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Genel Sekreter’den Mektup  

Sevgili katılımcılar;  

OsmangaziBMM konferansımıza katılımınızdan dolayı çok mutlu olduğumu belirterek 
sözlerime başlamak istiyorum. Konferans esnasında 3 gün boyunca sizlerin Genel 
Sekreteri olmaktan ve sizlerle olmaktan mutluluk duyacağımı belirtmek isterim. 
Kendimi sizlere tanıtmama izin verin. İsmim Barış Vargün, 17 yaşında ve Hasan Ali 
Yücel Anadolu Lisesinde 12.Sınıf öğrencisiyim.  

Bu konferans, MUN/BMM konusunda 9.Tecrübem olacak. Daha önce çeşitli 
konferanslarda delegelik ve chairlık/başkanlık yaptım. Bu tecrübelerden ikisinde 
Genel Sekreter olarak bulunurken, üçünde ise chair/başkan olarak görev yaptım. Genel 
Sekreterlik yaptığım 2 konferansı, eğitim tarzında düzenlemiştik.  

Konferans esnasında akademik olarak herhangi bir sorununuz olduğu takdirde 
yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Her türlü sorununuzda sizin yanında olacağız. 
Sayın Genel Direktörümüz Alperen Yeşilöz’ün de organizasyon konusunda her türlü 
yardımınıza koşacağını bilmenizi isterim. Lafı gelmişken, tanıştığımız süre boyunca 
her zaman yanımda olan benle her türlü işe girişen ve hatta birlikte ilk yurt dışı 
seyahatimizi de yaptığım kişi olan Genel Direktörümüz sayın Alperen Yeşilöz’e 
sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Bugüne kadar sürekli yanımda olan ve 
konferansın her aşamasını birlikte düzenlediğimiz tüm akademik ve organizasyon 
takımındaki arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürlerimi buradan iletmek istiyorum. 
Konferansımız, akademik ve organizasyon takımımız tarafından özenle hazırlanmış 
olup yapıcı deneyimlerinize açık hale getirilmiştir. Verimli ve keyifli bir konferans 
geçirmeniz dileğiyle 

 

 

                                                                                 Barış VARGÜN                                           

                                                                                                     Genel Sekreter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GENEL SEKRETER BAŞYARDIMCISINDAN MEKTUP 

Sayın delegeler, 

Öncelikle Osmangazi Birleşmiş Milletler Modellemesi konferansımıza ve komitemize hoş 
geldiniz.  

Benim adım Sinem Kahriman. Yaklaşık on ay boyunca delege olarak katıldığım birçok çeşitli 
komitenin ardından burada komite başkanı olarak bulunmak, bu konferansın bir parçası olmak 
benim için gerçekten onur verici.   

Tarihi kriz komitesi olarak konumuz I. Dünya Savaşı. Komitemiz çeşitli ülkelere gelen 
krizlerle ve sizlerin hareketleriyle ilerleyecek. Komite olarak amacımız, savaşın başlamasıyla 
birlikte gerçekleşmiş tarihten koparak bir alternatif tarih geliştirmektir. Delegasyonlar olarak 
yapmanız gereken yegâne şey, ülkenizin çıkarlarını en büyük ölçüde korumak ve girilen bu 
savaşta, ciddi bir strateji inşa ederek ülkenizi bu savaştan en az zarar görmüş şekilde savaşı 
sonlandırmaktır.  

Söylediğim gibi, böylesine değerli ve şahsım tarafından diğer komitelere kıyasla meşakkatli 
bulduğum bu komitede, ben ve diğer oturum başkanı arkadaşım olarak amacımız, bugüne 
kadar katıldığınız konferanslar içerisinde en iyi deneyimi bu komitede yaşamanız için sizlere 
yardımcı olmaktır.  

Bu konferansın hazırlanma sürecinde bana çok yardımcı olan ve bu sürede benimle birlikte 
komite başkanı olacak arkadaşım Enes Berk ONAT’a, diğer komitelerde başkanlık yapacak 
olan diğer dostlarıma; Halkla İlişkiler Müdürü ve aynı zamanda sınıf arkadaşım Dilara 
KARA’ya, Kriz Müdürü Halil İbrahim KUZU’ya, Genel Sekreter Barış VARGÜN’e, Genel 
Direktör Alperen YEŞİLÖZ’e gerçekten teşekkür ediyorum. Onların varlığı ve üzerimde 
oluşturdukları motivasyonun benim diğer BMM/MUN etkinliklerine devam etmemi ve bugün 
Genel Sekreter Başyardımcısı olmamı sağladıklarını düşünmekteyim ve bu yüzden onlara 
minnettarım. 

Bununla birlikte özel olarak, ilk Birleşmiş Milletler Modellemesi deneyimimde ilk katılımcı 
bir delegeye öğretebileceği her şeyi öğreten ve sağlayabileceği en büyük desteği sağlayan 
Umut KANDEMİR’e özel olarak teşekkür ederim. Şayet bu etkinlikte bir şekilde ona 
rastlamasaydım bugün asla burada Genel Sekreter Başyardımcısı olarak bulunabileceğimi 
sanmıyorum. Bu ve bundan sonra devam edeceğim tüm MUN/BMM etkinliklerinde ona 
minnettar kalacağımı önemle belirtiyorum. 

Değerli delegasyonlar, sizlerin çok büyük bir özveriyle bu komiteyi idame ettireceğinizi ve 
böylesine meşakkatli bir komiteyi başarıyla sonuçlandıracağınıza adım kadar eminim. 
Deneyimsiz oluşunuz, daha önceki komitelerinizde başarısız olmanız gibi olumsuz etmenler 
asla sizleri bu komitede engellememeli. Bu komitedeki başarılarınızla başkanlar size ödül 
vermeyecek, siz alacaksınız; siz sahnedeyken alkış sesleri duyulduğunda o insanlar alkış 



vermeyecek, siz o alkışları kazanacaksınız. Delegasyon olarak bu komiteye katılan herkesten, 
krizlere, zorlayıcı durumlara rağmen çekinmeden büyük bir özveriyle bu komite için 
çabalamaları yönündedir. 

Sevgi ve saygılarımla, 

Sinem Kahriman 

I. DÜNYA SAVAŞI HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 
 

20. yüzyılda dünya devletlerinin geleceğini ve kaderini değiştiren, yüzyılın 
şekillenmesinde en büyük etken olan çağın en büyük olaylarından birisi şüphesiz 28 
Temmuz 1914 tarihinde Avrupa'da başlayan ve kısa sürede tüm kıtalardaki sömürge 
ülkelerine de yayılan I. Dünya Savaşı’dır. I. Dünya Savaşı'nın meydana gelmesindeki 
faktörler birçok açıdan değerlendirilebilirse de tarihte I. Dünya Savaşı'nın nedenleri 
kısaca beş ana başlık altında toplanabilir. 
 

I. Dünya Savaşı'nın nedenleri kısaca şu şekilde özetlenebilir; 
 

I. Milliyetçilik Akımı (Fransız İhtilali'nin Etkileri) 

 

II. Ekonomik Yayılma ve Sömürgecilik Faaliyetleri (Sanayi İnkılabının etkileri) 

 

III. Silahlanma Yarışı (Militarizm) 

 

IV. Devletlerarası Rekabet ve Bloklaşma 

 

V. Özel Nedenler 

 

I. Milliyetçilik Akımı (Fransız İhtilali'nin Etkileri) 
 

1. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan Milliyetçilik Akımı siyasal bir nitelik kazanmıştır. 
 

2. Her ulus kendi devletini kurma düşüncesini benimser hale gelmiştir. 
 

3. Uluslar milli birliklerini sağlamak için hareket etmeye başlamıştır. 
 

4. İtalyanlar ve Almanlar gibi dağınık halde yaşayan uluslar milli birliklerini kurmak 
için çalışmalarda bulunmuşlar ve milli birliklerini kurmayı başarmışlardır. 
 

5. Almanya ve İtalya bu süreçten güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmış ve Avrupa'da 
siyasal dengeler bozulmaya başlamıştır. 
 

6. Dünya'nın değişik bölgelerinde görülmeye başlayan milliyetçilik hareketleri 
devletlerin birbirleriyle nüfuz mücadelesine girmelerine sebebiyet vermiştir. 
 



II. Ekonomik Yayılma ve Sömürgecilik Faaliyetleri (Sanayi İnkılabının 

etkileri) 
 

1. Sanayi İnkılabından sonra ortaya çıkan hammadde ve pazar arayışı devletlerin 
ekonomik yayılma (sömürgecilik) isteklerinin artmasına yol açmıştır. 
 

2. Sanayileşmenin hızlanması sonucunda devletler hammadde ve pazar arayışında 
yarışır hale gelmiştir. 
3. Ülkeler arasında ekonomik ve siyasal rekabet giderek artmaya başlamıştır. 
4. Sömürgecilik yarışı ülkeler arasında problemlerin yaşanmasına sebebiyet vermiştir. 
 

III. Silahlanma Yarışı (Militarizm) 
 

1. Siyasal birliğini tamamlayan Almanya sanayisinin büyük bir bölümünü 
silahlanmaya ayırmıştır. 
 

2. Almanya tahrip gücü yüksek silahlar ve denizaltılar yapmaya başlamıştır. 
 

3. Almanya'nın silahlanması karşısında diğer ülkelerde bu alanda çalışmalar yapmaya 
başlamıştır. 
 

4. Ülkeler sömürgecilik faaliyetlerinde olduğu gibi silahlanma konusunda adeta yarışır 
hale gelmişlerdir. 
 

5. Militarizm anlayışı giderek güç kazanmış, ülke siyasetine yön verir hale gelmiştir. 
 

6. Devlet yönetimi üzerinde militarizm anlayışı etkisini göstermiş, adeta savaşa 
özenilir hale gelinmiştir. 
 

IV. Devletlerarası Rekabet ve Bloklaşma 
 

1. Sanayisini geliştiren Almanya ve İngiltere arasında giderek siyasal ve ekonomik 
alanlarda rekabet ve çekişmeler yaşanmaya başlamıştır. 
 

2. Fransa Sedan Savaşı sonunda Almanya'ya kaptırdığı Alsas-Loren'i geri almak 

istemiş ve iki ülke arasında gerginlikler yaşanmaya başlamıştır. 
 

3. Balkanlarda Rusların nüfuz kazanmaya çalışması Avusturya-Macaristan tarafından 
hoş karşılanmamış, iki ülke arasında rekabet ve gerginlik ortamı yaşanmaya 
başlamıştır. 
 

4. Sömürge yarışına geçte olsa katılan İtalya zamanla güç kazanmış ve gücünü daha da 
arttırmak istemiştir. 
Bu sebepler neticesinde devletler arasında gruplaşmalar ve bloklaşmalar başlamıştır. 
 

V. Özel Nedenler 



 

1. Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmeyi planlayan Rusya, Avusturya-

Macaristan ve Almanya'yı etkisiz hale getirmek istemiştir. 
 

2. Rusların Slavları birleştirme politikası (Panslavizm), Avusturya-Macaristan'ı 
etkilemiş, Slav-Germen çatışması başlamıştır. 
3. Siyasal birliğini geç tamamlayan İtalya yeni sömürgeler peşine düşmüş, gözünü 
Akdeniz'e çevirmiş ve bölgede nüfuz sahibi olmak istemiştir. 
İtilaf Devletleri ve İttifak Devletlerinin Amaçları 

 

Dünya Savaşı sırasında savaşa katılan devletler İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri 
olarak ikiye ayrılmıştı. Sanayileşmesi ve sömürgecilik anlayışı üst düzey olan İngiltere 
İtilaf Devletlerinin lideri, süper güç olma hedefindeki Almanya ise İttifak 
Devletlerinin lideri konumundaydı. 
 

İtilaf Devletleri 
İtilaf Devletleri olarak adlandırılan grup, başta Fransa ve Rusya’nın arasındaki bir 
anlaşmadan meydana geliyordu. Rus-Fransız İttifakı, Fransa Cumhuriyeti ile Rus 
İmparatorluğu arasında oluşmuş bir askeri ittifaktır. Birleşik Krallık ise bu ittifakın 
daimî veya asli bir üyesi olmayıp fiilen bu ittifakın bir parçası olduğunu daha savaş 
başlamadan önce Almanlar ile arasındaki Osmanlı İmparatorluğu ve donanma 
çekişmelerinde göstermişti. Sırbistan ve Karadağ ülkeleri de bu ittifakın resmi bir 
üyesi olmamalarına rağmen Ortodoks ve Slav nüfuslarından dolayı Rusya tarafından 
bağımsızlıkları garanti ediliyordu. Bu devletlerin Fransa ve Rusya açısından önemi ise 
Almanların müttefiki Avusturya-Macaristan’ı güneyden çok geniş bir sınır hattı ile 
tehdit ediyor olmasıydı.  

Fransa Cumhuriyeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (Görsel 1: Fransız Askerleri)                                      (Görsel 2: Fransa’nın Avrupa sınırları) 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/itilaf-devletleri
https://www.sabah.com.tr/haberleri/ittifak-devletleri
https://www.sabah.com.tr/haberleri/itilaf-devletleri
https://www.sabah.com.tr/haberleri/ittifak-devletleri


 

(Görsel 3 : Fransa’nın Afrika sömürgeleri) 

 

Fransa Cumhuriyeti 1870-71 Alman 

(Prusya)-Fransız savaşı sırasında 1-2 Eylül 
1870’te gerçekleşen Sedan Muharebesi’nden 
sonra Alman kuvvetleri kesin suretle Alsace-

Lorraine (Alsas-Loren) bölgesini işgal 
etmişlerdi. Anlaşma sonrasında bu bölge 
resmen Alman İmparatorluğu’na 
bırakılmıştır. Bu bölgedeki zengin kömür ve 
demir madenleri, her iki tarafın endüstriyel 

hammaddeye sahip olması bu bölgeyi her zaman cazip hale getirmiştir. Almanların ve 
Fransızların çekişmesi sadece bu bölge, bölgedeki kaynaklar ve etnik nüfustan 
meydana gelmiyor. 

Afrika kıtasındaki Fransız ve Alman sömürgeleri ile uzak doğuda, Çin’den alınan 
liman imtiyazları; ticaret ve hammadde çekişmeleri de ikiliyi politik ve daha sonra 
silahlı bir savaşın içine sürüklemiştir. Bu yüzden bu devletler çıkarlarını ve 
bağımsızlıklarını korumak için çetin ve külfetli bir silahlanma ile deniz kuvvetleri 
oluşturma/geliştirme yarışına girişmişlerdi.  

Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı (Birleşik Krallık) 



 

(Görsel 4: Birleşik Krallık ve koloniler 1914) 

 

I. Elizabeth’in uzun ve başarılı saltanatında (1558-1603) İskoçya'daki İngiliz etkisinde 
farklılık görülmeye başlandı. İngiltere'deki Tudor Hanedanı'yla, İskoçya'daki Stuart 
Hanedanı arasındaki evlenmeler, iki geleneksel düşmanı birbirine yaklaştırdı. İskoçya 
Kralı I. James aynı zamanda İngiltere kralı oldu. 1707 yılında iki krallığı birleştiren bir 
antlaşma imzalandı. Bu tarihten sonra Büyük Britanya tarihi başladı. 
 

1642-1651 yılları arasında gerçekleşen İngiliz İç Savaşı sonucunda krallık devrildi. 
Bunun yerine önce parlamento idaresinde (1649-1653) sonra da Oliver Cromwell 

iktidarında (1653-1659) kısa süren bir cumhuriyet kuruldu. Cromwell'in ölümünün 

ardından parlamento iç karışıklıkları önlemek için sürgündeki kral II. Charles'ı krallığı 
yeniden kurmak üzere İngiltere'ye davet etti. 
 

18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere, büyük bir sanayi devleti ve sömürge gücü haline gelen 
Britanya İmparatorluğu'nun merkezi konumundaydı. 19. yüzyılın başlarında 
Avustralya, Kanada, Hindistan, Afrika’da bazı devletler, Antiller ve Hong Kong gibi 

dünyanın büyük bir kısmına yayılan dev bir sömürge imparatorluğu kurulmuştu. 
Kraliçe Victoria (1837-1901) zamanında Birleşik Krallık dünyanın en büyük gücü 
durumuna geldi. 1858'de Hindistan sömürgeleştirildi. 1882'de Mısır ele geçirildi. 
 

Britanya 20. yüzyıla gelindiğinde dünyanın en büyük gücü konumundaydı. Bu gücü 
sömürgeler, deniz yolları hakimiyeti, küresel şirketler aracılığıyla askeri ve siyasi 
anlamda da sağlamayı başarabilmiştir. 1871'den itibaren Alman İmparatorluğu’nu 
kendi etkinliğine karşı en önemli tehdit olarak algılamıştır. Çünkü güçlü bir Almanya, 
İngiltere için en büyük tehdit olacaktır. Fransa ile sürdürdüğü ortaklıkta, Fransa'nın da 
1871 yenilgisinden itibaren Alman İmparatorluğu'na karşı olan düşmanlığı belirleyici 
nokta olmuştur. Yine aynı şekilde Rusya ile I. Dünya Savaşı öncesinde temin ettiği 
ittifak da Balkanlar ve Doğu Avrupa'da Rusya'nın Panslavizm politikası ile 
Almanya'nın Pan-Cermen politikası karşıtlığı temeline oturmuştur. 

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSS5fRWxpemFiZXRo
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVHVkb3JfSGFuZWRhbiVDNCVCMQ
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvT2xpdmVyX0Nyb213ZWxs
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvT2xpdmVyX0Nyb213ZWxs


 

Britanya, bir ada ülkesi olması nedeniyle, savunma stratejisini Hollanda ve Belçika'nın 
Almanya'ya karşı dirençli olması esasına dayandırmaktaydı. 
 

Alman ekonomisi adeta bir canavar gibiydi. Yine de Bismarck'ın Real Politik olarak 
adlandırılan politikası denge siyaseti güdüyordu. Almanya hızla büyüse de Şansölye 
Bismarck devletleri (Fransa hariç) karşısına almak yerine onlarla iş birliğini tercih 

etme yanlısıydı. 
 

Fakat daha 1878 yılında Almanya'nın büyüyen gücü Britanya'yı rahatsız etmeye 
başlamıştı. Britanya buna karşı olarak Fransa ve Rusya ile ilişkilerini daha sıkı hale 
getirdi. Britanyalı politikacılar ne Rusya'ya ne de Fransa'ya tek başlarına 
güvenmiyorlardı fakat bu iki gücün birden kullanımı Almanya'yı iki cepheden 
sıkıştırma anlamına geliyordu. 
 

Buna karşılık Bismarck ve Alman politikacılar ise eski düşman ama aynı milletten 
olan bir devlete yöneldiler. Avusturya İmparatorluğu ile Almanya arasında yakın 
ilişkiler başlamıştı. 
 

Diğer bir güç ise artık eski gücünden çok uzak 
olsa da değerli toprakları elinde bulunduran 
Osmanlı İmparatorluğu idi. Büyük Britanya uzun 

bir süredir Osmanlı yanlısı politikalar izliyordu. 
Hatta Britanya, 1853-1856 Kırım Savaşı'nda, 
doğrudan asker göndererek Rusya'ya karşı 
Osmanlı saflarında savaşmışlardı. 
 

Fakat petrolün hayati önem kazanmasıyla Britanya, Osmanlı'yı destekleme 

politikasından hızla vazgeçti. Ayrıca burada kapsamlı bir emperyalist plan 
hazırlayarak Osmanlı topraklarını ele geçirme politikasını aktif olarak yürürlüğe 
geçirdi. 
 

Bunun en somut örneği Britanya'nın, Osmanlı'ya karşı Mısır'ı desteklemesiydi. Mısır, 
1867 yılında Hıdivlik yönetimine geçmiş, Osmanlı'dan bağımsız hareket etmeye 
başlamıştı. 1914 yılına kadar Osmanlı'ya bağlı olsa da özellikle 1890'lı yıllarda Mısır, 
Britanya'nın müttefiki olarak hareket etti. Britanyalı iş adamları ülkeye devasa 
yatırımlar (Görsel 5: Piramitleri gezen İngiliz askerleri) yaptılar, Britanya askerleri 
Mısır Ordusuna danışmanlık yaptı ve Mısır'da Osmanlı'nın toplayamadığı vergileri bile 
zaman zaman topladı. 
 

Osmanlı İmparatorluğu ise bu politikayı protesto etmesine rağmen fiili anlamda bir şey 
yapamıyordu. Çünkü Britanya'ya büyük meblağlar ile borçlanmış ve borçlarının faizini 
dahi ödeyemez duruma gelmişti. Kapitülasyonlar ise Osmanlı'nın ekonomisini 
tamamen işlemez hale getiriyordu. Britanya ve Batılı güçler hem borçlar yoluyla hem 

de kapitülasyonlar yoluyla Osmanlı İmparatorluğu'nu nefes alamaz hale getirmişti. 
 



Temel olarak Birleşik Krallık ticari politikalarını, sömürgelerini, donanmasını ve kara 
kuvvetlerini büyük kıtasal bir savaşa sokmak ve eritmek istemiyor; Almanya ve 

yandaşları Avusturya-Macaristan’ı İtalya’yı ve onların sömürgelerini politik ve 
ekonomik olarak zayıflatmak ya da mümkün olduğunca kendi lehinde kullanmak 
istiyor ve kıtasal veya kıtalar-arası bir savaş durumunda Fransa-Rusya İttifakını 
destekliyordu. 

 

 

 

Rusya İmparatorluğu

 
(Görsel 6: 1914 Avrupa ve Batı Rusya Haritası) 

 

 

 

Rus Gizemi 
20. yüzyılın başında, Rusya çoğu Avrupalı için bir bilmeceydi. Varlığını biliyorlardı, 
boyutlarına hayret ediyorlardı ve askeri gücünden korkuyorlardı… 

 

Dışarıdan bakıldığında Rusya emperyalist bir süper güç olarak görünüyordu. 
Rusya’nın coğrafi konumuna baktığımız zaman batıda Finlandiya sınırına doğuda ise 
Pasifik kıyı şeridine kadar uzanıyordu. Bu da Dünya topraklarının altıda biri demekti. 
 

Rus İmparatorluğu’nun nüfusu 20. yüzyılın başlarında 128 milyon kişiden fazlaydı. 
Rusya, ordusuna çağırabileceği milyonlarca erkek nüfusuna sahip olmasının etkisiyle 
Avrupa’nın her yerine korku salıyordu. 



 

 

 

 

Gelişen bir Ekonomi 
 

Ekonomi ve sanayi açısından, Rus 
imparatorluğu Avrupa'nın çok gerisinde 
kalmıştı. Sanayi Devrimi, İngiltere, 
Fransa ve Almanya gibi ülkeler 
üzerinde derin bir etkiye sahipken 
Rusya’nın ekonomisi 1800’lerin 
ortalarına kadar neredeyse tamamen 
tarımsal kaldı. 
 

1850'lerin Kırım Savaşı'ndaki yenilgisi 

ve hükümet politikasındaki bir değişiklik Rusya ekonomisinde hızlı bir dönüşüme 
neden oldu. Fransız yatırımcılar, hükümet anlaşmaları, ucuz işgücü ve vergi 
indirimlerinden etkilendiler ve (Görsel 7: Rusya’da endüstriyel faaliyetler) 
fabrikaları ve yeni madenleri inşa etmek için hevesle Rusya'ya para verdiler. Bununla 
birlikte, bu yabancı sermaye enjeksiyonuyla Rusya batı Avrupa’daki komşularını 
ekonomik olarak takip etmeye başladı. 
 

Rusya’da hızla gelişen sanayileşmenin etkisiyle ülkede kentsel büyüme, toplumun 

sosyal yapısında bozulma gibi birtakım sorunlar ortaya çıktı. Ülkedeki yeni açılan 
fabrikalarda çalışmak üzere şehirlere taşınan köylüler, insan sağlığına aykırı koşullarda 
uzun çalışma saatlerine mahkûm edildiler. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkaik Bir Hükümet 
Rus imparatorluğunun politik olarak, geriye dönük düşünce 
ve işlevi olmayan hizmetler ile beslenmesi onu devrimciler 
ve anarşistler için ilgi odağı olan bir coğrafya haline 
getirdi. 

 

Rusya’nın ekonomisi her ne kadar 1800’lerin sonlarına 
doğru modernleşmeye başlasa da ülkenin siyasal sistemi 
20. yüzyıla gelindiğinde hala içler acısı bir durumdaydı. 
Rusya’nın hükümdarı Çar, bütün siyasal karar alma 



sürecini kendi elinde bulundurup. Gücünün tanrı tarafından bahşedildiğine dair 
iddiaları halkına inandırttı. 

Mevcut sistemde Çarın otoritesini tanımlamak ve sınırlamak için hiçbir anayasa yoktu; 
iktidarı biçimleyebilecek hiçbir seçilmiş parlamento yoktu. Bakanlar, Çar tarafından 
seçilir, görevlendirilir ve görevden alınırdı. 
(Görsel 8: 2. Nicholas) 

 

Hiyerarşik bir toplum 
 

Rusya’nın sahip olduğu katı toplumsal yapı, vatandaşlarını 14 seviyeye ayırdı: 
kraliyetçiler, aristokratlar, toprak sahipleri, bürokratlar, askeri görevliler, askerler ve 
denizciler, sınai ve zirai işçi sınıfları. 
 

Rusya’nın kitlesel nüfusunun beşte dördünü oluşturan köylüler ve küçük topraklara 
sahip fakir çiftçiler, eğitimsizliklerinden kaynaklanan bir sebeple ülkenin yapısında 
gerçekleşecek herhangi bir siyasal veya toplumsal değişim maddesine hep şüphe ile 
yaklaştılar. 

1800'lerin sonunda sanayileşme yeni bir endüstriyel işçi sınıfına yol açtı. Nüfusun 
yüzde beşinden daha azını teşkil etmesine rağmen, endüstriyel proletarya, St. 
Petersburg ve Moskova gibi büyük şehirlerde önemli bir hareketti. 
 

Nicholas II 
 

I.Dünya Savaşında Rusya’nın başında olan ve 
Rusya’nın son çarı görevini üstlenen Nicholas II. 
 

Zeki ama utangaç bir adam olan Nicholas, 1894'te 
tahtına çıktı. O, otokratik gücü elinde tutmaya ve 
siyasi reform çağrısına direnmeye söz verdi ama 
otokratik bir şekilde hükmetme yargısına, gücüne ve 
kararlılığına sahip değildi. 
 
 

 

 

 

(Görsel 12: I ve II. Balkan Savaşları ve Rusya’nın Panslavizm Hareketi)    

Yurtdışında, Rusya’nın başlıca 
ilgi alanı Doğu Avrupa'da, 
özellikle Balkanların ve Osmanlı 
Devleti’nin geleceği idi. St. 
Petersburg, Osmanlı 
dağılmasından faydalanmayı, 
etkisini arttırmayı ve bölgedeki 
emperyalist hırslarını artırmayı 



umuyordu. Rusya aynı zamanda bir müttefikiydi, gerçekten de insanları Slav Ruslarla 
dini ve etnik bağlarını paylaşan Sırbistan'ın bir koruyucusuydu. Çarın diplomatları ve 
acenteleri Sırp milliyetçiliğini teşvik ederek Sırp özerkliği için heyecanlanan gruplara 
gizli destek sağladılar. Bu, Rusya'yı güçlü ve genişlemeci bir Sırbistan'dan korkacak 
çok şeyleri olan Avusturya-Macaristanlılarla karşı karşıya getirdi. 
 

 
(Görsel 13: 1914 taraflar ve Rusya’nın batı cepheleri) 

Buna karşılık, 1800'lerde Rus-

Alman ilişkileri nispeten 

dostçaydı. Almanya Başbakanı 
Bismarck, başta ülkesini iki 
düşman güç arasında 
sıkıştırmaktan kaçınmak için 
Rusya ile iyi ilişkiler kurmak için 
çok çabaladı. 1800'lerde Rus askeri 
planlamacıları, Almanya'dan 
ziyade Avusturya-Macaristan ile 

gelecekteki bir savaş öngörmüştü. 
II. Kaiser Wilhelm tahtına 
yükseliş, bu dengeyi bozacak gibi 
görünmüyordu. Ne de olsa, yeni 

Kaiser ve yeni Rus çar kuzenleri dost değil miydi? Bu değerlendirme, II. Wilhelm’in 
özel görüşlerini dikkate almamıştı. Bismarck’ın öngörüsünü kaybetmeyen Kaiser, Rus 
siyasi nüfusuna ve askeri gücüne saygısı düşüktü ve Rusları yanda tutmaya ilgi 
duymuyordu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

İTALYA KRALLIĞI 

20. yüzyıla girildiğinde teknolojinin gelişimi, milliyetçilik akımları ve 
imparatorlukların ulus devletlerine bölünmesi ve sömürgecilik dünyaya hâkim olmuş 

belli başlı olgulardı. 

Büyük bir dünya savaşına sürüklenen 
devletlerin gözü, hasta adam olarak 
nitelendirilen Osmanlı ve Osmanlı’nın zengin 
kaynaklı toprakları idi ve bu gözlerden biri de 
İtalya Krallığıydı. 

 



 

Avusturya’nın Sırbistan’a açtığı savaş sonucunda tarafsızlığını ilan eden krallık, bir 
yandan müttefikleri Alman İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan imparatorluğu ile 
savaşmasının muhtemelen olduğunu söylerken, diğer yandan istedikleri toprakların 
tatmin edilmesine karşılık İtilaf Devletleri’nin tarafında savaşmayı teklif ediyordu. 
İtalya’nın   I.Dünya Savaşı’ndaki tutumu, ona en çok toprağı vaat eden ülkenin 
yanında durmaktı. 

İtilaf Devletleri ile ilk Anlaşmalar 

İtalya Krallığı, ilk teşebbüsünü İtilaf Devletleri nezdinde yaptı. İtilaf Devletleri, 
kendisi yanında savaşa girmesinin karşılığında İtalya’ya Trieste, Trentino ve Valona 
bölgelerini vermeyi teklif ettiler. İtalya için bu bölgeler uygundu fakat İtilaf 
Devletleri’nden ayrıca askeri yardım istemesi, görüşmelerin kesilmesine sebep oldu. 

İttifak Devletleri 
İtilaf Devletleri ile ilişkisi kesilen İtalya, yönünü Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğuna döndürdü. Almanya, bu ittifakı destekledi ve İttifak Devletleri 
İtalya’ya Güney Tirol, Gradisca, Trentino ve İzonzo nehrinin batısındaki toprakları ile 
Valona, Adriyatik Adaları ve On iki Ada İtalya’nın olacaktı. Verilen bu vaatlerin 
savaşın kazanılmasının ardından yerine getirileceği söylendi fakat İtalya bu bölgeleri 
hemen istiyordu. Avusturya-Macaristan bunu reddedince görüşmeler kesildi. 

 

 

 

Taraf Değiştirme 

İtalya Krallığı, Osmanlı topraklarının 
paylaşıldığı haberini aldığında yeniden 
İtilaf Devletleri ile görüşmelere başladı 
ve bu kez görüşmeler başarı ile 
sonuçlandı: İtalya Trollerin bir kısmını, 
Trieste ile İstirya’yı, Valeno, Saseno 
Adası, Dalmaçya Adaları’nın bir 
kısmını, On iki Ada’yı, Antalya’yı 
alacak, Alman sömürgeleri 
paylaşıldığında Trablusgarp ve Eritre 
sömürgeleri genişletilecekti. Bu vaatler 
sonucunda İtalya Krallığı, İtilaf 
Devletleri tarafına bir ay içinde savaşa 
girmeye karar verdi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

Amerika Birleşik Devletleri, I. Dünya Savaşı’nın patlak verdiği ilk zamanlarda bu 
savaşın Avrupa ülkelerinin birbirleriyle yaptığı bir sömürge savaşı olarak görmekteydi 
ve Woodrow Wilson ile yönetimindeki kişiler, bu savaşa dahil olmaktan kaçınıyordu. 
Bu hümanist tutumda ülkesinin değişik halklardan oluşması büyük bir etmendi. 
Kamuoyuna tamamıyla yansızlık siyaseti benimsediğini açıklayarak Tüm Amerikan 
halkının “gerek düşüncede gerek eylemde tarafsız olmalarını” istemişti.  

Belçika İşgali 

Amerika Birleşik Devletleri, bünyesinde azımsanamayacak ölçüde etnik Alman 
bulunduruyordu ve bu Alman popülasyonu, savaş ilk başladığında Almanya’ya içten 
bir sevgiyle bağlıydı. Ancak Alman İmparatorluğu’nun Belçika İşgali bu durumu 
değiştiriyordu. 



Belçika, I. Dünya Savaşı 
sırasında iki güçlü ülke olan 

Fransa Cumhuriyeti ve Alman 

İmparatorluğu arasında küçük 
bir ülke olan Belçika, tarafsız 

bir ülkeydi. Almanlar, 
Fransa’yı işgal etme 
çabalarının başında 
Fransızların sınırlarına çok 
güçlü bir savunma hattı 
kurmuştu. Almanlar ise bu 
güçlü savunma hattı 
üzerinden gitmenin zaman 

kaybettirici olduğunu 
düşündüğü için, Belçika’nın 
içinden geçerek Fransa’ya 
ulaşmayı amaçladı. 
Almanlar, Belçika’ya 
saldırdığında Belçika ordusu 
buna iyi bir karşılıkla cevap 

verdi fakat Kaiser’in ordusu karşısında perişan oldu. Tarafsız olmasına rağmen 
Belçika’nın haksız bir işgale maruz kalması ve İngilizlerin bu olayı büyük bir trajedi 
ile empoze edişi Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk başlarda Almanya’ya olan 
sevgisini keskin bir biçimde gölgeliyordu. 

 

 

 

 

 

Lusitania Gemisine Yönelik Saldırı 
Amerika Birleşik Devletleri, yansız siyaset tutumunu izlerken bir yandan da İtilaf 
Devletlerinden biri olan Fransa’ya askeri teçhizat satmaktaydı. Bu durum ise İttifak 
Devletleri’nde yer alan Almanya için büyük bir sorun teşkil etmekteydi. Bu yüzden 
Almanlar, Lahey Konferansı’nda bahsettikleri modern savaş kanunlarında yer alan 
“Kimyasal silahların kullanılmaması” ve “Sivillerin öldürülmemesi” gibi kanunları 
hiçe sayarak denizaltılar ile sivil gemilerini batırdılar. Batırdıkları bir gemi, 159’u 
Amerikalı, 2000’e yakın yolcu ve mürettebat bulunduran, adı Lusitania olan lüks bir 
yolcu taşıma gemisiydi. 



Alman saldırısının ardından 124’ü Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı 1198 kişi 
yaşamını yitirdi. Kalanları ise İngiliz gemileri kurtardı. Bu olay Amerikan 
kamuoyunda büyük bir Alman aleyhtarlığı başlattı. Bu olayın sonucunda Alman 
İmparatorluğu olayı yatıştırmak ve Amerika Birleşik Devletleri’nin İtilaf Devletleri 
tarafında savaşa girmesini engellemek adına yüklü bir tazminat ödemeyi kabul etti, 

özür diledi ve bir süre denizaltı savaşlarına son verdi. Fakat Almanların bu geri 
çekilmiş, mahcup tavırları Amerikan hükümetinde şüphe uyandırmalarını 

engelleyemezdi. O zamana kadar İtilaf 
Devletleri tarafında savaşan Rusya’nın 
güçlenmesinin onlara büyük bir tehdit 
olacağını düşünürken, onlar için asıl 
düşmanın Almanlar olduğunu 
görmüşlerdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimmermann Telgrafı  
Savaşın ortalarına gelindiğinde, her iki taraf da sahip oldukları kaynakları 
tüketmişlerdi ve yorgunlardı. Bütün hükümetler bu savaşın kesin bir zafer elde etme ve 
toprak elde etme ile değil, yıkılmaya karşı dayanıklılıkla kazanılacağını anlamıştı. 
Rusya’nın savaştan çekilmesinin ardından Almanya, yalnızca batı cephesi ile 
uğraşacağı için askerî açıdan rahatlamıştı fakat Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa 
girme ihtimali –ve yüksek ihtimalle İtilaf Devletleri tarafında– Almanya’yı rahatsız 
eden bir nitelikti. Bu yüzden Almanya, kendisine bir müttefik olarak Amerika Birleşik 
Devletleri’nin sınır komşusu olan Meksika’yı seçti ve ona gizli bir telgraf göndermeye 
karar verdi. 

Almanya Dışişleri Bakanı Arthur Zimmermann, Meksika Başkanı’na verilmek üzere 
bir telgraf çekti. Telgrafta Almanya’nın Meksika’ya Amerika Birleşik Devletleri’ne 
karşı kaybettiği New Mexico, Arizona, Teksas bölgelerini geri almasında yardım 
edeceği yazıyordu. İngiliz İstihbarat Birimleri ise bu telgrafı ele geçirdi ve Amerika 
Birleşik Devletleri başkanı Wilson’a gönderdiler.  



Yakalanan bu telgraf gemisi bardağı taşıran son damlaydı. Lusitania Gemisinin 
patlatılmasından sonra kamuoyunda başlayan Alman aleyhtarlığı, bu telgrafla birlikte 
ciddi bir düşmanlığa dönüştü. Halkın ayaklanması, yürüyüşler ve imza kampanyaları 
ile Amerika Başkanı Woodrow Wilson, 2 Nisan 1917 tarihinde Almanya’ya karşı 
savaş ilan ettiklerini ve İtilaf Devletleri tarafında savaşacaklarını açıkladı.  

 

 

 

 

 

Monroe Doktrini 

Monroe Doktrini, ABD Başkanı James Monroe’nin, 2 Aralık 1823’te kongreye 
sunduğu doktrindir. 

İçeriği 
Doktrinin öngördüğü hususlar şöyleydi: 

1.Anti-koloniyalizm görüşü: Elde ettikleri ve sürdürdükleri özgür ve bağımsız 
durumları ile Amerika Kıta’ları, bundan böyle Avrupa devletlerinden herhangi birinin 

kolonileştirme isteklerine konu olamaz. (O sıralarda Alaska’ya sahip bulunan 
Rusya’nın egemenliğini daha aşağılara doğru genişletmek niyetine-Kaliforniya’ya 
kadar-karşı çıkılıyordu.) 
 

2.Kutsal İttifak Devletleri’nin siyasal sistemi, Amerika’nınkinden tamamen farklıdır. 
Kendi sistemlerini bu yarım kürenin herhangi bir yerinde yaymak için yapacakları 
herhangi bir girişimi barış ve güvenliğimiz için tehlikeli görürüz. 
 

3.Karışmazlık-non intervention-isteği: Avrupa ülkelerinin herhangi birinin mevcut 
kolonilerine ya da ona tabi olan bölgelere hiç müdahale etmedik ve etmeyeceğiz. 
(Çünkü o sıralarda Güney Amerika’daki İspanyol kolonilerinde bağımsızlık isyanları 
olmaktaydı ve Avrupa büyük devletlerinden oluşan Mukaddes İttifak (Sainte 



Alliance)’nin buralara müdahale ile koloniyalist çıkarlara hizmet için karışması 
istenmiyordu) 

 

4.Kabuğuna çekilme (isolation) ilkesi: Avrupa devletlerinin kendilerini ilgilendiren 
sorunlar yüzünden yaptıkları savaşlarda hiçbir zaman taraf tutmadık ve böyle bir 
davranış siyasetimize de uymaz. (Söz konusu mesajda, Amerika’nın Avrupa işleriyle 
ilgilenmeyeceği ve karışmayacağı ilkesi açıklanıyordu.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkileri 

 

Monroe Doktrini Amerikan siyasetinin adeta değişmeyen Anayasası olmuş ve bu 
nedenledir ki I. Dünya Savaşı’na dahi Almanya tarafından güvenliğinin yakın bir 
şekilde tehlikede olduğunu gördüğü için girmiştir. Ancak, Amerika, bu savaşa bir 
ortak olarak değil, taraf olarak katılmış ve savaştan çekilme hakkını daima muhafaza 
etmiştir. 

Keza, Monroe Doktrini dünya politikasında Birleşik Devletleri’n siyasetini açıklığa 
kavuştururken bu ilkelerden sapma temayülü gösteren liderlerine müsamaha 
göstermemiştir. 

Nitekim, Başkan Thomas Woodrow Wilson, Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren 
antlaşmaları ve özellikle de Versay Antlaşması'nı ve ona bağlı Milletler Cemiyeti 
Paktı'nı Amerikan halkına kabul ettirebilmek için yoğun bir çaba göstermiştir. Bu 
amaçla; 22 günde 8. 000 mil yol katederek ve 37 söylev vererek Amerikan kamuoyunu 
ikna etmek istemiş, ancak buna muvaffak olamamıştır. Hatta bu geziler sırasında felç 
olmuştur. Tüm bu gayretlere rağmen Amerikan Senatosu, Versay Antlaşmasını ve 
Milletler Cemiyeti Paktı'nı onaylamamıştır. Bu iki belge için Senato'da Kasım 1919, 
Ocak 1920 ve Mart 1920'de üç defa oylama yapılmış, ancak birinde tasdik için yeterli 
oy çoğunluğu sağlanamamıştır. Bu sonuç hasta durumda olan Wilson'ı çok üzmüştür:  

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVGhvbWFzX1dvb2Ryb3dfV2lsc29u
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVmVyc2F5X0FudGxhJUM1JTlGbWFzJUM0JUIx


“Şimdi onlar ne kaybettiklerini acı bir tecrübe ile öğreneceklerdir. Dünyanın 
liderliğini kazanmak için elimize bir fırsat geçmişti. Fakat bu fırsatı kaybettik ve 

yakında bu kaybın nasıl bir trajedi olduğunu göreceğiz.” 

 

            -Thomas Woodrow Wilson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRBİSTAN KRALLIĞI 

1817 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğuna tabi olarak yönetilen prenslik, 
1867’de tam bağımsızlığını elde etmiştir. 1912-1913 yılları arasında yapılan Balkan 
Savaşlarına katılarak topraklarını büyük bir ölçüde genişletmiştir fakat aynı zamanda 
Balkan Savaşları yüzünden büyük ölçüde yıpranmıştır. 

Rus İmparatorluğu’nun özellikle Balkan 
ülkelerine uyguladığı Panslavizm politikası 
Sırplar üzerinde büyük bir etki bırakmıştı. 
Bununla birlikte Rus İmparatorluğu ve 
Sırbistan Krallığı arasında büyük bir dostlukla 

beraber koruyuculuk da vardı.  

Bosna Hersek’in Berlin Kongresiyle 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 
idaresine bırakılması özellikle o bölgedeki 
Müslüman ve Ortodoks kesimce kabul 
görmedi. Avusturya-Macaristan üzerindeki 
Sırpların ülkelerine olan nefreti ve ardından 
Veliaht Ferdinand’ın suikastı ile iki ülke arası 
ilişkiler gerilmişti. Avusturya Macaristan 
İmparatorluğunun Sırbistan’a yolladığı 
ültimatom ve Sırbistan’ın bu şartları yerine 



getiremeyeceğini açıklamasıyla Avusturya Macaristan ile Sırbistan Krallığı arasında 
başlayan gerginlik, 28 Temmuz 1914’te Avusturya-Macaristan Devleti’nin Sırbistan’a 
savaş açmasıyla tekrar alevlenmiştir. 

Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve 
Sırbistan Krallığı arasındaki savaş, 
Avusturya Macaristan’ın koruyucusu 

Alman İmparatorluğu ve Sırbistan 
Krallığı’nın koruyucusu Rus 
İmparatorluğu’nun birbiriyle 
savaşmasına, Almanların aynı zamanda 
Fransa’ya saldırması ve Fransa ile dostluk 
ilişkileri kuran Büyük Britanya’nın da 
savaşa dahil olması, bu iki devlet 
arasındaki gerginliğin Avrupa üzerindeki 
çoğu ülkeyi savaşa sürüklenmesine 
sebebiyet vermiştir. 

 

 

Japon İmparatorluğu 

 Ana Madde: I. Dünya Savaşında Asya ve Pasifik Cephesi 

Japonya, İtilaf Devletleri'nin yanında 1914-1917 

yılları arasında I. Dünya Savaşı'nda bulunmuş ve 
Güney pasifik ve Hint Okyanusu'nu Kaiserliche 

Donanması'na karşı savunmuştur. Japonya'nın 
amacı Çin üzerindeki etki alanını genişletmek ve 

savaş sonrasında oluşacak jeopolitik düzlemde bir 
büyük güç olarak tanınmaktı. 

 

 

Japon İmparatorluğunun Savaşa Katılması 
Avrupa devletlerinin birbirine girmesi ve büyük bir buhran içine yuvarlanmaları, 
tabiatiyle Uzakdoğu ile ilgilerini zayıflatıyordu. Japonya, Asya’daki yayılmasını 
hızlandırmak ve genişletmek için bunu iyi bir fırsat olarak gördü. 15 Ağustos 1914 de 
Almanya’ya bir nota vererek Çin Denizindeki donanmasını geri çekmesini ve 15 
Eylül’den önce de Kiaochow'u kendisine teslim etmesini istedi. Japonya, Almanya’dan 

1895 in intikamını alıyordu. Rusya'dan intikamını 1905 de almıştı. Almanya 
Japonya'nın bu isteğine cevap vermeyince, 23 Ağustos’ta Almanya’ya savaş ilan etti 
ve Shantung yarımadasına asker çıkararak 7 Kasım’da bütün Shantung yarımadası ile 



Kiaochow'u ele geçirdi. Öte yandan Japon donanması Pasifikteki Alman sömürgeleri 
olan Caroline, Marianne ve Marshall adalarını işgal etti. Bu suretle Japonya 1914 

Kasım’ında savaşını bitirmiş oldu. Japonya bununla da yetinmeyerek, Ocak 1915 de 

Çin'e verdiği bir notada, 21 tane istekte bulundu ki, bu istekler Çin'i Japonya’nın 
himayesi altına koyacak mahiyetteydi. Amerika'nın müdahalesi ile Japonya bu 
isteklerini hafiflettiyse de Mayıs 1915 de Çin ile yaptığı bir anlaşma ile bu memlekette 

birçok imtiyazlar elde etti. 1916 Temmuz’unda Rusya, 1917 Şubat’ında İngiltere ve 
1917 Mart’ında da Fransa ile yaptığı anlaşmalarla bütün bu kazançlarını bu devletlere 

de tanıttı. Nisan 1917 de Birleşik Amerika da savaşa katılınca, 1917 Kasım’ında 

Birleşik Amerika ile de bir anlaşma yapıp, Açık Kapı prensibine saygı göstermesine 
karşılık, Çin'de "özel menfaatleri" bulunduğunu bu devlete de kabul ettirdi. Birinci 
Dünya Savaşının yarattığı fırsat, Japonya'nın iştahını kamçılamış ve Çin üzerindeki 
faaliyetine hız vermişti. 

 

 

 

 

İttifak Devletleri 

İttifak Devletleri, Bağlaşma Devletleri ya da Merkezi Devletler, Almanya (ve yanında 
katılan Alman sömürge bölgeleri), Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ve 
İtalya’dan oluşan devletler ittifakıdır. Birinci Dünya Savaşı’ndaki iki ana ittifaktan 
biridir. 

Alman İmparatorluğu 

18 Ocak 1871’de Prusya ve 
diğer küçük Alman 
devletlerinin birleşmesiyle 
kurulan Alman İmparatorluğu, 
tüm dağınık Alman 
devletçiklerini -Avusturya 

hariç- bir arada topladı. 
İmparatorluk 1884 yılından 
itibaren ülke dışında 
sömürgeler kurmaya başladı. 
Alman İmparatorluğu 1914 
yılına kadar, birliğini geç 
oluşturması nedeniyle geri 
kaldığı İngiltere-Fransa-Rusya 

ittifakıyla, ekonomik, siyasi 
ve askeri yönden başabaş 
noktasına geldi. Hatta 



sanayileşme ve iş gücü alanında İngiltere’den (1914 verilerine göre) daha ileri bir 
seviyeye ulaştı. 
 

 

II.Wilhelm döneminde Almanya, diğer 
Avrupa güçleri gibi emperyal bir politika 
izlemiş ve zaman zaman sömürgeleri 
konusunda komşu devletlerle sürtüşmeye 
girmiştir. Bu, Almanya’nın dostluklarını 
zedelemiştir. Bu yüzden Almanya’ya karşı 
Fransa, Birleşik Krallık ve Rusya 
İmparatorluğu bir anlaşma imzalayarak 
kutup oluşturmuşlardır. Almanya ise sadece 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 
ittifak kurabilmiştir. Almanya’nın emperyal 
politikası ülke dışına taşmış ve devlet diğer 
Avrupa güçleri gibi Afrika’nın paylaşımına katılmıştır. Berlin Konferansı’nda bu kıta 
Avrupa güçlerine pay edilmiştir. Almanya’nın payına Alman Doğu Afrikası, Alman 
Kuzey-Batı Afrikası, Tongo ve kamerun düşmüştür. Afrika’da büyük güçler arasında 
yaşanan bu mücadele I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri olmuştur. 

 

Almanya siyaset alanında ve denizlerde, o sırada Britanya’ya ait olan küresel konumu 
ele geçirmek ve böylece Britanya’yı otomatik olarak daha alt statüye indirgemek 
istiyordu. 1900’lerde emperyal ve emperyalist çağın en yüksek noktasında hem 
Almanya’nın “Alman Ruhu dünyayı yenileyecektir!” deyişiyle yegane küresel statü 
iddiası, hem de Avrupa merkezli bir dünyanın tartışmasız “büyük güçleri” olan 
Britanya ve Fransa’nın iddiası hala etkiliydi. 
 

 

Alman Ulusal Birliği'nin kurulduğu 1871 
ile I. Dünya Savaşı'nın çıktığı 1914 tarihleri 
arasında Avrupa Tarihi'nin hiç değişmeyen 
öğesi Almanya ile Fransa arasındaki 
düşmanlıktır.Fransa'nın 1871 Alman 
yenilgisi bu düşmanlığın en önemli 
etkenidir. Aynı zamanda Alsace-Lorraine'in 



kaybedilmesi iki ülke için, hem ekonomik hem de askeri önemi, bu düşmanlıklarda 
etkili olmuştur. Çünkü iki ülke arasındaki en önemli savunma noktaları olan Alsace-

Lorraine ve Ren Nehri Köprüleri'ne sahip olmak önemliydi. 
 

Öte yandan, Hohenzollern Hanedanı yönetiminde ve mutlakiyetçi yapıdaki Alman 
İmparatorluğu, siyasi olarak cumhuriyetçi İngiltere ve Fransa'nın yönetim sistemi 
yönünden de rakibiydi. Bu rekabet, I. Dünya Savaşı'nı, bir nevi mutlakiyet ve 
cumhuriyet mücadelesi şekline de getirmiştir. Bu mücadelenin sonucu olarak, savaş 
sonrasında mağlubiyete uğrayan taraftaki bütün mutlakiyetler çökmüş, yerine yeni 
cumhuriyetler kurulmuştur. 
 

Almanya'nın oluşturmak zorunda kaldığı diğer ittifakları da (Osmanlı İmparatorluğu 
ve Bulgaristan) savaşın sonucuna etki edebilecek ekonomik ve askeri düzeyde değildi. 
Almanya için güvenilmesi gereken temel güç, kendi öz gücüydü. 
 

Osmanlı İmparatorluğu 
 

Osmanlı İmparatorluğu, 1699 
Karlofça Antlaşması'ndan 

beri süregelen gerileme 
döneminin,son ağır 
yenilgisini 1912-1913 

yıllarındaki Balkan 
Savaşlarıile almıştı.Bu 
savaşlarda, imparatorluktan 
ayrılmış küçük devletlerle 
dahi başa çıkamaz durumda 
olduğu görülmüştür. Ülkenin 
genel Durumu şöyledir: 
 

Ekonomik durumu: 

Maliye iflas etmiş, yıllık enflasyon %300'lerde (Temmuz-Kasım 1914 aralığında 
%50), tamamen dışa bağımlı ve cari harcamaları dahi karşılayamayacak durumdadır. 
 

Siyasi durumu:Balkanları ve Mısır'ı kaybetmiş,Orta Doğu'daki kalan toprakları için 
de endişeli bir Osmanlı İmparatorluğu vardır. Etnik gruplarındaki milliyetçilik ve 
ayrışma hareketleri nedeniyle, Anadolu'da dahi güvenlik sorunları en üst düzeydeydi. 
İmparatorluk, İngiliz ve Fransızlar'ın Ortadoğu konusundaki niyetlerini ve -sanılanın 
aksine- petrolün yeni dönemdeki önemini son derece iyi bilmekteydi. Öte yandan 

yüzyıldan fazla süredir aralıklarla savaştığı 
Rusya'nın da Boğazlar ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi üzerindeki hedeflerinin farkındaydı. 
 

Askeri durumu:Balkan Savaşları sonucunda 
ordunun son derece zayıflamış yapısının ortaya 

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS2FybG9mJUMzJUE3YV9BbnRsYSVDNSU5Rm1hcyVDNCVCMQ


çıkmasına rağmen, İttihat-Terakki Hükümeti iki yıldan kısa bir sürede bu yapıyı 
reforme ederek, yeni bir ordu oluşturma başarısı göstermiştir. Hükümet, ordu yapısı 
içerisindeki alaylı/okullu sistemini değiştirerek, okullu subayları faal birliklere, alaylı 
subayları da ya emekliye ya da geri görevlere sevketmiştir. Öte yandan personel 
yapısında çok başarılı bir değişim gösteren ordu, aynı başarıyı -ekonomik 

nedenlerdendolayı- teknoloji ve silahlar yönünde yakalayamamıştır. Alman ekolünün 
hakim olduğu Osmanlı Ordusu, özellikle lojistik ve sevkiyat konusunda da gerekli 
düzeyde kabiliyete sahip değildi. 
 

 

 

 

 

1913 Bab-ı Ali Baskını ile iktidara gelen İttihat-Terakki Hükümeti, savaşın kaçınılmaz 
olduğunu fark ettiği andan itibaren, İngiltere ve Fransa ile uzlaşmak amacıyla 
çalışırken, Almanya ile de ilişkilerini aynı ölçüde sıkı tutmaya çalışmıştır. Hatta bu 
öylesine yoğun bir çift taraflı mücadele olmuştur ki, her iki tarafla da son dakikaya 

kadar görüşmeler devam etmiştir. İngiltere ile yapılan görüşmelerde Osmanlı 
Hükümeti'nin ittifak için temel beklentisi olan savaş sonrası toprak bütünlüğünün 
garanti altına alınması isteği, İngiliz tarafından ancak savaş sonrası görüşülebileceği 
şeklinde yanıtlanmıştır. İngiltere ve Fransa ile ittifakı sağlayamayacağı kesin görünen 

İttihat ve Terakki hükümeti, 2 Ağustos 1914 günü Almanya ile gizli bir ittifak 

antlaşması (Osmanlı-Alman Gizli Antlaşması) imzalayarak savaşa İttifak güçleri 
yanında girmeyi taahhüt etmiş ve silahlı kuvvetlerinin genel sevk ve idaresi için bir 
Alman askeri heyetini yetkili kılmayı uygun görmüştür. 
 

Anlaşmadan haberdar olan İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu'nun sipariş ettiği iki 
zırhlıyı Osmanlı İmparatorluğu'na teslim etmekten vazgeçer. Rauf Orbayve ekibi  
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Londra'dan eli boş döner. Kalabalık bir İngiliz donanmasının Çanakkale Boğazı'na 
kadar kovaladığı Goben ve Breslav adlı iki Alman zırhlısının Çanakkale Boğazı'ndan 
geçmesine izin verilir. İki gemi 11 Ağustos'ta İstanbul'a gelir. İngiltere'nin bu durumu 
yansızlığın ihlali olarak değerlendiren bir nota vermesi üzerine, Alman zırhlıları 
Osmanlı donanmasınca 'satın alınmış' ve gemi mürettebatı fes giydirilerek Osmanlı 
hizmetine alınmıştır. Goeben (Yavuz Muharebe Kruvazörü), Breslau ise (Midilli 

Kruvazörü) ismini almıştır (Yavuz ve Midilli Olayı). 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

26 Ekim'de Osmanlı donanması bir keşif tatbikatı için hazırlanma emri aldı ve ertesi 

gün toplanma bölgelerine gitmek için Haydarpaşa'dan ayrıldı. 28 Ekimde Osmanlı 
filosu 4 ayrı görev gücüne ayrılarak Rusya kıyılarında farklı hedeflere yöneldi. 
Koramiral Souchon 29 ekim 1914 sabah 6:30'da 3 Osmanlı destroyerinin refakatinde 

bulunan Goeben ile Sivastopol'daki kıyı bataryalarına ateş açtı. Hamidiye kruvazörü 
6:30'da Kefe'ye geldi ve yerel yetkilileri 2 saat içinde çatışmaların başlayacağı 
konusunda uyardı. Hamidiye 9:00 da bir saat süren bir ateşe başladı ve daha sonra da 
Yalta'ya giderek burada 7 Rus ticaret gemisini batırdı. 2 Osmanlı destroyeri 6:30'da 
Odessa'ya hücum etti ve 2 Rus gambotunu batırarak birkaç tahıl silosunu tahrip etti. 
Breslau kruvazörü ve ona eşlik eden Osmanlı destroyeri Novorossisk'e geldi yerel 
yetkilileri uyararak 10:30'da kıyı bataryalarına ateş etti ve 60 mayın döşediler. 
Limandaki 7 gemi hasar gördü, biri battı. 

 

30 Ekim günü Rusya Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açmış, bundan birkaç saat sonra 

Enver Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya'ya savaş ilan ederek, savaşa İttifak 
Bloku yanında girdiğini duyurmuştur. Bu duyurudan sonra İngiltere ve Fransa, 
Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmiştir. 
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AVUSTURYA-

MACARİSTAN 
İMPARATORLUĞU 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 13. Yüzyılın başlarından bu yana varlığını 
idame ettiren bir imparatorluk olsa da, 19. Yüzyılın ortalarından itibaren bir çöküşe 
geçmeye başlamıştır. 1908 yılında hasta adam Osmanlı’dan pay alan imparatorluk, 
Bosna’nın bir kısmını kendi himayesine aldı. Osmanlı’dan pay almasına rağmen, 
kendisi de o hasta adamdan farksızdı. Hükümet değişiklikleri, ekonominin iflasa doğru 
geçişi, kıtlık, işçi sınıfının ayaklanmalar yapması ve özellikle Sarajevo ile belli başlı 
diğer kentlerde Avusturya-Macaristan imparatorluğu altında yaşamaktan nefret eden 
Sırplar ve Boşnaklar bulunuyordu. Bazı Balkan ülkelerinin Fransa’dan yayılan 
milliyetçilik politikası ile imparatorluklardan ayrılıp (bkz. Osmanlı İmparatorluğu) 
kendi milliyetlerini kurması, Rusya’nın bu bölgedeki insanlar üzerine Panslavizm’i 
aşılaması ve gerçekten de Sırbistan’ın korucuyusu olması Avusturya-Macaristan 

bünyesinde bulunan çeşitli halkların isyanlarına sebebiyet veriyor, ulaşımda ve 
ticarette kargaşalar ile birlikte işçilerin ve ordunun savaşma azminin kaybolması 
imparatorluğu daha büyük bir çıkmaza sürüklüyordu.  

Avusturya Arşidüküne Yönelik Suikast 
Avustuya-Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand, 
halkının içinde kendisine karşı büyük bir düşmanlık 
besleyen tarafların olduğunu bilmesine rağmen, kendisi 
ve eşi, Saraybosna’ya üstü açık bir araba ile, gazetelerde 
günler önce paylaşılmış bir rota üzerinden gitti. Veliaht 
Ferdinand’ı oluşturulan o rotada Mlada Bosna isimli 



Avusturya-Macaristan imparatorluğuna 
düşmanlık besleyen bir örgütün Sırp, genç 
bir üyesi bekliyordu. 

Mlada Bosna üyesi olan dört genç, 
Ferdinand ve hamile eşi Sophia’yı 
gözetliyordu. İlk planları, arabanın üzerine 
basit bir el bombası atmaktı fakat suikast 
girişiminde gençlerden biri bulundu ve 
kaçmaya çalıştı.  

 

 

İlk planları başarısız olunca ortaya çıkan karışıklık sonucu ne yapacağını bilemeyen 
yirmi yaşındaki Gavrilo Princip, belindeki tabancasını çıkarıp veliahda ve eşine 
doğrulttu ve ateş etti. 

Böylece yirmi yaşındaki Sırplı genç, savaşmak için bahane arayan dünyaya, müthiş 
derecede trajik bir neden sundu. 

 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Sırbistan Arasındaki 
Gerginliğin Başlangıcı 

Veliahdın öldürülüşünün ardından 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğunda 
ciddi bir Sırp düşmanlığı başlamıştı. Bu 
cinayetin üzerine Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu da Sırbistan hükümetini 
bu cinayetin müsebbibi ilan etmiştir. Bu 
gerginlikle birlikte Avusturya 

Macaristan’ın müttefiki ve aynı 
zamanda koruyucusu olan Alman 

İmparatorluğu, Avusturya Macaristan’ın 
Sırbistan’a karşı savaş açma konusunda 
sonuna kadar destekler.  

Bununla birlikte, Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu, 23 Temmuz 1914’te 
Sırbistan Krallığına yerine getirilmesi neredeyse imkansız şartların olduğu bir 
ültimatom gönderdi. Beklendiği üzere Sırbistan bu şartları yerine getiremeyeceğini 
açıklayınca Avusturya Macaristan ile Sırbistan Krallığı arasında başlayan gerginlik, 
savaş halini alır. 

 



 

 

 

 

 

 

Bulgaristan Krallığı 
Savaşın ilk zamanlarında her ne kadar 
Vasil Radoslavov hükümeti, 
Bulgaristan’ın tarafsız kalacağını 
dünyaya bildirsede. Savaşın ilk yılında 
Bulgaristan, Osmanlı Devleti’nin kilit 
önem taşıyan jeostratejik konumundan 
dolayı tarafsız kalmasının mümkün 
olamayacağını anladı. Durum böyle 
olunca Bulgaristan hükümeti, savaşta 
doğru tarafı seçmeye çalışırken diğer 
yandan da savaşa girmek için uygun 
zamanı kolluyordu. Bu sırada İtilaf 
temsilcileri de Bulgaristan Çarlığını 
kendi tarafına çekmek için gözalıcı 
fırsatlar vaadetmesine rağmen öte yanda 
Almanya’nın Bulgaristan’a vaadettiği, 1913 yılında savaşta kaybettiği topraklarını geri 
alabilme fırsatı daha ağır bastı ve bunların doğrultusunda Bulgaristan hükümeti, 23 
Eylül 1915’te genel seferberlik ilan ederek İttifak grubuna katıldı. 

14 Ekim günü Çar Ferdinand’ın manifestosu ile 
Bulgaristan, Sırbistan’a savaş ilan etti. Birinci ve 

İkinci ordu, Moravya boyunca, Sırbistan’ın 
doğusu ve Vardar Makedonyası’nda hızla ilerledi. 
Makedonya’da Krivolyak’ta Bulgar askerleri, 
İngiliz ve Fransız kuvvetlerini hezimete uğrattı, 
Sırp ordusu ise zor geçilen Arnavut dağları 
üzerinden çekilmek zorunda kaldı. Böylece 
Bulgaristan batıdaki Bulgar topraklarının büyük 
bir bölümünü sınırlarına dahil etti fakat 
Yunanistan’ın hangi tarafa katılmak konusunda 
tereddüt etmesinden dolayı hücüm, Almanya Baş 
Komutanlığının emri ile durduruldu.  



 

 

 

 

 

 

26 Temmuz 1914 

Osmanlı Devleti, Çin’in Şanghay kentinde bir Barış Konferansı toplama kararı aldı. 

Davet edilen ülkeler ve komutanlar aşağıdaki gibidir; 

Alman İmparatorluğu“Otto Liman von Sanders” 

Amerika Birleşik Devletleri“John J. Pershing” 

Avustralya“William Birdwood” 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu“Svetozar Boroevic” 

Belçika Krallığı“King Albert I” 

Britanya İmparatorluğu“Ian Hamilton” 

Bulgaristan Krallığı“I. Ferdinand” 

Fransa Cumhuriyeti“Georges Clemenceau” 

İtalya Krallığı“Luigi Cadorna” 

Japon İmparatorluğu“Emperor Taisho” 

Mısır“Abbas Hilmi Paşa” 

Rus İmparatorluğu“Nikolai Iudovich Ivanov” 

Sırbistan Krallığı“Radomir Putnik” 

Yunanistan Krallığı“Elefterios Venizelos” 

 

Osmanlı İmparatorluğu“Mustafa Kemal Paşa-Enver Paşa 
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