı- Rus savaşında Osmanlı Devle
ti'nin yenilmesi ve Rusya'nın yükselme
si, Prusya'yı Rusya ile ilişkileri geliştir

meye götürürken diğer yandan Osman
lı Devleti'ni Avusturya ve Rusya ile olan 
savaşlarda Prusya'nın ittifakını aramaya 
itmiştir. Daha önce Prusya Osmanlı Dev
leti ile bir ittifak peşinde koşarken şimdi 
Osmanlı Devleti Prusya ile ittifak yapma-
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nın yollarını arıyordu. ll. Friedrich'in ye
rine geçen ll. Friedrich Wilhelm'in (1786-

1 797) Osmanlı Devleti ile ittifaka olumlu 
bakması ve 1789' da iktidara gelen lll. 
Selim'in bizzat ittifak taraftarı olması. 
1790'da Osmanh-Prusya ittifakı'nın im
zalanmasında etkili oldu. Osmanlı Dev
leti'nin bir hıristiyan devletle imzaladığı 
ilk savunma ittifakı olan bu antlaşma 
ile tarafların yüklendikleri sorumluluk
lar gerçekçi olmadığından ittifak işle

memiş ve olumlu sonuçlar vermemiştir. 

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Fran
sa'da patlak veren ve bütün Avrupa'yı 
ciddi şekilde etkileyen ihtilal Almanya'ya 
fazlasıyla tesir etti. Fransa· da kral ve 
kraliçenin idamı ile ihtilal bütün Avrupa 
krallarını. hanedanları ve yerleşik düze
ni tehdit ederek kıtada savaşların başla
masına yol açtı. Napolyon'un Avrupa 'nın 

siyası haritasını yeniden çizmek için gi
riştiği faaliyetler Almanya'yı da etkiledi. 
Ren nehrinin batı yakası Fransa'nın eli-

lll. Selim'in 
11. Friedrich 

Wilhelm' e 
gönde rd i ğ i 

name-i 
hümavun 

(TSMA, 

nr. 4055) 

ne geçerken (ı 793) Prusya ve Avusturya 
Napolyon'un başarılarını tanımaya mec
bur oldular. Fransa'nın desteği ile on al
tı Alman prensliği Ren Konfederasyo
nu'nu oluşturdu (1806) ve Napoıyon'un 
koruyuculuğunu üstlendiği bu konfede
rasyon Kutsal Roma-Germen imparator
luğu'ndan ayrılınca imparator ll. Franz 
(1792- ı 806 ı tacı bırakmak zorunda kal
dı. Böyle'ce 1000 yıllık Kutsal Roma-Ger
men imparatorluğu tarihe karışmış ol
du. Ren Konfederasyonu dışında kalan 
Prusya. bölgedeki nüfuzunu giderek art
tıran Fransa'ya savaş açmak zorunda 
kaldı, fakat yenilmekten de kurtulamadı. 
Fransa ile Rusya arasında imzalanan Til
sit Antiaşması (9 Temmuz 1807) ile Prus
ya topraklarının yarısını kaybetti. 

Üst üste yenilgiler ve on yıl kadar de
vam eden Fransız nüfuzu, Prusya'da mil
liyetçi duyguların uyanıp gelişmesine ve 
toplumun derlenip toparlanmasına ve
sile oldu. Napolyon'un Büyük Rus Sefe-



ri'nde ağır bir hezimete uğraması (1812), 

Almanlar'ın bağımsızlık çabalarını kam
çıladı ve başta Prusya olmak üzere bü
tün Almanya'nın ayaklanarak başlattığı 
kurtuluş savaşı (1813-1815) başarı ile so
nuçlanarak Almanya bağımsızlığını ka
zandı. Fransa'nın Ren nehrine kadar ge~ 
rilemesi ile Ren Konfederasyonu çöktü 
(1813). Napolyon'un Waterloo'da kesin 
yenilgiye uğrattiması (1814) ile de Avru
pa'daki Fransız hegemonyası son bul
du. 1815'te toplanan Viyana Kongresi 
Avusturya ve Prusya ·nın yanı sıra bü
yüklükleri farklı otuz dokuz devletten 
ibaret bir Almanya Konfederasyonu'nu 
kurarak bu birliğin anayasasını da be
lirledi. Buna göre tam bağımsızlıkları ay
rı ayrı tanınmış olan Alman devletleri za
yıf bir bağla birbirine bağlı bulundukla
rı konfederasyon içinde toplanmışlardı . 

Alman Konfederasyonu'nda Fransız İh
tilali'nin getirdiği hürriyetçi ve milliyetçi 
akımları önlemek ve etkisiz hale getir
mek için. birliğin lideri rolünü oynayan 
Avusturya Başbakanı Metternich'in (ö. 

1859) uyguladığı sıkı sansür ve baskıya 
dayalı politikası, liberal düşüncelerin ge
lişmesini önlemeye yetmemiş ve kon
federasyon içerisindeki devletlerin ço
ğunda meşruti yönetimlerin kurulması 
mümkün olmuştur. Liberal akımlar kar
şısında mevcut durumu ve monarşi ·sis
temlerini korumak amacıyla kurulan Kut
sal İttifak'a (Eylül 1815) hem Prusya hem 
de Avusturya katılmışlardır. 

1834'te Alman Konfederasyonu dev
letleri arasında Prusya'nın önderliğinde 

·bir gümrük birliğinin (Zollverein) kurul
ması, Alman milli birliği yönünde atılmış 
en önemli adım olmanın yanında ekono
mik entegrasyonun ilk örneği ve Avus
turya- Prusya rekabetini hızlandıran bir 
gelişme oldu. 1848-1849 yıllarında Av
rupa'da ve Alman Konfederasyonu'nda 
patlak veren liberal ayaklanma ve ihti
laller konfederasyona bağlı devletlerde
ki yönetimleri zor durumda bırakırken 
Alman milli birliğinin kurulmasını da ge
ciktirdi. Zollverein devletlerinde gümrQk 
birliği sayesinde hızlı bir ekonomik kal
kınmanın gerçekleştirilmesiyle Prusya, 
konfederasyon içerisinde sivriidi ve Avus
turya'dan giderek uzaklaştı. 1862'de 
Prusya'da iktidara gelen Otto von Bis
marck (1862- ı 889). italya'da olduğu gi
bi Almanya'da da bir siyasi birliğin ku
rulması yönünde ciddi gayretler gös
terdi ve bir asırdır devam eden Viyana
Berlin rekabeti Bismarck yönetimindeki 
Prusya'nın Avusturya'yı yenilgiye uğrat-

masıyla son bularak (1866) Alman Kon
federasyonu dağıldı. Böylece Avusturya'
nın Alman dünyasında söz sahibi olma
sına son verilerek Prusya'nın liderliğin
de bir Kuzey Almanya Konfederasyonu 
(1866-1878) doğdu ve Alman devletleri 
arasında Prusya iyice güçlendi. Fransa'yı 
1870-1871 savaşında yenilgiye uğrata
rak Paris'e kadar ilerleyen güçlü Prus
ya, Alman birliğinin kurulmasına engel 
teşkil eden bütün unsurları ortadan kal
dırmış oldu. Güneydeki devletlerin de 
Kuzey Almanya Konfederasyonu'na ka
tılmalarıyla Hohenzollern'lerin liderliğin
de güçlü bir imparatorluğun teşekkülü 
için gerekli temel şartlar tamamlanarak 
Alman imparatorluğu kuruldu ve Prus
ya Kralı ı. Wilhelm ( 186 ı- ı 888) Alman 
imparatoru ilan edildi (18 Ocak 187 1) . Al
man birliğinin kurulmasıyla Avrupa· da 
altüst olan siyasi dengeler yeni şekiller 
kazandı. Prusya karşısında yarışı kay
beden Avusturya Alman dünyasından 

uzaklaştı ve Macarlar'la uzlaşarak "çifte 
monarşi" adı verilen yeni bir sistemle 
Avusturya-Macaristan imparatorluğu'nu 
kurdu (1867-1918) Artık Alman dünya
sının temsilciliğini tek başına üstlenen 
Alman imparatorluğu için yeni bir dö
nem başlamış oldu. 

Alman birliğinin kurulmasına kadar 
Osmanlı Devleti ile Alman devletleri ara
sında siyasi, ticari ve küitürel alanlarda 
çeşitli düzeylerde ilişkiler kurulmuş ve 
sürdürülmüştür. Prusya ile XVlll. yüzyıl
da kurulan ve yüzyılın sonlarında bir it
tifak anlaşmasına kadar varan ilişkiler 

XIX. yüzyılda da devam etti. 1761'de im
zalanan dostluk ve ticaret anlaşması 
1790'da elli yıllık bir süre için uzatıldı. 

1840 yılında Zollverein adına Prusya ile, 
1838'de ingiltere ile yapılan ticaret an
laşmasını örnek alan yeni bir muahede 
yapıldı ve bununla Zollverein'e dahil tüc
carlar da "en çok müsaadeye mazhar 
yerli tüccar· niteliği kazandılar. Fakat 
bunun Osmanlı-Alman ticaret ilişkileri
nin gelişmesinde fazla bir etkisi olmadı. 
Zira bu yıllarda Osmanlı limanları ile Al
manya arasında doğrudan ticari eşya 
taşıyacak şirketler yoktu. Ayrıca hem 
Prusya Yakındoğu'ya fazla ilgi göster
miyordu, hem de ingiliz ve Fransız ma
mulleriyle rekabet şansına sahip değil
di. XIX. yüzyılın son çeyreğinde Osman
lı ve Alman limanları arasında iş yapan 
taşımacılık şirketlerinin kurulmasıyla ti
cari ilişkilerde önemli bir gelişme görül
dü. 20 Mart 1862'de Zollverein'e bağlı 
Alman devletleriyle Osmanlı Devleti ara
sında yapılan ve 1840 tarihli muahedeyi 
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tadil ederek yenileyen yeni ticaret an
laşmasının etkisi 1880'den itibaren Al
man ticaret kurumlarının Osmanlı Dev
leti'nde görülmeye başlamasıyla ortaya 
çıktı. 1870'lere kadar Osmanlı-Alman ti
caret hacmi düşük kalmış olup Osmanlı 
pazarları ingiltere, Fransa ve Avusturya
Macaristan mallarının etkisi altında idi 
ve Alman mallarının bu ülkelerin malla
rıyla rekabet imkanı yoktu. Alman dev
Ietlerinden dotaylı yollarla kumaş, porse
len eşya, oyuncak ve hırdavat ithal edi
lirken pamuk, ipek. yün, deri ve mamul
leri, halı, kıymetli taşlar, boya ve yağ
lı tohumlar gibi ürünler de ihraç edili
yordu. 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itiba
ren Prusya militarizmine hayranlıkla ba
kan Osmanlı Devleti, askeri alanda bu 
ülke ile ilişkileri geliştirmek istemiş ve 
bununla ilgili olarak 1790 Osmanh-Prus
ya ittifakı imzalanmıştı. 1870 yılına ka
dar Osmanlı ordusunun eğitimi ve do
natımı konusunda Fransızlar'ın büyük 
bir nüfuzu bulunmakla birlikte, lll. Se
lim'in arzusu üzerine 1798'de Prusyalı 
Albay von Goetze ordu birliklerini de
netledi. Osmanlı-Alman ilişkilerinin ge
lişmesinde büyük bir yere sahip olan 
Helmuth von Moltke ve heyetinde bulu
nan subaylar Osmanlı ordusunda görev 
yaptılar (1835-1839) Moltke, Osmanlı ül
kesini sadece bir asker olarak değil bir 
iktisatçı olarak da inceledi ve Alman mil
letinin ilgisini Yakındoğu'ya çekmeyi ba
şardı. 

Yunanistan'ın XIX. yüzyılın başında Os
manlı Devleti'nden ayrılmasından sonra 
Prusya ve Avusturya'da Türkler'i ve Os
manlı Devleti'ni konu alan çeşitli yayınla
rın yapılması Türk-Alman ilişkilerinin ge
lişmesinde etkili olmuştur. Doğuya açıl
mada Prusya'ya göre daha atak davra
nan Avusturya'nın üç temsilcisi Türk-Al
man ilişkilerinde önemli yere sahiptiler. 
istanbul'a diplomatik bir görevle gelen 
Josef von Hammer- Purgstall (ö. 1856), 

yazdığı Osmanlı tarihi ve diğer kitapla
rıyla . Türkiye'yi ve Levant'ı (Doğu Akdeniz) 
dolaşan diplomat Anton von Prokesch
Osten (ö. 1876), altı ciltlik gezi hatıralarıy
la (Denkwürdigkeiten und Erinnerungen 
aus dem Orient, Wien 1830-1832) ve Sey
yah Jacob Philipp Fallmerayer (ö. 1861) 

Anadolu seyahat tasvirleriyle (Anatolische 
Reisebilder, Wien 1845) Alman kamuoyu
nun Yakındoğu hakkında bilgi edinme
lerinde önemli rol oynamışlardır. 

Alman birliğinin kurulmasında büyük 
emeği geçen Bismarck. dış politika ala-
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nında yenilgiye uğrattığı Fransa'nın in
tikam almasını önlemek amacıyla bu ül
keyi yanlız bırakmak için Avrupa devlet
leriyle ittifakiara yöneldi. 1872'de Rus
ya ve Avusturya-Macaristan ile ı. Üç im
paratorlar ittifakı'nı kurdu. · Bu ittif<;ık 
1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı'na kadar 
devam etti. Savaştan sonra toplanan 
Berlin Kongresi'nde Rusya'nın savaşta 
Balkanlar'da kazandığı üstünlüğün bel
gelenmemesi ve Osmanlı topraklarının 
paylaşılması konusunda Avusturya -Ma
caristan ile Rusya arasında baş göste
ren anlaşmazlık bu ittifakın sonunu ge
tirdi. Avrupa'da Almanya'yı güvenli bir 
ortam içerisinde üstün duruma getir
meye çalışan Bismarck, Avusturya-Maca
ristan ile yeni bir savunma ittifakı yaptı 
(1879) ve Rusya'nın bu ikili savunma it
tifakına yeniden dahil olmasıyla ll. Üç 
imparatorlar ittifakı kuruldu (1 881 ). im
zalanan ittifak antlaşmasına göre Av
rupa'da barışın sağlanması amaçlanıyor
dU. Bu ittifak da Balkanlar ve özellikle 
Bulgaristan üzerinde Rusya ve Avustur
ya-Macaristan'ın nüfuz kurma yarışı ve 
rekabetleri sebebiyle uzun ömürlü ola
madı ve 1886'da dağıldı. Bismarck bir 

yandan ll. Üç imparatorlar ittifakı'nı ku
rarken diğer taraftan Avusturya -Maca
ristan ve İtalya ile Üçlü İttifak'ı imzala
yarak (1882) Almanya'yı Avrupa'da üs
tün duruma getirmeye çalıştı. Bu yıllar
da Fransa ve İngiltere'nin Afrika ve As
ya'da sömürgeler sebebiyle çatışma ha
linde olmaları, Almanya'nın rahat hare
ket etmesine imkan veriyordu. İttifak
larla Avusturya - Macaristan, Rusya ve 
İtalya'yı kendi yanına çekmeyi başaran 
Bismarck Almanyası Avrupa'da hızla güç
lendi. Rusya'yı kendi yanında tutmak için 
1887' de imzalanan Alman -Rus Garanti 
Antiaşması ile Osmanlı Devleti'ni feda 
eden Bismarck, Rusya'nın Boğazlar'da 
üstünlük kurmasını kabul etti. İmpara
torluğun güvenliği ve Avrupa'da barışın 
sağlanması için bir ittifaklar zinciri mey
dana getiren Bismarck, genç imparator 
ll. Wilhelm'in (1888- 1 918) takip etmek 
istediği dünyaya açılma politikasına ters 
düştüğü için görevinden ayrılmak zorun
da kaldığı 1890'da Almanya Avrupa'da 
artık kesin bir üstünlük kazanmış bulu
nuyordu. 

Bismarck'ın ayrılmasından sonra ikti
darın dizginlerini ele geçiren ll. Wilhelm, 

XIX. yüzyılın başından ı. Dünya Savaşı sonuna kadar Almanya'daki siyasi geli şmeleri gösteren harita 
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bir dünya politikası (Weltpolitik) takip 
. etmek gerektiğine inanıyordu. Bu se
beple Almanya'nın Avrupa'da kazandığı 
üstünlüğün yanı sıra dünyada da üstün
lük için çalıştı. İngiltere ve Fransa gibi 
emperyalist (yay1Imacı) , sömürgeci bir 
politikaya yönelerek Afrika ve Asya'da 
sömürgeler edindi. Çin'de Kiao Çeu ele 
geçirildi (1897). Karaline ve Mariana ada
ları İspanya'dan satın alındı ( 1899). Afri
ka'da Togo, Kamerun ve Güneybatı Af
rika'ya yerieşildL Özellikle denizlerde bü
yük bir üstünlük kazanıldı. ll. Wilhelm'in 
takip ettiği politika İngiltere, Fransa ve 
Üçlü İttifak'tan ayrılan Rusya'nın Üçlü 
İtilafı kurmaların~ sebep oldu ve böy
lece bir yandan Alman üstünlüğü den
gelenirken diğer yandan Avrupa'da olu
şan iki blok arasında başlayan mücade
le ı. Dünya Savaşı 'na giden yolu araladı. 
Ülkesini hızla sanayileştiren ll. Wilhelm. 
Alman yayılma alanı olarak Osmanlı Dev
leti'ni ve Anadolu'yu görüyordu. Hızlı bir 
gelişme içerisinde bulunan Alman sana
yiine ham madde temin etmek ve yeni 
pazarlar bulmak için henüz sömürge
leştirilmemiş zengin ham madde ve ka
labalık bir nüfusa sahip Osmanlı Devle
ti en uygun bir ülke idi. Ayrıca Osmanlı 
Devleti açısından .da Almanya ile iş birlf
ğine gitmek makul ve mantıklı bir poli
tika olarak görünüyordu. ll. Abdülhamid 
ise İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Osman- . 
lı Devleti üzerindeki taleplerini Almanya 
ile dengelemek istiyordu. İdeoloJik or
tam ve siyasio yapılarla beklentiler ara
sındaki paralellikler de Osmanlı Alman 
ilişkilerinin gelişmesinde olumlu rol oy
nadı. 

Berlin Konferansı'ndan sonra Osmanlı 
Devleti üzerinde giderek ağırlığını hisset
tiren Almanya'dan askeri ve mülki me
murlar getirilerek Osmanlı ordusunda 
ve yönetiminde ısiahat teşebbüsleri çer
çevesinde istihdam edildi. İlki 1883'te 
Türkiye'ye gelen Alman görevlilerin sa
yısı her geçen gün artarak 1919'da ül
kelerine döndüklerinde 25.000'e ulaş

mıştır. Bismarck zamanında Alman-Rus 
ilişkilerinin gölgesinde kalan Osmanlı 

Alman ilişkileri, 11. Wilhelm'le birlikte hız
la gelişti. 1889'da ll. Wilhelm 'in istan
bul'u ziyareti, ilişkilerin gelişmesi yö
nünde etkili oldu. Osmanlı ordusunda 
istihdam edilen Alman subayları , ordu
nun Alman silahlarıyla donatılması için 
Krupp, Mauser ve Löwe gibi fabrikalara 
çok miktarda silah siparişinin yapılma
sını sağladılar. Özellikle Cormer von der 
Goltz Paşa silah siparişleri konusunda 
çok etkili oldu. 



Alman Imparatoru ll. Wilhelm'in lstanbul'u ziyareti sıra

sında Sultan ll. Abdülhamid ile birlikte çizilmiş bir resmi 
(L'Il/ustralion, 22 Octobre 1898} 

Osmanlı-Alman ticaretinin gelişmesi, 
iki ülke arasında doğrudan taşımacılık 
yapacak Deutsche Levante Linie (1889), 
Export-Verband (1 890). Deutsche-Ori
entalische Exportgesellschaft (I 899) ve 
Deutsche Palaestina Bank (1899) gibi şir
ketlerin kurulması ile sağlandı. Alman 
hükümeti ve ticaret çevrelerinin deste
ğini kazanan bu şirketler kısa zamanda 
faaliyetlerini geniş bir alana yaydılar ve 
Yakındoğu'da pek çok limana doğrudan 
seferler düzenlediler. Hamburg üzerin
den Osmanlı Devleti'ne yapılan ithalat ve 
ihracatta önemli artışlar sağlandı. Os
manlı Devleti'nin ithal ettiği mallar ara
sında. Anadolu demiryollarının inşa ve iş
letme imtiyazını alan Deutsche Bank'ın 
demiryolu inşaat malzemesi ile silah 
önemli yer tutuyordu. 

1888 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin 
Avrupa ve Asya topraklarındaki demir
yolları Fransız, İngiliz ve bir ölçüde Avus
turya-Macaristan sermayesinin hakimiye
tinde iken, bu tarihten itibaren Deutsche 
Bank'ın Osmanlı hükümetinden kopar
dığı imtiyazlar ve yaptığı hamle ile Al
man finans çevrelerinin eline geçti. 4 
Ekim 1888'de imzalanan imtiyaz sözleş
mesiyle Deutsche Bank, işletmeye açıl
mış bulunan Haydarpaşa- İzmit hattının 
işletme hakkını, Eskişehir üzerinden An
kara'ya ulaşacak İzmit-Ankara hattının 

inşa ve işletme imtiyazını, Bursa ve Kü
tahya yan hatlannın inşa hakkını, Hay
darpaşa-Ankara hattı boyunca 20 km. 
enindeki bir şerit dahilinde kalan top
rak altı zenginiikierin çıkarılması ve or
man kesme imtiyazlarını elde etti. Bu 
tarihten itibaren Alman emperyalizmi
nin ve sömürge politikasının Anadolu'da 
ve Yakındoğu'daki uygulama aracı, Al
man yönetiminin tamamen destekledi
ği Deutsche Bank oldu. 

Yakındoğu'nun hakimi olmak isteyen 
Alman imparatoru ll. Wilhelm 'in 1898 
sonbaharındaki İstanbul-Kudüs ziyareti 
Osmanlı-Alman siyasi yakınlaşmasında 
önemli bir dönüm noktası teşkil etti. Os
manlı Devleti üzerinde Alman nüfuzu
nun daha da ağırlaşmasına sebep oldu. 
18 Ekim'de istanbul'a varan kayser, 25 
Ekim ' de Hayfa ·da, 29 Ekim· de de Ku
düs'teydi. Burada Katolik ve Protestan 
ruhani reisieri ve misyon şefleriyle gö
rüştü. Ağlama duvarını, Rum kilisesini 
ve Mecsid-i Aksa'yı ziyaret etti. Zeytinda
ğı'nda bir Alman kilisesini açtıktan son
ra Beyrut ve Şam'a geçti. Burada yaptı

ğı bir konuşmada kendini • 300 milyon 
müslümanın dostu" ilan etti. Bu, millet
lerarası sistem içerisinde en çök müslü
man sömürgelere sahip İngiltere'ye kar
şı bir tavrın ifadesi anlamını taşıyordu . 

Kayser ll. Wilhelm, sömürgelerdeki müs
lümanlara sempatiyle bakıyor ve İngiliz 
emperyalizmi karşısında ciddi bir güç ol
duğunu duyuruyordu. ll. Wilhelm, Osman
lı Protestanları'nın koruyucusu rolünü 
bu gezi sonunda üstlendi. Özellikle Filis
tin'de Alman kolonilerinin kurulması ve 
sosyal tesislerin giderek artması kayserin 
bu gezisinden sonra . oldu. Kudüs'te fa
aliyet gösteren Kudüs Birliği (Jerusalem
Verein), Protestan Birliği (Evangelischer 
Bund), Alman Doğu Misyonerleri Birliği 
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(Deutsche Orient Mission) gibi cemiyetler 
Alman dışişlerinin desteğiyle bilhassa 
1890'dan itibaren Protestanlığı ve Alman 
nüfuzunu bölgede yaymaya hız verdiler. 

Il. Wilhelm'in bu gezisinin en önemli 
sonucu, Alman iş adamları ile tüccarla
rına yarattığı yeni iş imkanları ve bu 
çerçevede Anadolu demiryollarının Bağ

dat'a ve oradan da Basra'ya kadar uza
ttiması ve Köstence-istanbul telgraf hat
tının inşaat imtiyazı ile ticari ilişkilerin 
daha da arttınlmasını elde etmesidir. 5 
Mart 1903 tarihinde imzalanan Bağdat 
Demiryolu Antiaşması ile Almanya'nın 
Ankara'dan Bağdat-Basra'ya kadar uza
nacak bir demiryolunun inşa ve işletme 
imtiyazını alması, milletlerarası sistem 
içerisinde İngiltere ile ciddi bir bunalı
ma yol açtı. İngiltere bu yolun Basra'ya 
kadar uzanmasını Hindistan sömürgesi 
için ciddi bir tehlike olarak görüyor ve 
Almanya'nın Basra körfezinde üstünlük 
kurmasından endişe ediyordu. Bunun 
üzerine Almanya İngiltere'ye Bağdat de
miryolunun Basra'ya kadar uzattimaya
cağı garantisini vermek zorunda kaldı. 

Bu yol sayesinde Osmanlı ürünlerinin 
Avrupa'ya daha kolay ulaşması hususu 
Rusya'nın da tepkisine sebep oldu. 

XIX. yüzyılın sonlarına doğru Alman
ya'da gelişen pancermenizm akımı Al
man emperyalizminin Yakındoğu'daki 

yayılmasında etkili oldu. 1890'da kuru
lan Alldeutsche Verband (Pancermen Bir
liği) taraftarları Türkiye'yi kendi hayat 
sahalarında görüyor ve Anadolu'ya Al
man göçmenlerinin yerleştirilmesini sa
vunuyorlardı. Bu yıllarda Almanya'da hız

la artan nüfusun Anadolu ve Mezopo
tamya'ya yerleştirilerek kolonHer kurui
masi ve bu yolla Osmanlı Devleti'nin sö
mürgeleştirilmesi amacına yönelik faali
yetler Almanya'nın emperyalist ve sö-
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mürgeci politikalarını ortaya koyuyordu. 
Kısa zamanda Filistin. vakıflar, okullar, 
yardım dernekleri. tarım kooperatifleri 
ve kolonilerle Almanlar'ın hakim olduk
ları bir ülke haline geldi. XIX. yüzyılın 

sonlarında Filistin'deki Alman kolonile
rinin sayısı otuz ikiye yükselmiştir. Bura
ya yerleşenlerin çoğunun Alman yahudi
si olmaları, XX. yüzyılda Filistin mesele
sinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

ll. Meşrutiyet'e (1908) kadar iyi giden 
Alman- Osmanlı ilişkileri. ittihat ve Te
rakki yönetiminin ingiltere ve Fransa'ya 
yanaşması. Almanya'nın Bosna ve Her
sek'i işgal eden Avusturya-Macaristan'ın 
yanında yer alması sebebiyle kısa süre 
bir duraklama dönemine girdi. ingiltere 
ve Fransa'nın ittihat ve Terakki yöneti
minin taleplerine olumlu cevap verme
mesi üzerine de kısa bir zaman sonra 
eskisinden daha hızlı bir şekilde geliş
me kaydetti. Deutsche Bank, hazinenin 
ihtiyacı olan parayı Osmanlı yönetimine 
vermekte tereddüt etmedi. Orduda gö
rev verilmek üzere General Liman von 
Sanders başkanlığında bir Alman subay 
grubu getirildi ve ordunun en üst ma
kamlarında görevlendirildi. Kültürel ba
kımdan ilişkiler arttırıldı. Bu dönemde 
pantürkist fikirlerin gelişmesinde Al
manya'nın önemli bir katkısı oldu. ittihat 
ve Terakki yönetimine hakim olan Enver. 
Cemal ve Talat Paşa üçlüsü sayesinde 
Almanya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki 
nüfuzu iyice arttı ve 1914'te patlak ve
ren ı. Dünya Savaşı'nda Almanya Osman
lı Devleti'nin kendi saflarında savaşa gir
mesini sağladı. 2 Ağustos 1914'te iki 
devlet arasında imzalanan gizli bir ant
laşma ile Osmanlı Devleti savaşa girdi. 
Savaştaki silah arkadaşiiğı eğitim. kül
tür ve ticaret alanına da yansıdı. Savaş 
yıllarında Berlin'de çok sayıda Türk öğ-
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rencisi olduğu gibi pek çok ünlü kişi de 
bu şehri ziyaret etmiştir. İstiklal Marşı 
şairi Mehmed Akif de Mart 1915'te Ber
lin'i ziyaret etmiş ve burada gördükleri
ni "Berlin Hatıraları" adlı şiirinde anlat
mıştır. 

ı. Dünya Savaşı, aynı cephede savaşa 
katılan Avusturya-Macaristan imparator
luğu. Alman imparatorluğu ve Osmanlı 
imparatorluğu'nun sonu oldu. 3 Mart 
1918'de Ruslar'la Brest-Utovsk Antiaş
ması'nı imzalayarak Batı'ya yönelen Al
manya. Amerika Birleşik Devletleri'nin 
de İtilaf devletleri safında savaşa gir
mesi üzerine, giriştiği büyük bir taar
ruzda başarısız olunca barış isternek zo
runda kaldı ve 11 Kasım 1918'de olduk
ça ağır şartlar ihtiva eden Campiegne 
Mütarekesi'ni imzalayarak savaşı bitir
di. Müttefikleri Osmanlı Devleti Mondros 
Mütarekesi (30 Ekim 1918), Avusturya
Macaristim da Villa Giusti Mütarekesi (3 

Kasım 1918) ile savaşa son vermişlerdir. 
Almanya· nın savaşta yenilmesi ülke 

içinde çeşitli siyasi karışıklıkların çıkma
sına yol açarken tahttan feragat etmek 
zorunda l<alan (9 Kasım 1918) Kayser Il. 
Wilhelm Hollanda'ya sığındı ve böylece 
Almanya'da imparatorluk rejimi son bul
du. Aynı gün Alman Cumhuriyeti ilan edil
di. Savaştan sonra Almanya'da yaşanan 
karışıklıklar ve ihtilal teşebbüsleri ara
sında 6 Ocak 1919 tarihinde Weimar'da 
toplanan ve çoğunluğunu sosyal demok
ratların teşkil ettiği Milli Meclis, Fried
rich Ebert'i cumhurbaşkanı seçti (ı ı Şu
bat ı 9 ı 9). Almanya'nın İtilaf devletleriy
le imzaladığı Versailles Barış Antlaşma
sı (28 Haziran 1919) meclis tarafından 
onaylandı (9 Temmuz 19 ı 9). Bu meclisin 
en önemli işi olarak hazırlanan yeni ana
yasa (Weimar Anayasası) 31 Temmuz'da 
kabul edilip 11 Ağustos'ta yayımlanarak 

Alman 
imparatoru 
ll. Wilhelm'in 
Kudüs'ü 
ziyareti 
sırasında 

Zeytindağı'ndaki 
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açış merasimi 
(iÜ Ktp., AıbUm, 

nr. 90652) 

yürürlüğe girdi ve böylece Hitler'in ikti
dan ele aldığı 1933'e kadar sürecek olan 
Weimar dönemi başlamış oldu. 

İki dünya savaşı arasındaki dönemde 
Almanya'daki siyasi gelişmeleri. bir ba
kıma Versailles Barış Antiaşması'nın Al
manya'nın aleyhine ve İtilaf devletleri
nin lehine olan ağır hükümleri belirle
miştir. Bu antlaşma ile Almanya. elin
deki sömürgelerin hepsini ve Avrupa
da'ki bazı topraklarını kaybetmesi ya
nında ağır savaş tazminatı ödemek zo
runda bırakılmıştır. Ayrıca Ren bölgesi 
tamamen askerden arındırıldığı gibi Al
manya ciddi bir şekilde silahsızlandırıl
mış, mali. ticari ve ekonomik sınırlama
lar getirilmiştir. Versailles Barış Antiaş

ması'nın fevkalade ağır hükümlerini hiç
bir Alman haklı bulmadı. Özellikle sağcı 
partiler. antlaşmanın ağır şartlarının ka
bulünü sosyal demokratlara yüklüyor ve 
hızla gelişen ekonomik kriz sebebiyle 
taraftar buluyorlardı. 

Savaştan sonra ekonomik buhranın 
kaygı verici noktalara varması. savaş taz
minatı ödemelerindeki zorluklar Alman
ya'da gidişi günden güne daha da zor
laştırdı. Fransa'nın Ruhr bölgesini işgal 
etmesi (1923). Almanya'yı Versailles dü
zenini bozma yönünde cesaretlend,irdi. 
Ebert'in ölümünden sonra cumhurbaş
kanlığına Mareşal von Hindenburg'un ge
tirilmesi (1925) Versailles düzenine yönel
tilen eleştirileri daha da arttırdı. 1920'1i 
yılların sonlarında görülen yüksek enflas
yon toplumda bütün dengeleri altüst 
etti. Ekonomik durumun giderek kötü
Ieşmesi, işsizliğin toplumu tehdit ede
cek sınırlara ulaşmasına yol açtı. Ülke
de sosyal. ekonomik ve siyasi karışıklık
ların yaşandığı bir ortamda, 1920 yılında 
kurulan ve kısa zamanda başarılar ka
zanarak halkı etrafında toplayan Adolf 
Hitler'in Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi 
. (NAZi) iktidar oldu (ı 933) ve Almanya'da 
yeni bir dönem başladı. Nazi Partisi'nin 
ana hedefleri şunlardı : Versailles Barış 
Antiaşması'nın yok edilmesi, komünist 
düşmanlığı, Alman ırkının üstünlüğü ve 
yahudi aleyhtarlığı. 

Hitler iktidarı ele geçirdikten sonra 
Nazi Partisi'nin ana hedeflerine ulaşmak 
için önce muhalefeti zecri tedbirlerle eze
rek ülkede tam bir diktatörlük kurdu. 
Sosyalist. komünist. Katolik ve yahudi
leri şiddetle susturdu ve karşı gelenleri 
ağır şekilde cezalandırdı. Kurduğu siya
si polis teşkilatı ile toplumu denetimine 
aldı. Hindenburg'un ölümü üzerine dev-



!etin başına geçen Hitler ( 1934 ı bütün 
dizginleri ele alarak "Führer" oldu. Ver
sailles'ın Almanya'yı küçük düşürücü hü
kümlerinden kurtulmak için ülkesini hız
la silahlandırdı. Diplomatik alanda önem
li başarılar kazandı. Mart 1936'da İtal
yan diktatörü Mussolini ile bir ittifak 
yaparak Roma-Berlin Mihveri'ni oluştur

du ve ülkesini hızla savaşa sürükledi. 
İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi (ı 935) 

üzerine Almanya, Versailles Barış Ant
Iaşması ' nın askerden arındırdığı Ren böl
gesine, Milletler Cemiyeti'nin güvenli
ği sağlayamayacağını ileri sürerek as
ker soktu. 

Versailles Barış Antiaşması'nın Alman
ya'ya getirdiği kısıtlamaları bir bir kıran 
Hitler, dış politika alanında bütün Al
manlar' ı tek siyasi çatı altında toplamak 
(tek millet, tek devlet : e in Vol k, e in Reich) 
ve Alman devletinin refahını en üste çı
karmak (hayat sahası-Lebensraum) amaç
larına yöneldi. Hitler'in Germen ırkının 

üstünlüğü şeklindeki ırkçı görüşleri ya
hudi düşmanlığıyla desteklenmiş ve halk 
katlarında kabul görmüştür. Saf Alman 
ırkı yaratmak amacıyla pek çok insan ya 
öldürüldü ya da yurttan sürüldü. 1938'e 
kadar Versailles'ın Almanya'yı bağlayan 
hükümlerinin hepsini kırıp atan Hitler, 
"bir millet bir devlet" ilkesini gerçekleş
tirmek üzere Avusturya'yı ilhak ederek 
(ı 2 Mart ı 938) haritadan sildi. Ardından 
Çekoslovakya'ya yönelerek (ı 5 Mart ı 939) 

Südetler bölgesini işgal etti. Avrupa dev
letlerinin Hitler'in bu yayılmacı ve bir 
oldu bittiye getirici politikası karşısında 
hareketsiz kalmaları, Almanya'nın hızla 
yeni maceralara atılmasına sebep oldu. 
Hitler'in 1 Eylül 1939'da Polanya'yı işgal 
etmesi ve Polanya'nın müttefiklerinin 
olaya fiilen el koymaları ile ll. Dünya Sa
vaşı başlamış oldu. 

Almanya'nın Polanya işgali ile başlayan 
ll. Dünya Savaşı, Avrupa'da Hitler ordu
larının çok hızlı hareket ederek önemli 
başarılar kazanmalarıyla büyük bir tır
manış gösterdi. Norveç ve Danimarka Ni
san 1940'ta; Hollanda, Belçika ve Fran
sa Mayıs- Haziran 1940'ta; Yugoslavya 
ve Yunanistan 1941 ·de Alman orduların
ca işgal edildikten sonra Hitler 22 Hazi
ran 1941 ·de Sovyetler Birliği· ne savaş 
ilan etti. Hitler'in Sovyetler'e karşı baş
lattığı savaş, hem kendisinin hem de Al
manya'nın sonunu hazırladı . Stalingrad 
Savaşı'ndaki (Ocak 1943) başarısızlığı 

müttefik kuwetlerin 6 Haziran 1944'te 
Normandia çıkarması takip edince Al
manya müttefiklerin işgaline uğradı ve 

Alman ordusu kayıtsız şartsız teslim ol
mak zorunda kaldı (7 Mayıs ı 945). 

Versailles Barış Antiaşması'nın bağ

layıcı hükümleri sebebiyle Almanya'nın 
1933 yılına kadar Avrupa ve dünya poli
tikasında önemli bir rol aynayamaması 
Türk-Alman ilişkilerine de yansımıştır. 
Cumhuriyet döneminde Türk-Alman iliş
kileri 1932 yılından sonra başladı. Hızla 
sanayileşen Almanya için Türkiye iyi bir 
pazar idiyse de Türkiye'nin İngiltere ve 
Fransa'nın ekonomik etkisi altında bu
lunması, Türk-Alman ticari ve ekonomik 
ilişkilerinin gelişmesini olumsuz yönde 
etkilemiştir. Ancak 1934'ten itibaren Al
man fırmaları Türkiye'ye kredi açarak 
Türk-Alman ticaretinin geliştirilmesine 

gayret ettiler. Almanya'da Naziler'in ik
tidara gelmeleri üzerine üniversitelerin
den ayrılmak zorunda kalan bir grup 
bilim adamının, 1933 üniversite refor
mu sonunda kurulan İstanbul Üniversi
tesi'nde ihtiyaç duyulan öğretim üyesi 
açığını kapatmak üzere Türkiye'ye da
vet edilmeleri ve seksen beş kadar bilim 
adamının üniversitelerde istihdam edil
mesi Türk-Alman ilişkilerinin gelişmesin
de önemli rol oynadı. 1936'dan başlaya
rak Almanya Türkiye üzerinde ekonomik 
hegemonya kurmaya yöneldi. Bu amaç
la 1939'da Türkiye'ye 1 SO milyon mark
lık bir ticari kredi verdi. 25 Temmuz 
1938'de Berlin'de iki ülke arasında ti
caret hacmini daha da arttırmak ama
cına yönelik bir ticaret antiaşması im
zalandı. Türkiye, savaşa başladığında Al
manya' dan endişe ediyor idiyse de bu 
ülke ile ticareti devam ettirdi. Almanya 
Türkiye'yi revizyonist ülkeler safına çek
me teşebbüslerinde başarılı olamadı. Al-
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manya'nın Balkanlar'ı ele geçirmesi Tür
kiye'de büyük bir endişe yarattıysa da 
iki ülke arasında bir saldırmazlık paktı
nın imzalanması (18 Haziran 1941) ve Al
manya'nın Sovyetler Birliği'ne savaş aç
ması ile tehlike atlatıldı. Türkiye savaş
ta tarafsız kalmaya çalıştı. İngiltere'nin 
Türkiye'yi Almanya aleyhinde savaşa sak
ma gayretleri olumlu sonuç vermedi ve 
baskılar karşısında Almanya'ya krom ih
racatını durdurmak zorunda kaldı (20 Ni
san 1944) Yine İngiltere'nin baskısı ile 
Türkiye 2 Ağustos 1944'te Almanya ile 
diplomatik ilişkilerini kesti ve Birleşmiş 
Milletler Teşkilatı'nın kuruluş çalışmala
rına katılabilmek için 23 Şubat 194S'te 
Almanya'ya savaş ilan etti. Fakat bunun 
fazla bir anlamı yoktu. 

Kayıtsız şartsız teslim olmasından son
ra Almanya önce müttefiklerin askeri iş
galine uğradı ve ardından Amerika Bir
leşik Devletleri, İngiltere ve Sovyetler 
Birliği temsilcilerinden oluşan bir Mütte
fik Denetim Komisyonu'nun yönetimine 
girdi. Yalta (4-1 ı Şubat ı945) ve Potsdam 
konferanslarında ( 17 Temmuz- ı Ağustos 

ı 945) alınan kararlar doğrultusunda Al
manya'nın doğu bölgesi Sovyetler Birli
ği'nin, kuzeybatısı İngiltere'nin, güney
batısı ise Amerika Birleşik Devletleri ile 
Fransa'nın denetimine geçti. Berlin şeh
ri ise ayrıca işgal bölgelerine ayrıldı. Al
manya'nın geleceği ile ilgili ciddi karar
ların alındığı Potsdam Konferansı'nda 

Naziler' in cezalandırılması ve ülkeden 
temizlenmesi için Nürnberg Mahkeme
si kuruldu, Almanya'nın silahsızlandırıl
masına karar verildi. Ayrıca eğitim sis
teminin tamamen değiştirilmesi. halkın 

XX. yüzyıl başlarında Berlin'de Osmanlı Kulübü Heyeti {ŞehMt, m, 'Y· 61, s. 255) 
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demokrasiye alıştınlması ve ülkenin bir 
federasyon şeklinde teşkilatlandırılması 
kararlaştırıldı. Savaş tazminatı konusun
da ısrarlı davranan Sovyetler Birliği ken
di işgal bölgesindeki bütün sanayi te
sislerini söküp ülkesine taşıdı. Potsdam 
Konferansı'nda Almanya'da demokratik 
bir siyasi rejimin kurulması kararı alın
mışsa da müttefiklerin bunu farklı an
lamaları, işgal bölgelerinin birleştirilerek 
yeni bir Almanya'nın kurulması amacıyla 
1948'e kadar yapılan toplantılar olumlu 
sonuç vermedi. Mart 1948'de patlak ve
ren Berlin buhranı tek Almanya'nın ku
rulması imkanının kalmadığını ortaya 
koyunca, Sovyetler Birliği'ne göre daha 
mutedil bir yol takip eden Batılı ülkele
rin işgal bölgelerinin birleştirilmesiyle 

federal yapıda teşkilatiandırılan Alman-

1945'ten sonra ikiye bölünen Almanya 

\ 
\ 
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ya Federal Cumhuriyeti 123 Mayıs 1949), 
buna karşılık Sovyetler Birliği'nin işgal 

bölgesinde ise Alman Demokratik Cum
huriyeti 17 Ekim 1949l doğdu ve böylece 
Almanya ikiye bölünmüş oldu. 

Almanya Federal Cumhuriyeti. Ameri
ka Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fran
sa'nın işgali altında bulunan on bir eya
letin (lander) federal bir siyasi çatı altında 
teşkilatiandıniması ile oluşan Almanya 
Federal Cumhuriyeti, merkeziyetçi yanı 
ağır basan federal bir devlettir. Würt
temberg - Baden, Württemberg- Hohen
zollern ve Baden eyaJetlerinin 1951'de 
birleştirilerek Baden-Württemberg eya
Jetinin oluşturulmasıyla eyaJet sayısı do
kuza inmişse de Fransa'nın elindeki Saar 
bölgesinin 19S7'de Federal Almanya'ya 
geri verilmesi ve Saarland adıyla eya-

·14" 
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N i Z i 

ıoo ıso km 

Jet haline getirilmesiyle sayı ona yüksel
miş bulunmaktadır. Günümüzde Federal 
Cumhuriyeti şu on eyaJet oluşturmakta
dır: Schleswig- Holstein, Bremen, Aşağı 
Saksonya, Hamburg, Rheinland - Pfalz, 
Hessen, Kuzey Ren - Vestfalya, Baden
Württemberg, Saarland ve Bavyera. 14 
Ağustos 1949 tarihinde yapılan ilk Fe
deral Meclis (Bundestag) seçimlerinde Hı
ristiyan Demokrat Birliği'nin (Christlich
Demokratische Union) lideri Konrad Ade
nauer başbakan (federal şansölye), Hür 
Demokrat Parti'den (Freie Demokratische 
Partei) Theodor Heuss de ilk devlet baş

kanı seçildi ve böylece "restorasyon dö
nemi" başladı. Adenauer bölünmüş Al
manya'yı birleştirmek istiyordu, fakat 
bunun o günün soğuk savaş şartlarında 
mümkün olmadığını kısa zamanda an
ladı ve Batı ülkeleriyle ilişkileri geliştir
meye çalıştı. Batı Almanya'nın kömür 
ve çelik endüstrisinin bulunduğu Ruhr 
bölgesi, savaş sanayii açısından fevka
lade önemli olması ve Alman tekelleri
nin parçalanması amacıyla milletler üstü 
nitelikte bir organ olan Ruhr idaresinin 
yönetimine verildi. 19SZ'de bu idarenin 
yerini Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
aldı ve Avrupa'da iktisadi bütünleşme
nin ilk örneğini oluşturdu. Federal Cum
huriyet 19S1'de Avrupa Konseyi'ne üye 
oldu. S Mayıs 19SS'te müttefıklerle im
zalanan Paris Antiaşması ile tam bağım
sızlığa kavuşan Almanya Federal Cum
huriyeti, 9 Mayıs'ta, Batı ülkelerinin sa
vunma ittifakı teşkilatı olan NATO'ya 
alındı. Daha önce Avrupa Kömür ve Çe
lik Topluluğu'nu kuran ülkeler ekono
milerinin diğer alanlarında da bütün
leşmeye gitmek amacıyla Roma Antiaş
ması'nı imzaladılar (25 Mart 1957). Fe
deral Cumhuriyet Roma Antiaşması ' nın 

imzalanmasında en aktif rolü oynadı ve 
bu antlaşmayla Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile Avrupa Atom Enerjisi Toplu
luğu doğdu. Devlet başkanı Heuss'ün 
görev süresinin sona ermesi üzerine ye
rine 1959'da Heinrich Lübke seçildi. Özel
likle İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik 
Devletleri'yle ilişkileri geliştirmeye ça
lışan Federal Cumhuriyet ekonomik kal
kınmaya büyük bir önem verdi ve Ame
rika Birleşik Devletleri'nin de yardımla 

rıyla bu alanda süratli bir gelişme gös
terdi. Hızlı sanayileşme Almanya'nın re
fah düzeyini ve teknolojik kapasitesini 
yükseltti. Adenauer yönetimi dönemin
de dışarıdan gelen Alman mültecilerin 
iskanı en ciddi iç mesele olarak ortaya 
çıktıysa da bunların başarılı bir şekilde 
kuzey ve kuzey- batı eyaJetlerinde yer-



leştirilmeleri gerçekleştirildi. Ayrıca Na
zi düşüncelerine karşı açılan savaşta da 
başanya ulaşıldı. 

Nisan 1958'de Sovyetler Birliği ve Fran
sa ile ticaret antlaşmaları imzalandı. Fa
kat bununla birlikte Sovyet lideri Kruş
çev'in müttefik birliklerin altı ay içeri
sinde Berlin'den ayrılmalarını istemesiy
le patlak veren Berlin krizi, Doğu- Batı 

ilişkilerini sekteye uğrattı ve 1961 ·de 
Doğu Almanya tarafından Berlin Duva
rı'nın inşa edilmesine kadar vardı. "Utanç 
Duvarı" olarak da anılan ve Berlin'i boy
dan boya ikiye ayıran Berlin Duvarı 1989 
Kasımına kadar tam yirmi sekiz yıl kal
mış ve Doğu'dan Batı 'ya geçişleri engel
lemiştir. 1989 yılında Doğu Avrupa ül
kelerinde demokrasi isteğiyle başlayan 
hürriyetçi gösteriler karşısında Alman 
Demokratik Cumhuriyeti yöneticileri Ber
lin Duvarı'nı yıkmaya ve Batı 'ya geçişle

ri serbest bırakmaya mecbur kalmışlar
dır. 

1962 ·den itibaren Federal Cumhuri
yet özellikle Fransa ile ilişkileri geliştir
di ve 22 Ocak 1962'de aralarında bir iş 
birliği anlaşması imzalandı, karşılıklı zi
yaretler arttı, iki ülke arasındaki güven
sizlik havasının ortadan kaldırılmasına 
çalışıldı. 1963'te Adenauer şansölyelikten 
ayrılmak zorunda kalınca yerine Ludwig 
Erhard başbakan seçildi ve 1967 yılına 
kadar ülkeyi idare etti. Hür Demokrat
lar'ın koalisyondan ayrılmaları ile doğan 
hükümet krizi Kurt Georg Kiesinger'in 
başbakanlığa seçilmesi ve Hıristiyan De
mokratlar'la Sosyal Demokratlar' ın ko
alisyon yapmaları ile giderildi. Erhard 
döneminde NATO ve AET içerisindeki 
anlaşmazlıkların halledilmesiyle uğraşı

lırken Kiesinger Doğu ile ilişkileri geliş
tirmeye gayret etti. 21 Ekim 1969 ·da 
yapılan seçimlerde Sosyal Demokrat 
Parti (Sozialdemokratische Partei) büyük 
başarı gösterdi ve Hür Demokratlar'ın 
desteğiyle koalisyon hükümeti kuruldu. 
Willy Brandt, Almanya'nın ilk sosyal de
mokrat başbakanı oldu. H. Lübke'nin 
devlet başkanlığından ayrılması üzerine 
Sosyal Demokrat Parti'den Gustav Hei
nemann'ın 1969'da devlet başkanlığına 
seçilmesiyle iktidar sosyal demokratla
ra geçti. Brandt, Polanya, Sovyetler Bir
liği, Alman Demokratik Cumhuriyeti, Çe
koslavakya ve diğer doğu ülkeleriyle si
yası ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye 
yönelik bir politika (Ostpolitik) takip etti. 
Bonn ile Berlin'in yakınlaşmalarını sağ
ladı. Polanya, Alman Demokratik Cum
huriyeti ve Sovyetler Birliği ile mevcut 

sınırların tanınmasını öngören anlaş

malar imzaladı. 1973'te her iki Alman
ya ' nın da Birleşmiş Milletler'e alınma

sında etkili oldu. 197 4 yılında bir casus
luk olayı sebebiyle görevinden ayrılmak 
zorunda kalan Brandt yerini Helmut 
Schmidt'e bıraktı. Aynı yıl görev süre
sini dolduran Heinemann'ın yerine Wat
ter Scheel devlet başkanlığına getirildi. 
Schmidt de doğu ülkeleri, NATO, Fran
sa ve diğer ülkelerle ilişkileri geliştirme

ye ve 1973 petrol krizi sebebiyle ülke
sinde yaşanan ekonomik bunalımı da
ha az sıkıntılarla atlatmaya gayret etti. 
Devlet başkanı W. Scheel 1979'da göre
vini yeni seçilen Karl Carstens'e devret
tL 1980'1erin başında ülkede giderek ar
tan işsizlik ve ekonomik kriz iktidar par
tisini zor durumda bıraktı ve 1982 se
çimleri sonunda Sosyal Demokratlar ik
tidarı kaybettiler. Schmidt yerini Hıris

tiyan Demokrat Helmuth Kohl'a bırak

tı. Carstens'in görev süresinin dolma
sı üzerine yerine 1983'te Richard von 
Weizsacker devlet başkanlığına seçildi. 
Şansölye Kohl döneminde Amerika Bir
leşik Devletleri ve NATO planiarına gö
re Almanya Federal Cumhuriyeti'ne nük
leer silahların yerleştirilmesi, kamuoyu
nun tepkisine rağmen gerçekleştirildi 

ve bu sebeple Sovyetler Birliği ve Doğu 
bloku ülkeleriyle ilişkilerde bir sağuma 
dönemine girildi. 1989 yılının sonlarına 
doğru Doğu Avrupa ülkelerinde ve Al
man Demokratik Cumhuriyeti'nde gö
rülen hürriyetçi gösteriler ve serbestlik 
isteyen hareketler neticesinde bu ülke
lerden pek çok kişi Batı Almanya'ya geç
ti. Berlin Duvarı'nın yıkilması ve Doğu 
Almanya'da muhalefetin güçlenmesi, Ba
tı'ya geçişlerin serbest bırakılması, iki 
Almanya'nın birleşmeleri meselesini gün
deme getirdi. Federal Cumhuriyet yöne
timi iki Almanya'nın birleştirilmesi hu
susunda halkın oyuna gitmeyi savunur
ken Demokratik Cumhuriyet yönetimi 
Almanya'nın bölünmüşlüğünün bir rea
lite olduğunu ve kaldırılmasının imkan
sızlığını ileri sürmektedirler. Batı Alman
ya, Doğu Avrupa'daki muhalif ve hürri
yetçi akımların yanı sıra demokrasiye 
geçme yönünde politika takip eden hü
kümetleri de destekiernekte ve onlara 
yardım sağlamaktadır. Kohl yönetimi, 
artan işsizlik sebebiyle ülkesinde bu
lunan yabancıların geri gönderilmesini 
özendirmeye, dışarıdan kaçak işçilerin 

gelmesini önlemeye büyük titizlik göster
mektedir. Yabancı işçilerin geri gönde
rilmesi politikasından en çok etkilenen, 
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bu ülkede bulunan yabancı işçiler içeri
sinde en büyük kitleyi oluşturan Türk 
işçileri olmuştur. 

Almanya Federal Cumhuriyeti hızlı sa
nayileşme sebebiyle ortaya çıkan iş gü
cü açığını kapatmak için 1950'li yılların 
başında yabancı işçi alırnma başvurmuş

tu. Bu çerçevede 1957 yılında Türkiye'
den Batı Almanya'ya işçi göçü başladı 
ve 1974 yılına kadar hızlı bir tempo gös
tererek devam etti. Bu ülkede bulunan 
Yunan, ispanyol, Yugoslav, italyan, Por
tekiz ve Türkler'den müteşekkil yaban
cılar içerisinde Türkler'in oranı üçte bi
re yakındır. 1974 yılında Federal Cum
huriyet işçi alımını durdurup geri dönü
şü özendirmeye başladı ise de işçilerin 

ailelerini yanlarına aldırmaları sebebiyle 
ülkede yabancıların sayısı artış göster
miştir. Nitekim Türkler'in sayısı 1980'1i 
yılların başlarında 1.5 milyona varmış
tır. Türkiye ile Almanya Federal Cumhu
riyeti arasındaki ilişkiler çok yönlülük 
arzetmektedir. Bir yandan NATO, Avru
pa Topluluğu, Avrupa Konseyi gibi mil
letlerarası kuruluşlar çerçevesinde siya
si ve askeri ilişkiler kurulmuşken diğer 
yandan ekonomik ve ticarı alandaki ikili 
ilişkiler ileri seviyeye ulaşmıştır. Türki
ye'nin ithalat ve ihracatında Batı Alman
ya birinci sırada yer almaktadır. 1986 
yılında Türkiye'nin ithalatının % 16 ·sı 
bu ülkeden, ihracatının da % 19'u bu 
ülkeye yapılmıştır. NATO çerçevesinde 
işleyen askeri ilişkiler de önemli bir ge- · 
lişme göstermiştir. Türk- Batı Alman iliş

kilerinin gelişmesinde bu ülkede bulu
nan 1.5 milyon civarındaki Türk işçi kit
lesinin önemli katkısı bulunmaktadır. 

Alman Demokratik Cumhuriyeti. ll. Dün
ya Savaşı sonunda Sovyetler Birliği ta
rafından işgal edilen Almanya'nın doğu 
bölgesinde 7 Ekim 1949 tarihinde ba
ğımsız bir devlet olarak doğdu. Daha 
önce burada 9 Haziran 1945 'te Sovyet 
askeri idaresi kurulmuştu. Amerika Bir
leşik Devletleri, ingiltere ve Fransa'nın 
işgali altında bulunan bölgelerin birleşti
rilmesiyle oluşan Almanya Federal Cum
huriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak 
ilan edilmesi üzerine Sovyetler Birliği de 
kendi işgal bölgesinde Alman Demokra
tik Cumhuriyeti'ni kurdu. Savaştan son
ra Doğu Avrupa'da Sovyetler Birliği'nin 
kendine bağlı devletler oluşturarak gü
venliğini temin etme amacına yönelik 
politikasının bir sonucu olarak doğan 
Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk 
cumhurbaşkanı Wilhelm Pieck, devlet 
konseyi başkanı da Otto Grotewohl'dur. 
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Fakat yönetirnde gerçek iktidar sahibi, 
Doğu Almanya'nın siyasi hayatında birinci 
güç olan Sosyalist Birlik Partisi (Sozialis
tische Einheitspartei Deutschlands: SED) bi
rinci sekreteri Walter Ulbricht idi. Al
manya Federal Cumhuriyeti Batı blokun
da yer alırken Alman Demokratik Cum
huriyeti Sovyet blokunda ve Varşova Pak
tı içerisinde yer almıştır ( ı 956). Doğu Al
manya'nın sosyalist ülkelerle ve özellikle 
de Sovyetler Birliği ile ilişkileri gelişmiş
tir. Doğu bloku içerisinde sanayi bakı

mından en gelişmiş ülke Doğu Almanya'
dır. 1960'ta Cumhurbaşkanı Pieck ölün
ce yerine kimse seçilmedi ve bu makam 
lağvedildi. Aynı yıl Ulbricht parti birin
ci sekreterliğinin yanında devlet konse
yi başkanlığına da getirildi. 1964'te dev
let konseyi başkanlığına Willy Stoph se
çildi. Stoph ve Brandt'ın başlattıklan gö
rüşmeler sonunda iki Almanya arasın
da karşılıklı sınırların tanınmasını ön
geren bir antlaşma imzalandı (1972). Bir 
yıl sonra da ülke Birleşmiş Milletler Teş
kilatı'na üye oldu. 1971 yılında parti bi
rinci sekreterliğine getirilen Erick Ho
necker, Stoph'un yerine 1976'da devlet 
konseyi başkanı seçildi. 1989 yılı sonla
rına doğru başlayan demokrasi ve hür
riyet yanlısı gösteriler sebebiyle Hanee
ker görevden ayrılmak zorunda kaldı, 

aynı zamanda partiden de ihraç edildi. 
Yerine geçen Egon Krenz de kısa bir sü
re sonra (Aralık 1989) devlet konseyi baş
kanlığı ve parti birinci sekreterliği gö
revini bırakmak mecburiyetinde kaldı. 

1990'ın başlarında Alman Demokratik 
Cumhuriyeti yönetime muhalif gösteri- · 
!erin en yoğun şekilde sahnelendiği, iki 
Almanya'nın birleşmesi tartışmalarının 

yapıldığı istikrarsız bir ülke görünümün
de idi. Yönetime karşı muhalif Yeni Fo
rum'un düzenlediği hürriyetçi ve demok
rasi yanlısı gösteriler karşısında komü
nist yöneticiler çok zor durumda kalmış
lardır. 

Doğu Almanya ile Türkiye arasındaki 
ilişkiler çok geri düzeyde bulunmaktadır. 
Genelde Doğu-Batı çerçevesinde değer
lendirilebilecek Türkiye- Doğu Almanya 
ilişkileri, ideolojik ve siyasi sistem fark
lılığının yanı sıra birbirine karşıt blok
larda bulunulması ve Türkiye'ye yönelik 
bazı ideolojik faaliyetlere izin verilmesi 
sebebiyle gelişmemiş durumdadır. Tica
ri ilişkilerin yumuşama ve demokratik
leşme ile birlikte ileride gelişme göster
mesi beklenmektedir. 
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Illi DAvuT DuRSUN 

III. ÜLKEDE İSlAMiYET 

Almanlar'ın İslamiyet'le ilk teması. Al
man imparatoru Charlemagne ile Abba
si Halifesi Harünürreşid'in iyi niyet içe
risinde karşılıklı elçi ve hediye gönder
meleriyle başladı. Daha sonraki Alman 
imparatorlarından Büyük Otto (936-973), 

yine diplomatik ilişkiler içinde Endülüs 
Emevi Halifesi lll. Abdurrahman'a bir 
papazı. halife de ona bir alimi elçi gön
derdi (956). Bu arada hıristiyan 1rahip
lerinin Arapça eserleri tercüme etme
ye başlamalarıyla ilk ilmi ilişki de kurul
muş oldu. Almanlar'ın müslümanlar ve 
İslamiyet'le daha yakın temasları ll. Haç
lı Seferisırasında (1147- ı 149) meydana 
geldi. Kudüs'ten dönen hıristiyanlar İs
lam medeniyeti hakkında öğrendikleri 
ve gördükleri şeyleri toplurolarına ak
tarmaya başladılar. Doğu'dan gelen bu 
bilgiler, Almanlar arasında İslam ve is
lam sanatına ilgi duyanların dikkatini 
çekti. Fakat genel olarak Almanlar'ın İs
lamiyet' e ve müslümanlara karşı duy
dukları ilgi kilisenin etkisiyle düşmanca 
duygular çerçevesinde kalmış, ancak bu 
durum geç dönemlerde bazı Protestan 
imparatorların yumuşak tutumlarıyla de
ğişebilmiştir. ı. Friedrich Wilhelm zama
nında (1713-1740) yirmi Türk askerinden 
meydana gelen seçme bir birliğin impa
ratorun hizmetine girmesi ( 1731 ı. müs
lümanlarla ilişkilerin düzelmesinde ilk 
adımı teşkil etti. Bundan bir yıl sonra 
kral, Potsdam Garnizonu'nda bu asker
ler için bir de mescid düzenletti. Daha 
sonra Prusya ordusuna giren müslüman 
Tatar, Boşnak ve Arnavutlar süvari ola
rak hizmet gördüler. 1763 yılında Prus
ya sarayına tayin edilen ilk Osmanlı el
çisi Ahmed Resmi Efendi ile Osmanlı
Alman diplomatik ilişkileri resmiyet ka
zandı. Bu gelişmeler, ll. Friedrich (1740-

1786) üzerinde papaya karşı müslüman
ların tarafını tutacak kadar etkili olmuş
tur. 1798'de, Osmanlı Devleti'nin Berlin 
büyükelçisi Aziz Efendi'nin vel'atı üzeri
ne. lll. Friedrich Wilhelm'in (1797-1840) 

emriyle Berlin Tempelhofer Feldmark'ta 
bir müslüman mezarlığı kuruldu ve bu 
mezarlık 1866'da yeniden düzenlenerek 
ortasına bir de dergah inşa edildi. XVIII. 
yüzyılın sonlarına doğru Türk kızı ile ev
lenen bir Alman prensi tarafından Hei
delberg yakınlarında Schwetzingen'de bir 
cami yaptırıldı. Bu cami halen müze ola
rak kullanılmakta ve bayram namazla
rında ibadete açılmaktadır. Halk arasın
da Türk Camii (Türkische Moschee) de
nilen ve çökmeye yüz tutmuş olan bir 


