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Gerd Krumeich 

 

 

Büyük Devletlerin Savaşından  

Avrupa’nın Felaketine 
 

 
1. Savaşa İlişkin Düşünceler 

 
Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcına ilişkin anlatımlarda, o 

dönemdeki devlet adamlarının, sonunda Eski Avrupa’yı yerle bir 

eden ve 20. yüzyılın “ilk felaketi” olmuş bir savaşı muazzam bir 

rahatlık içinde başlattıklarını ileri süren saptama kadar yaygın bir 

görüş daha yoktur. Bu görüşü besleyen yaklaşımların en dirençli 

örneği olan “Uyurgezerler” metaforu, etkisini günümüzde de 

sürdürmektedir. İngiltere’de öğretim üyesi olan Avustralyalı tarihçi 

Christopher Clark aynı adlı eserinde, bunu öylesine inandırıcı bir 

biçimde kullanmış ve öylesine etkili bir belagatle betimlemiştir ki, 

tarih konusundaki ihtisas yayınları pazarında daha önce eşi benzeri 

görülmemiş bir başarıya ulaşmayı başarmıştır. Eser, yayımlan-

masının üzerinden daha bir yıl bile geçmeden sadece Almanya’da 

160.000 adet satıldı!
1
 Clark’ın, 1914 öncesindeki dönemde uyur-

gezerler gibi hareket eden diplomatlara ilişkin imgesi, ilk bakışta 

onlarca yıl boyunca belirleyici olmuş bir başka ifadeyi, yani Avrupa 

milletlerinin askeri ve siyasi sorumlularının bu savaşın “içine 

yuvarlandıkları” yolundaki ifadeyi hatırlatır; tıpkı Britanyalı siyasetçi 

David Lloyd George’un 1933 yılında dile getirdiği ve çokça 

alıntılanmış sözlerinde vurguladığı gibi: 

 
“1914 yazının başında, bizzat en basiretli ve uzak görüşlü devlet 

adamları bile, sonbahardan itibaren, dünya halklarının insanlık 

                                                      
1 Christopher Clark, Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog 

(Münih 132014). 
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tarihinde eşi benzeri görülmemiş korkunç çarpışmalara 

katılacaklarını öngörmüyorlardı... […] Halklar en ufak bir korku ya 

da dehşet belirtisi bile göstermeksizin, dosdoğru savaşın kaynayan 

kazanının içine yuvarlandılar.”2 

 

Bununla birlikte Clark’ın Uyurgezerler imgesi, Lloyd George’un 

kullandığı “içine yuvarlanma” tabirinin de ötesine geçer: Clark’a 

göre, siyasi sorumluluk taşıyanların tavrı fazlasıyla hedefe yönelik ve 

sapmaz bir hat üzerinde şekillenmişti. Bununla birlikte her türlü 

empati hissinden yoksundu; karşıtlarına, yani olası bir savaştaki 

düşmanlarına dair hiçbir anlayış içermiyordu. Siyasi sorumluluk 

taşıyanlar, yalnızca dar anlamda kavradıkları öz çıkarları doğrul-

tusunda hareket etmişler ve dolayısıyla ölümcül sonuçlarını da 

beraberinde getiren tutarlı bir davranış geliştirmişlerdi; tıpkı bir kez 

girdiği yolda ilerlemeye devam ederken, balkon parmaklıklarının da 

kendisini durdurmasına izin vermeyen ve bundan ötürü kaçınılmaz 

bir biçimde ölümün kucağına düşen bir uyugezer gibi. Christopher 

Clark’ın kullandığı bu imgenin muazzam bir ayartıcı gücü vardır; 

davranışa içkin zalim bir dinamizmin varlığını sezdirir ve aynı 

zamanda da sorumluluğun yükünü olağanüstü hafifletir, zira bir 

uyurgezeri davranışı yüzünden suçlayabilmek mümkün değildir. 

Sonuçta insanlığı 1914’ün felaketine sürükleyen her şey karanlık bir 

kader olarak kalır. Bununla birlikte, kısıtlayıcı bir kayıt düşerek 

belirtmek gerekir ki, olayların somut gelişimini aktarırken, sorum-

luluklar, yan düşünceler ve ağırlık noktalarının tespiti düzleminde 

Clark’ın anlatımına da bir ölçüde sızar. Sokaktaki Alman’ın kendini 

düşlere kaptırdığı, hatta gerçek bir hayalperest olduğu gibi bir 

manzara çıkar ortaya; buna karşılık Ruslar ve Fransızların yanı sıra 

Sırplar da, krizi keskinleştiren bir dinamizmi harekete geçirmiş ve 

bunu acı sona varıncaya dek, durmaksızın tırmandırmışlardır. 

Ancak “Uyurgezer” metaforu önemli bir soruyu hiç 

sorunsallaştırmaz ve esasen bu soru, Birinci Dünya Savaşı’nın 

oluşumuna dair kaynaklarda bugüne dek zaten pek nadir olarak 

                                                      
2 Krşl. David Lloyd George, Mein Anteil am Weltkrieg. (War Memoirs), Cilt 1 

(Berlin 1933), 41. 
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sorulmuştur. Soru şudur: 14 Temmuz’un karar verici mercileri 

(decision makers), nasıl bir çatışmayı tetiklemek üzere olduklarının 

farkında mıydılar ve farkında olmaları mümkün müydü? 

Daha sonra gerçekten de vuku bulacak olan şeyler hakkında, 

fiilen ancak müphem bazı fikirler dört bir yana hakim olmuştu. Savaş 

1914 yılında bir felaket olarak değil, “arındırıcı bir fırtına” olarak 

görülüyordu. Bethmann Hollweg gibi, Poincaré, Sasanov ya da 

Lloyd George gibi sorumlu politikacılar, bu savaşın 1914 

Ağustosundan itibaren neye dönüşeceği hakkında az çok kesin bir 

fikre sahip olmuş olsalardı, 1914 Temmuzunda patlayan skandalı 

önlemek üzere daha büyük bir çaba sarf ederlerdi. Verdün’deki ya da 

Somme’deki gibi muharebe meydanlarının, 1914’ü önceleyen 

yıllarda savaş tahayyülleri üzerinde bir etkisi ya da ağırlıklı bir rolü 

yoktu. Sadece sınırlı sayıdaki bazı açık görüşlü askerler, politikacılar 

ya da entelektüeller böylesi vizyonlara sahipti; sözgelimi, 1911 

yılında Reichstag’da şu aşağıdaki sözleri söyleyen August Bebel 

gibi: 

 
“Böylece her taraf silahlanmaya ve yeniden silahlanmaya devam 

edecek [...] ta ki, taraflardan biri ya da öteki, günün birinde şunu 

söyleyecek noktaya gelene kadar: Dehşetle dolu bir son, sonu 

gelmeyen bir dehşetten daha iyidir. [...] Ondan sonra felaket gelecek. 

O zaman çalınacak büyük savaş davullarının sesiyle, on altı hatta on 

sekiz milyon erkek, çeşitli milletlerin en iyi cinayet araçlarıyla 

donatılmış genç erkekleri, birbirlerine düşman olarak muharebe 

meydanlarına çıkacaklar. [...] Burjuva dünyasının kıyamet günü 

yaklaşıyor [...]”3 

 

Mareşal Helmut von Moltke de, 1890 yılında Alman Parlamentosu 

önünde yaptığı son konuşmada, milyonluk ordular tarafından 

yürütülecek yeni bir yedi yıllık savaşın tasvirini çiziyordu.
4
 Ancak 

                                                      
3 Krşl. Wolfgang J. Mommsen, “Der Topos vom unvermeidlichen Krieg”, Bereit 

zum Krieg. Kriegsmentalität im Wilhelminischen Deutschland 1890–1914 Jost 

Dülffer & Karl Holl (Yay. Haz.) içinde (Göttingen 1986), 194–224, bu bölüm 

205. 

4 Stig Förster (Yay. Haz.), Moltke. Vom Kabinettskrieg zum Volkskrieg. Eine 

Werkauswahl (Bonn 1992), 638–641. 
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bunun, genel askerlik hizmeti ve üniformalı vatandaş yasasıyla yeni 

oluşturulmakta olan ordular vasıtasıyla hazır bulundurulacak, en 

fazla bir veya iki milyon askeri kapsayacağı hesap ediliyordu. Halkı 

özendirmeyi amaçlayan anlatımlar da, tıpkı Norman Angell ya da 

1899 yılında birkaç ciltlik eseri “Geleceğin Savaşı”nı yayımlayan bir 

Rus bankeri, –bugün daha da ün kazanmış– Ian von Bloch
5
 gibi 

iktisatçılar da, bu düzeylerde seyreden rakamlardan hareket 

ediyorlardı. Bloch, uzun sürecek bir savaşın tüm milletlerin 

maliyesini temelinden sarsacağını kesin bir biçimde hesaplamıştı. 

Modern silahlar, savaşan tarafların birbirlerini karşılıklı olarak yok 

etmeleri sonucunu doğuracaktı. “Yani geleceğin muharebe 

meydanları, köstebek yuvalarını andıran, irili ufaklı sayısız siperle 

tıka basa dolu olacak.” Bloch’a göre, bir milyonu aşan sayılarda 

asker bulunduran orduların varlığı hesaba katılmalıydı; bu nedenle de 

geleceğin muharebeleri on dört güne (sic!) kadar uzayabilecekti. 

Bloch’un tahayyülleri –tıpkı diğer tüm savaş uzmanları ve 

gelecekteki savaşın peygamberleri için de geçerli olduğu gibi– her ne 

kadar o dönemde gerçeklerden kopuk ve askeri olgulardan habersiz 

abartılar ve spekülasyonlar olarak alay konusu oluyorduysa da, 

bugünden bakıldığında bir hayli sınırlı kalıyordu. 1912 yılında, önce 

gelecekteki savaş üzerine iki ciltlik bir eser veren ve hemen ardından 

bugün bile kötü bir üne sahip “Almanya ve Önümüzdeki Savaş” 

başlıklı makalesini yayımlayan General Friedrich von Bernardi
6
, söz 

konusu savaş uzmanları arasından sivriliyordu. Bernardi bir-iki 

milyon adamın nasıl harekete geçirilebileceğini ve denetimli bir 

biçimde muharebeye sokulabileceğini çok iyi biliyordu. Milyonluk 

orduları muharebeye sokmanın doğuracağı teknik zorlukların 

farkındaydı ve analizinde, savaşların denetimden çıkabilmesi 

ihtimaline de değiniyordu. Ancak sorumlu mevkilerdeki tüm diğer 

askerler gibi, Bernardi de, modern komuta, istihbarat ve muhaberat 

imkânları sayesinde, bu öngörülemeyecek faktörlere karşı her 

                                                      
5 Johann von Bloch, Die wahrscheinlichen wirtschaftlichen und politischen 

Folgen eines Krieges zwischen Großmächten (Berlin 1901). 

6 Gerd Krumeich, Bernardi et le droit à la guerre, Arndt Weinreich v.d. (Yay. 

Haz.), Guerres futures, guerres imaginées (Paris 2014). 
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halükârda önlemler geliştirilebileceği görüşünü taşıyordu. Telefon, 

bir askeri kamyon konvoyunu hedeflenen bir noktaya ulaştırma 

imkânını sağlamıyor muydu? Modern hava fotoğrafları, düşman 

mevzilerinin yerlerini, bir bombardıman altında uzun süre 

direnemeyecekleri şekilde öğrenme imkânı tanımıyor muydu? 

Deutsche Revue adlı gözde bir derginin 1911 yılında yayınladığı 

bir yazı dizisi, yüksek rütbeli bütün subayların da tıpkı Bernardi gibi 

düşündüklerini gösteriyordu. Bu yazı dizisi kapsamında Avrupa 

güçlerinin önde gelen askeri yetkililerine gelecekteki savaş 

hakkındaki düşünceleri soruluyor ve tüm bireysel çeşitliliğe rağmen, 

bu akıl yürütme şablonu sürekli olarak tekrarlanıyordu.
7
 Bu, Balkan 

Savaşları’nda edinilen tecrübenin bile değiştiremediği bir 

yaklaşımdı. Tam tersine: Birinci Dünya Savaşı’nın muharebe 

deneyimlerini –bizlere– alabildiğine güçlü bir biçimde hissettiren 

siper savaşlarının, dikenli tel tahkimatının ve makineli tüfeklerin 

Balkanlar’da görülmüş, fotoğraflanmış ve betimlenmiş etkileri 

karşısında askerler, böylesi engellerin tam da daha güçlü bir taarruz 

ruhuyla dengelenebileceği yolunda, aynı ölçüde baskın bir kanıya 

varıyorlardı. Hatta Fransız Genelkurmayı’nda görevli binbaşı de 

Grandmaison, 1912 yılında yüksek rütbeli subaylar için yayınlanan 

bir talimatnamede, modern savaştan kaynaklanan tehlikelerin her 

türlü riski göze alan taarruzları zorunlu hale getirdiğini, düşmanı 

muazzam bir moral gücü ve coşkuyla en kısa yoldan ezip geçmenin 

şart olduğunu açıklıyordu.
8
 

 

                                                      
7 Bu konuda kaynak bilgileriyle birlikte, daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Gerd 

Krumeich, “Vorstellungen vom Krieg vor 1914”, Sönke Neitzel (Yay. Haz.), 

1900: Zukunftsvisionen der Großmächt (Paderborn, v.d. 2002), 173–186. 

8 Colonel de Grandmaison, Deux conférences faites aux officiers de l’ Etat-Major 

de l’ Armée (Février 1911), La Notion de Suréte et L’Engagement de Grandes 

Unités, (Paris 1912). Genel olarak 1914 öncesi taarruz doktriniyle krşl.: Stephen 

van Evera, “The Cult of the Offensive and the Origins of the First World War”, 

Steven Miller, Sean Lynn-Jones & Evera. (Yay. Haz.), Military Strategy and the 

Origins of the First World War. An International Security Reader (Princeton 

1991), 59–108; Jack Snyder, The Ideology of the Offensive. Military Decision 

Making and the Disasters of 1914 (Ithaka & Londra 1984). 
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1910 yılında yayımlanan “Birlik Sevk ve İdaresinin Temel Esasları”, 

1914’te geçerli olan ilkeler açısından bir örnek teşkil eder: 

 
“Büyük ve hızlı kararlar alma çabası, günümüzdeki savaş idaresinin 

bir özelliğidir. Askerliğe elverişli olan herkesin silah altına alınması; 

orduların gücü, bu orduları beslemenin zorluğu; silah altında 

tutmanın yüksek maliyeti; ticaret ve ulaşımın, endüstri ve tarımın 

kesintiye uğraması ve bunlara ek olarak, orduların örgütlenmesi ve 

kolayca seferber edilebilmeleri –tüm bu etkenler, savaşın çabuk 

sonuçlandırılması gereğini dayatır. [...]”9 

 

Bu türden “uzmanlık bilgileri” geniş bir yayılım kazanmıştı. 

Örneğin, bu teze göre, makineli tüfek mükemmel bir taarruz silahı 

haline getirilebilirdi. Eski Genelkurmay Başkanı Kont Schlieffen, 

yukarıda anılan 1911 tarihli makalesinde, MT kurşunları, geçen 

zaman içinde, “bir zencinin kalın derisini” bile delip geçemeyecek 

kadar küçülmüş olduğu için, bu silahın kayda değer bir fayda 

sağlamayacağından yakınıyordu. Şüphesiz bu ucuz bir ırkçılık 

sinizmiydi ve Schlieffen’in bunun tam tersine inanmadığını 

düşünmek bile imkânsızdır. Ancak kamuoyuna yönelik böyle bir 

ifade, en azından muhataplarının, yani askerlik görevi yapmakla 

yükümlü olan kişilerin ve ailelerinin askerî “ateş sınavı” karşısındaki 

korkularını yatıştırmak bakımından ona elverişli görünüyordu. 

Savaş, 1914 yılında göründüğü ve aynı yılın Ağustos ve Eylül 

aylarında yürütüldüğü biçimiyle, savaşı planlayanların 

tasavvurlarıyla bir hayli örtüşüyordu üstelik. 1914 Ağustos’unda 

Alman Ordusu, 2,3 milyon askerden oluşan bir savaş gücüne sahipti. 

Aynı Alman ordusunun 1916 yılında 8,2 milyon askeri silah altına 

alacağını kimse hesap edemezdi. 

 

 

 

 

                                                      
9 Krşl. Jehuda Wallach, Das Dogma der Vernichtungsschlacht. Die Lehren von 

Clausewitz und Schlieffen und ihre Wirkungen in zwei Weltkriegen (Frankfurt 

1967), 119. 
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2. Savaş Öncesi Dönem: Diplomasi ve Zihniyetler 
 

1911’deki Agadir krizinden itibaren havada savaş bulutları 

dolaşıyordu ve bu savaş daha 1912 yılının sonunda patlak vermiş 

olsaydı bile, bu kimseyi şaşırtmazdı. Bu nedenle Fransa, İngiltere, 

Rusya ve Almanya’nın askeri yetkilileri, ittifaklarını ve savaş 

planlarını geliştirmeye başlamışlardı. Bu ülkeler, 1913 yılında 

muazzam bir silahlanma yoluna girdiler, ki bu da bir taraftan 

milliyetçi bir kabarmaya yol açtı.
10

 Fransızlar, Alman Ordusu’nun 

silahlanmasının, Fransa’yı âdeta hazırlıksız yakalama ve bir gecede 

“ele geçirme” hedefine yönelik olduğundan kuşku duymuyorlardı. 

Diğer taraftan Almanya’nın ılımlı İmparatorluk Şansölyesi Bethmann 

Hollweg bile, “Slavlar ve Cermenler” arasında yaklaşan bir nihai 

savaşın çıkacağından emin görünüyordu. Bu şartlar altında kabaran 

“halkın öfkesi” de şaşırtıcı bir olgu sayılmamalıdır. 1913 Nisan’ında, 

sınıra yakın Nancy şehrinde, sokak serserileri tarafından takip edilen 

bir grup Alman işadamına karşı taşkınlıklar gerçekleşti. Bundan 

sadece birkaç gün sonra bir Alman zeplininin, Lunéville yakınlarında 

zorunlu iniş gerçekleştirmesi üzerine Alman saldırısının başladığını 

sanan bir kalabalığın olay yerine akın etmesiyle yine büyük bir 

heyecan yaşandı. Beklenmedik bu iki hadise de, karşılıklı dilenen 

özürlerle diplomatik yollardan çözülebildi.
11

 Ama duygular gerçekten 

yatışmış olmadı. Almanya’nın silahlanma planlarını, Fransa’yı 

hazırlıksız yakalayarak “ele geçirme” hedefi üzerine kurduğu 

düşüncesi, bu ülkede savaşın patladığı ana dek derin kökler salmış 

bir görüş olarak kaldı. Diğer taraftan Almanya’da da, Fransız 

silahlanması ve Fransa’nın askeri ittifaklarını sağlamlaştırmak üzere 

                                                      
10 Gerd Krumeich, Aufrüstung und Innenpolitik in Frankreich vor dem Ersten 

Weltkrieg (Wiesbaden 1980); Stig Förster, Der doppelte Militarismus. Die 

deutsche Kriegsrüstung zwischen Status-quo-Sicherung und Aggression 1890–

1913 (Stuttgart 1985); David Stevenson, Armaments and the Coming of War, 

Europe 1904–1914 (Oxford 1996). 

11 Gilbert Ziebura, Die deutsche Frage in der öffentlichen Meinung Frankreichs 

von 1911 bis 1914 (Stuttgart 1955); Klaus Wernecke, Der Wille zur Weltgeltung. 

Außenpolitik und Öffentlichkeit im Kaiserreich am Vorabend des Ersten 

Weltkriege (Düsseldorf 1970). 
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gösterdiği kışkırtıcı çabalar, bu ülkede yenilginin “intikamını” 

almaya yönelik kararlı bir plan yürütüldüğü ve Almanya’nın nihai bir 

“kuşatma çemberi” içine alınmak istendiği izlenimini doğuruyordu. 

Dolayısıyla Almanya’da milliyetçi yürüyüşlerin, söylevlerin ve 

törenlerin giderek artması da şaşırtıcı sayılamaz. Üstelik 1913 

simgesel bakımdan da anlamlı bir yıldı: II. Wilhelm, İmparatorluk 

tahtında 25. yılını dolduruyordu ve Napoleon’a karşı Prusya 

ayaklanması bundan yüz yıl önce başlamıştı. Yüzlerce törenin, anma 

konuşmalarının ve yürüyüşlerin doruk noktası olarak, 1913 

sonbaharında, direnen Cermen ruhunu yansıtan Uluslar Muharebesi 

Anıtı törenle açıldı.
12

 

1913 yılının sonuna doğru Fransa’yla yaşanan gerilimler 

zayıfladı, zira orada Alman dostu olarak bilinen Joseph Caillaux 

başkanlığında bir hükümet işbaşına gelmişti. Ama bu arada Almanya 

ve Rusya arasında kesintisiz süren ihtilaflar artık her iki devlet için 

de yeni bir tehdit boyutu kazanmıştı. Önce 1913 Kasım’ında, Liman 

von Sanders adında bir Alman generalinin, orduyu eğitmek üzere 

Türkiye’ye gönderilmesi, Rusya’nın protestosuyla karşılaştı. Gerçi 

Türkiye’de görev yapan Alman askeri heyetlerinin köklü bir geçmişi 

vardı, ancak karşılıklı silahlanmanın sürdüğü ve korku senaryolarının 

yayıldığı bir ortamda gerçekleşen bu atama, 1913’ün Aralık ayında 

Rus hükümetine doğrudan bir tehdit gibi göründü. 1914 Şubatında, 

Rus Ordusu’nun seferberliğe ne ölçüde hazır olduğunu gözden 

geçirmek üzere, hükümet ve genelkurmay arasında “olağanüstü 

konferanslar” toplandı. Burada öncelikli olarak ele alınan konu, 

Alman sınırındaki seferberliği kolaylaştıracak daha iyi demiryolu 

hatlarının inşa edilmesiydi, ki bu da mali açıdan üstesinden gelinmesi 

neredeyse imkânsız bir görevdi. Ancak Fransa Rus müttefikine 

yardımda bulunmayı önerdi, çünkü stratejik bakımdan önem taşıyan 

böyle bir demiryolu ağının geliştirilmesi yaklaşan savaş açısından 

belirleyiciydi. Fransa’yla Almanya arasındaki bir savaş durumunda, 

                                                      
12 Sözkonusu törenler hakkında ayrıntılı bilgi için: Wolfram Siemann, “Krieg und 

Frieden in historischen Gedenkfeiern des Jahres 1913”, Dieter Düding v.d. (Yay. 

Haz.), Öffentliche Festkultur. Politische Feste in Deutschland von der 

Aufklärung bis zum Ersten Weltkrieg (Reinbek 1988), 298–320. 
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Rusya’nın Almanya’ya karşı savaşa hızlı bir biçimde katılabilmesi, 

sonucu etkileyecekti. Almanlar doğal olarak bu planlardan haberdar 

oldular ve Alman Genelkurmayı bu durum karşısında büyük bir baskı 

altına girdi, zira 1905 yılında yapılan ve “Schlieffen Planı” olarak 

bilinen Alman harekât planı, geleneksel olarak hantallığıyla ünlü Rus 

Ordusu henüz Doğu Cephesi’ne harekâtını tamamlamadan 

Fransa’nın yenilgiye uğratılması şartına dayandırılmıştı. 

Gerilimin ve savaş korkusunun ne kadar büyük olduğunun bir 

göstergesi de, hükümete yakın bir gazete olan Kölnische Zeitung‘da 

2 Mart 1914 tarihinde yayınlanan bir “alarm çağrısı”nın Rusya ve 

Almanya arasında tam bir “basın savaşına” dönüşmesi oldu. Bu 

yazıda Rusya’nın doğrudan saldırgan niyetlerinden söz ediliyor ve 

Alman hükümeti ve ordusunun, Rusya’nın yaklaşık üç yıl gibi bir 

süre içinde askeri açıdan çok üstün hale geleceği endişesi dile 

getiriliyordu. Rus Savaş Bakanı Souchomlinow’dan kaynaklandığı 

açık olan bir karşı polemik yazısı da Petersburg Borsa Gazetesi‘nde 

yayınlandı ve ortalığı iyice kızıştırdı. Yazıda, “hakaretler döneminin 

sona erdiği”, çünkü artık herkesin “Rus ordusunun yakında aktif bir 

rol oynamaya başlayacağını” bilmesi gerektiği söyleniyordu. Yazıları 

karşılıklı tekzipler izledi, ama Alman ve Rus basınındaki heyecan ve 

gerilim yatışmadı. 

Doğal olarak bu gelişmeler Almanya’da, kapıya dayanmış 

savaştan kaçılamayacağına, hatta bunun arzulanması gereken bir şey 

olduğuna inananların elini güçlendirdi. 1914 Mayısında (yani 

Saraybosna suikastinin çok öncesinde) Alman Genelkurmay Başkanı 

Moltke, uğursuz gelişmelere ilişkin önsezilerle dolu olduğunu ifade 

etti ve iki cephede birden sürdürülecek savaşta Alman zaferi henüz 

gerçekçi bir ihtimal olarak görünürken, zaman kaybetmeden savaşa 

girilmesi için şiddetini giderek arttıran bir baskı uygulamaya başladı. 

Mayıs ayında Avusturya-Macaristan’daki mevkidaşı Conrad von 

Hötzendorff’a da bildirdiği gibi, Moltke, “her türlü ertelemenin 

şansımızı azaltmak anlamına geldiğinden” emindi. Moltke, 1914’ün 

Mayıs ayında doğrudan doğruya İmparatora verdiği bir brifingde, 

artık eli silah tutan tüm Almanların fiilen orduya alınması suretiyle 

Alman ordusunun savaşa hazır hale getirilmesi gerektiğini, neredeyse 
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ültimatomu andırır bir üslupla dile getirmişti. Bu konuşmanın tam 

metni günümüze kalmamıştır, ancak bir taslak metinde şu ifadelere 

yer verilir: “Görevim gereği vardığım kanıya göre, Alman 

İmparatorluğu’nun ve Alman ırkının varlığını korumak için mümkün 

olan her şeyi yapmadığımız gibi yıkıcı bir suçlamaya hedef olmak 

istemiyorsak, askerliğe elverişli her Alman erkeğini silah altına 

alarak eğitmemizin zamanı çoktan geldi.” Dışişleri Bakanlığı 

müsteşarlarından von Jagow’un daha ileri tarihli bir notuna bakılırsa, 

Moltke kendisiyle yaptığı özel bir konuşma sırasında, 1916’da 

çıkacağı tahmin edilen bir savaşı beklememek ve böylelikle Almanya 

için hâlâ bir başarı şansı varken son fırsatı yakalamak gerektiği 

yönünde bir tavsiyede bulunmuştu. 

Hamburglu banker ve İmparator’un yakın dostu Max Warburg, 21 

Haziran 1914 tarihinde –Saraybosna suikastından sekiz gün önce– 

II. Wilhelm’le yaptığı bir sohbetten söz eder. Warburg’a göre, 

İmparator bu sohbet sırasında Ruslar’ın savaş hazırlıkları konusunda 

çok kaygılı görünmüştü ve iki yıl içerisinde çok geç kalınmış 

olacağına göre, hemen saldırıya geçmek için bir bahane bulmak 

istiyordu.
13

 Çok temkinli davranan ve kesinlikle bir “savaş arayışı” 

içinde olmayan İmparatorluk Şansölyesi Bethmann Hollweg bile, 

caydırıcı bir savaşı hâlâ reddetmekle birlikte, 1914’ün yaz başında 

kendini ağır bir savaş kötümserliğine kaptırmıştı.
14

 Tıpkı Dışişleri 

Bakanlığı gibi Bethmann da, Rusya ile Britanya arasında 

planlanmakta olan donanma anlaşması yüzünden çok kaygılıydı. 

Gerçi bu anlaşma henüz hazırlık aşamasındaydı (in statu nascendi) 

ve tek başına ele alındığında pek de geniş kapsamlı sayılmazdı.
15

 

Ama müzakerelerde atılan her adım, doğrudan Rusya’nın Londra 

Büyükelçiliği’ne yerleştirilmiş Baltık kökenli bir Alman casusu olan 

Benno von Siebert üzerinden öğreniliyordu.
16

 İngiliz Dışişleri 

                                                      
13 Krşl. Krumeich (2014), 43. 

14 Hâlâ bu konudaki en iyi kaynak için bk.: Konrad Jarausch, The Enigmatic 

Chancellor. Bethmann Hollweg and the Hubris of Imperial Germany (New 

Haven/Londra 1973). 

15 Krşl. Clark, Die Schlafwandler, 418ff.’de Britanyalılar’ın öncelikle Rusya 

ihtiraslarını denetim altına almaya  çalıştıklarını gösterir. 

16 Benno von Siebert (Yay. Haz.), Diplomatische Aktenstücke zur Geschichte der 
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Bakanlığı’nda yürütülen gizli araştırmalar ve Alman Dışişleri’nin, 

özellikle de Berliner Tageblatt’a gönderdiği basın açıklamaları, 

İngiltere tarafından “diplomatik” bahaneler ve yalanlarla 

cevaplanıyordu. Alman hükümetinin zaten fazlasıyla güçlü olan 

“kuşatılma” fobisi bu yüzden fevkalade artmıştı. 

Dolayısıyla Saraybosna suikastının haberi geldiğinde, en önemli 

askeri ve politik liderlerin “ruh hali” fazlasıyla karamsardı. Suikastın 

kendisi hiç de o kadar beklenmedik bir olay değildi. Bosna ve 

Hersek’in 1908 yılında ilhak edilmesinden beri, bu bölgelerde 

yaşayan Sırp-kökenli halk arasında irredantizm (yayılmacı 

milliyetçilik) eğilimleri muazzam bir biçimde artmıştı. Eylemci 

(küçük) gruplar, devrim ve suikast planları yapıyor ve bu konuda 

çeşitli Sırp gizli örgütlerinden lojistik ve silah desteği alıyorlardı. 

Bunlar “Kara El” ve Narodna Obrana (“Halk Savunması”) gibi 

örgütlerdi. Burada önemli olan nokta, bu gizli birliklerin Sırp 

hükümetiyle değilse de, Sırp Ordusu’nun radikal subaylarıyla 

bağlantı içinde olmalarıydı.
17

 

Veliaht Prens’in Bosna’ya yaptığı ziyaretin gerekçesi askeri 

tatbikatta hazır bulunmaktı. Bosnalı genç komplocular, araç 

konvoyunun hangi yoldan geçeceğini çok iyi biliyorlardı ve bu 

güzergâh üzerinde en az altı suikastçı konumlanmıştı. 

Suikastçılardan biri olan Nedeljko Čabrinović, Appelkai’da Veliaht 

Prens’in ve eşinin içinde bulundukları üstü açık araca patlayıcı bir 

madde fırlattı. Ancak patlayıcı, arkadan gelen arabanın altında 

patladı. Bu suikast girişimine rağmen, konvoy yoluna devam etti; 

hatta bir ara yanlış yola girildiği için, Prens’in arabası geri gitmek 

zorunda kaldı ve tam bu köşede bekleyen üniversite öğrencisi 

Gavrilo Princip, bir fırsat yakaladığını görerek tabancasını çıkardı ve 

çok yakın mesafeden Veliaht Prens’i ve eşini vurdu. 

                                                                                                                
Ententepolitik der Vorkriegsjahre, (Berlin 1925); ilkbahardaki yazışmalar için 

bk. a.g.e. 1914, Cilt 2, 804ff. 

17 Die Schlafwandler’de, suikastın çok ayrıntılı ve renkli bir anlatımını sunan 

Clark, Sırp hükümetinin de suikast  hakkında bilgisi olduğunu ve bu girişime 

katkı verdiğini varsayıyor, ancak görüşüme göre bunu yeterince belgelendirmeyi 

başaramıyor; bu konuda güncelliğini hâlâ koruyan bir eser için bk.: Vladimir 

Dedijer, Die Zeitbombe. Sarajewo 1914 (Viyana1967). 
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Suikast bütün Avrupa’da nefretle karşılandı. Büyük Devletler, 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Sırbistan’dan tazminat 

alması gerektiği konusunda görüş birliği içindeydiler. Ancak Viyana 

hükümeti kısa süre içinde, bu “kral cinayeti”ni kullanarak huzursuz 

ve tehlikeli komşusunun gücünü nihai bir biçimde kırma kararı aldı. 

Sırbistan’la savaş yoluna girildi. Ve 7 Temmuz’da Avusturya-

Macaristan monarşisinin bakanlar kurulu, sonunda Sırbistan’a karşı 

savaş açabilmek amacıyla, Sırp hükümetine kabul edilmesi imkânsız 

tazminat şartları dayattı.
18

 Sırplarla hesaplaşmak için Saraybosna’da 

işlenen cinayetin kullanılması gerektiği görüşüne süratle varan 

Alman hükümeti de, Viyana’yı böyle bir politik strateji izlemesi 

yolunda cesaretlendirmekteydi. 5 Temmuz’da belirleyici bir adım 

daha atıldı. İmparator II. Wilhelm, devletin politik ve askeri yönetim 

kademesiyle uyum içinde, Avusturya’nın özel görevli elçisi Kont 

Hoyos’a, Rusya’nın bu ihtilafta Sırbistan’ın yanında yer alması 

halinde bile, Almanya’nın büyük bir savaşı göze alma pahasına da 

olsa, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu askeri olarak 

destekleyeceğini açıkladı. Almanya’nın hesabı çok ince 

düşünülmüştü ve diğer devletler tarafından anlaşılması da güçtü. 

Rusya’nın gerçekten de savaşmaya hazır olup olmadığını anlamak 

için bu krizin kullanılmasına karar verilmişti. Avusturya-

Macaristan’ın Sırbistan’a savaş açması halinde, Rusya Slav kökenli 

bu küçük “kardeş halkı” desteklemek üzere müdahale edecek olursa, 

Rusya’nın Alman İmparatorluğu’na silah üstünlüğü sağlamak üzere 

yararlanacağı bir iki yılın daha geçmesini beklemektense, savaşa 

hemen girilmesi daha iyi olacaktı. Bu nedenle Avusturya-Macaristan 

Sırbistan’a keyfi dayatmalarda bulunurken, diğer büyük devletlerden 

eylemsiz kalmaları talep edildi. Eğer Rusya, talep edildiği gibi, 

kenarda durmaz ve geleneksel himayesi altında bulunan bu küçük 

Slav devletini Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na karşı 

destekleyecek olursa, bu, Rusya’nın savaş istediğini ad oculos 

gösterecekti. Alman hükümeti bütün bu kriz süresince, talebini 

                                                      
18 Avusturya-Macaristan Monarşisi bakanlar kurulunun 7.7.1914 tarihli kararı, bkz. 

Krumeich (2014), 243; Clark, Die Schlafwandler Sırbistan’a savaş açmayı 

amaçlayan bu kararı görmezden geliyor.  
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kısmen değiştirerek, diğer devletlerin ihtilafı “yerel boyutlarda” 

tutmaya çabalamak dışında müdahil olmamalarını istedi. Böylelikle 

“yangının” sınırlı tutulmasına çalışıldığı izlenimi uyandırılmak 

isteniyordu. Ancak 1813 Viyana Kongresi’nden beri, Avrupa’daki 

büyük devletlerin politikası “yerel” ihtilafların ortak müzakereler 

yoluyla giderilmesi yönünde olduğu için, Almanya’nın bu talebi 

diğer devletleri şaşırttı. Daha 1913 yılındaki Arnavutluk vakasında 

iki büyük ittifak sistemi arasındaki tüm gerilimlere rağmen bu 

başarılabildiği halde, neden şimdi de müzakereler yürütülmesi ve 

ortak bir çözüm bulunması istenmiyordu? Yoksa Almanya kayıtsız 

şartsız savaş mı istiyordu? 

Kendi kamuoyunda yaşanan infial karşısında, Çarlık Rusyası’nın, 

kardeş Slav ulusuna karşı girişilecek bir şiddet eylemini 

kabullenmesi kesinlikle düşünülemezdi. Rus askeri komutanları, 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na karşı seferberlik ilan 

edilmesi için baskı yapıyorlardı. Derin bir öfke içindeki Rus 

hükümeti de, tıpkı kuzeni II. Wilhelm gibi kararsızlık geçiren Rus 

Çarı’na rağmen, artık büyük bir savaşı göze alma noktasına gelmişti. 

Ancak Rusya’nın seferberlik ilanı, somut olarak hangi biçimde 

gerçekleşirse gerçekleşsin, Alman komutanların yıllardan beri 

oluşturdukları ve geçen zaman içinde politikacıların da bir bütün 

olarak paylaştıkları tehdit-senaryoları açısından bir non plus 

ultra’ydı: Rusya’nın, ancak Almanya’nın Fransa’yı yenmek üzere 

olduğu bir anda savaşa dahil olması halinde Alman savaş planının, 

yani “Schlieffen-Planı”nın bir başarı şansı olduğunu biliyorlardı. 

Rusya’nın savaş hazırlıklarını tamamladığı andan itibaren geçecek 

fazladan her gün bu kutsal planın önemli ölçüde zayıflaması 

anlamına gelecekti. 

Tüm sorun, seferberlik emrini önce kimin vereceği noktasında 

düğümlenmişti. Kısmi seferberliğin farklı biçimleri arasında uzun 

süre sallantıda kaldıktan sonra, generallerin daha fazla tereddütte 

kalınmaması yönündeki kati isteğine boyun eğen Rusya, 30 

Temmuz’da bu emri veren taraf oldu. Beklenen “kısa süreli bir 

savaşta” geciken seferberliğin doğuracağı sakıncaları doğal olarak 

Ruslar da biliyorlardı. Böylelikle Dünya Savaşı’nın başlatılması 
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suçunu Rusya’nın üzerine yıkmayı amaçlayan Almanların çabası 

başarıya ulaşmış oldu. 

 

Suçlu kimdi? Kuşkusuz savaşın patlamasındaki en büyük pay, Alman 

hükümetinin sorumsuzca sürdürdüğü şantaj ve blöf politikasınındır. 

Ama savaş öncesinde katlanılmaz bir noktaya kadar tırmandırılan 

gerilimlerin tek suçlusu da Almanlar değildi. Büyük Fransız tarihçi 

ve öğretim üyesi Jules Isaac, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından, 

savaşın suçlusuna dair yoğun bir biçimde sürdürülen tartışmaya, 

vardığı şu yargıyla noktayı koyuyordu: Savaş çıkmıştı, çünkü savaşa 

taraf olan ulusların hiçbiri barışı en yüce değer olarak görmemişti. 

Bu veciz saptamanın ardında, 1914’teki politikacıların, bazı 

önsezilerine rağmen bir Avrupa savaşını pekâlâ göze alınabilir bir şey 

olarak gördüklerine dair derin bir kavrayış gizlidir. Tüm güçler, 

savaşın hâlâ Clausewitz’in ifade ettiği gibi “farklı araçlarla 

sürdürülen bir politika” olduğuna inanıyorlardı. Ancak 1928’de 

Briand-Kellog Paktı diye bilinen antlaşmayla politikanın bir aracı 

olmaktan çıkarılacak olan savaşın lanetlenmesi de söz konusu 

değildi. 1914 yılında bir saldırı savaşı, Bismarck döneminde sıklıkla 

yaşandığı gibi, politik müzakerelerin tıkandığı durumlarda gerçek bir 

seçenek olarak görünüyordu; savaş, Avrupa’da ius publicum’un bir 

parçasını oluşturuyordu! Ve üstelik üç aydan daha uzun sürecek bir 

savaşı kimse hesaba katmıyordu ve Noel’e kadar yine eve 

dönüleceğine gerçekten de herkes inanıyordu. Avrupa’yı savaşa 

sokan devlet adamlarından herhangi biri, Somme ve Verdün’ün 1916 

yılında neden olacağı ölümleri, sakatlıkları ve topyekûn imha edilen 

doğa parçalarını bilseydi, 1914’te davrandığı gibi davranır mıydı? 

Zehirli gaz savaşı hakkında kimsenin bir fikri yoktu, tıpkı geniş 

bölgeleri etkisi altına alan ağır topçu silahları, tanklar ve bomba atan 

uçaklar hakkında da olmadığı gibi. 1914’te başlayan savaşın, 1916 

ile 1918 arasında sürdürülen savaşla pek az benzerliği vardı. 

Clausewitz, savaşın politika tarafından dizginlenmediği takdirde, 

daima “mutlak” bir savaşa doğru genişleme eğilimi taşıdığı yargısına 

varırken, yüzyıl öncesinden bu durumu da öngörmüştü. Bu analizin 

taşıdığı hakikat, Avrupa toplumlarının sergiledikleri muazzam 
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endüstriyel verimlilik ve milyonluk ordular çağında, Büyük Savaş 

konusunda da özellikle çarpıcı bir biçimde ortaya çıktı. 

 

3. Avrupa’nın Savaşından Bütün Dünyada Savaşa 
 

Peki, savaşın 1914-1918 yılları arasındaki karakteristik –

Clausewitz’in tanımıyla– “genişlemeleri” hangi alanları kapsıyordu? 

Bu açıdan başlıca beş faktörden söz edebiliriz. Bu faktörlerin önem 

ya da zaman açısından sıralamasına ise girmeyeceğiz: 

 

a. Propaganda ve nefret 

b. Büyük kitlelerin savaşı 

c. Savaşın endüstrileşmesi 

d. Çanakkale örneğinde savaşın “küreselleşmesi” 

e. Artık savaşı bitiremez duruma gelme 

 

a. Propaganda ve Nefret 
 

Propaganda kelimesi, bugünkü anlamını Birinci Dünya Savaşı’nda 

kazandı. Propaganda, 1914’ten önce ürün reklamı anlamına 

geliyordu, yani ayakkabı boyası ya da konyak
19

 için “propaganda” 

yapılıyordu. Savaş propagandası ise, Alman Ordusu’nun Belçika’ya 

girdiğinde gerçekleştirdiği “vahşet eylemleri”ne yönelik suçlamalar 

ile her yere yayıldı. Gerçekten de Almanların genellikle “silahlı 

çetelere” ya da franc-tireur’lere
20

 mensup olduğundan 

şüphelendikleri kişilere karşı büyük bir acımasızlıkla 

gerçekleştirdikleri cezalandırma eylemleri yalnızca büyük 

protestolara yol açmakla kalmadı, aynı zamanda da barbar 

canavarlara dönüşen Boche’lara (Fransızcada Almanlara verilen 

küçümseyici isim –ç.n.) yönelik yoğun suçlamalara da neden oldu. 

Bu suçlamalar, çok çeşitli tanımlar ve resimlerle beslenerek akla 

                                                      
19 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için: Gerhard Hirschfeld & Gerd Krumeich, 

Deutschland im Ersten Weltkrieg (Frankfurt a. M. 2013), 5. Bölüm. 

20 John Horne & Alan Kramer, Deutsche Kriegsgreuel 1914. Die umstrittene 

Wahrheit (Hamburg 2004). 
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gelebilecek her türlü eyleme yöneltildi. Fransa, İngiltere ve ABD’nin 

bol resimli yaygın medyasında, kadınları ve çocukları da hedef alan 

yakma, soygun, tecavüz, sakat bırakma gibi suç eylemleri her gün 

yer almaya başladı. Resimli günlük gazetelerin henüz çok yeni 

olması ve büyük ilgi görmesi, etkiyi daha da büyütüyordu. Rotasyon 

baskı 1911 yılında başlamıştı ve bu sayede gündelik gazeteler bol 

fotoğraf kullanabiliyordu; böylece resimli propagandanın 

inandırıcılığı da artıyordu. Örneğin Avrupa kültürünün küçük ama 

önemli değerleri arasında sayılabilecek Reims Katedrali’ne ateşli 

silahlarla saldırılması ve Löwen Kütüphanesi’nin yakılması olayları 

çok sayıda fotoğrafla haberleştirildi. Alman vahşetiyle bağdaştırılan 

bu savaş suçlarının mağdurlar üzerinde yarattığı inanılmaz dehşetin 

izlerini bugün bile hissetmek mümkündür. Önemli bir nokta da, bu 

vahşet konulu propagandanın başlangıçta devlet kurumları tarafından 

değil, gazeteleri çıkaranların ve entelektüellerin –sanatçılar, 

öğretmenler ve profesörler– özel girişimleriyle yürütülmüş 

olduğudur. Bu propagandanın yoğunluğunun ve harekete geçirme 

gücünün temelinde yatan da budur. Çünkü Alman orduları gerçekten 

Fransa’ya girmişti ve gerçekten de herkesin ulusal savunma için 

harekete geçirilmesi büyük önem taşıyordu.
21

 

İngiltere ile ilgili durum ise biraz farklıydı, çünkü bu ülke için 

düşman tarafından işgal edilme tehdidi söz konusu değildi. Ayrıca 

Kayzer Wilhelm Almanyası’nın tersine, İngiliz basını onlarca yıldan 

beri hiçbir sansürle karşı karşıya kalmamıştı. Bu nedenle de basın 

organları, sıkça aşırılığa kaçan bir siyasi kavga geleneğine sahipti; 

dolayısıyla yalnızca polemik konusundaki yeteneklerini Alman 

“Hunları”‘na yöneltmeleri yeterli oldu. Bunu da büyük bir başarıyla 

yaptılar. 

 

Almanların bu fikri seferberliğe karşı yapabilecekleri pek fazla bir 

şey yoktu. Zaten savaşın sonuna kadar da, en saçma iddiayı bile 

                                                      
21 Gerd Krumeich, Ernest Lavisse und die Kritik an der deutschen “Kultur”, 

1914–1918, Wolfgang J. Mommsen (Yay. Haz), Kultur und Krieg, Die Rolle der 

Intellektuellen, Künstler und Schriftsteller im Ersten Weltkrieg içinde (Münih 

1996), 143-154. 
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farklı şekillere sokup kitlesel ve renkli bir şekilde yaygınlaştırmaya 

dayanan modern savaş propagandasının inceliklerine hâkim 

olamadılar. Savaş boyunca propaganda açısından savunmada 

kaldılar. En yaygın propaganda afişlerinden birinde “Biz mi 

Barbarız?” yazıyordu. Ya da başka ulusların kültür değerlerini ateşe 

verenlerin yalnızca Almanlar olmadığını, bunu Fransızların ve 

İngilizlerin de yaptığını (ki kısmen doğruydu bu)
22

 anlatmaya 

çalıştılar. Savaşın finansmanı için büyük öneme sahip tahvillerin 

reklamının yapıldığı afişlerde kısmen sanatsal değere sahip, hatta 

avangardist resimler kullandılar; ama Fransızlar ve İngilizlerin 

aksine düşmanın vahşetini yansıtmaya çalışmadılar. Oysa İngilizler 

de Fransızlar da, bir Alman tarafından gerçekleştirilmiş bir tecavüzü 

ya da Almanlar tarafından çarmıha gerilmiş bir Müttefik askerini 

kullanarak ortamı kızıştırmaktan geri durmuyorlar ve böylece kendi 

tahvillerinin daha iyi satılmasını sağlıyorlardı. 

 

b. Büyük Kitlelerin Savaşı 
 

Birinci Dünya Savaşı’yla ilgili kesin sayılar vermek, savaşın bütün 

dünyayı kapsar şekilde genişlemesi ve o zamanki iletişim ve sayım 

yapma imkanlarının sınırlılığı nedeniyle doğal olarak mümkün değil. 

Tarihçiler, savaş boyunca yaklaşık 70 milyon erkeğin askere 

alındığını ve savaşa katıldığını tahmin ediyor. İlk iki yıl, çoğunluğu 

Müttefikler tarafında olmak üzere iki milyon kişi gönüllü olarak silah 

altına alındı ve 1916’dan itibaren de her tarafta askerlik zorunlu hale 

getirildi. Alman İmparatorluğu 1914–1918 arasında 13,3 milyon, 

Avusturya-Macaristan ise 9 milyon erkeği askere aldı. Bunlara 1,6 

milyon askerle Osmanlı İmparatorluğu ve 1,2 milyon askerle 

Bulgaristan ekleniyordu. Böylece İttifak Devletleri tarafında yaklaşık 

25 milyon asker savaşa katılmış oldu.
23

 

                                                      
22 Christina Kott, Préserver l’art de l’ennemi? Le patrimoine artistique en 

Belgique et en France occupées, 1914–1918 (Brüksel 2006). 

23 Reichsarchiv (Yay. Haz.), Der Weltkrieg 1914 bis 1918, Kriegsrüstung und 

Kriegswirtschaft, (Berlin 1930), 19 ff. savaş öncesindeki ve savaş sırasındaki 

askeri güç durumu ile ilgili tablolar. 
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Müttefikler ve onlarla birlikte hareket eden ülkeler tarafında ise şu 

sayılardan söz etmek mümkündür: Savaşa Rusya 15 milyondan fazla, 

Fransa (kolonilerle birlikte) 8,2 milyon, Büyük Britanya 

(dominyonlar ve Hindistan ile birlikte) 9,5 milyon, İtalya 5,2 milyon, 

Belçika yaklaşık yarım milyon, Romanya ve Sırbistan birer milyon 

ve ABD 3,9 milyon askerle katıldı. Geriye kalan yaklaşık 20 ülkenin 

asker sayısı ise bir milyon civarındaydı. Sonuç olarak, Müttefikler 

tarafında yaklaşık 45 milyon asker yer aldı. 

Savaştaki kayıpların sayısına gelince, bugüne kadar hâlâ kesin bir 

rakamdan söz etmek mümkün değil. Toplam ölü ve yaralı sayısının, 

20 milyon ile 35 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. 

Toplam asker sayısının yetmiş milyon olduğu düşünülürse, ölü 

sayısının en az 10, daha büyük bir ihtimalle de 12-13 milyon olduğu 

söylenebilir. Yaralı sayısının da 15-20 milyon civarında olduğunu 

söylemek mümkündür; çünkü sadece Almanya için yaralı sayısı 

4,5 milyondu! Üç milyon askerle savaşa katılan Osmanlı 

İmparatorluğu’nda 325.000 ölü vardı; başka kaynaklar bu sayıya 

hastalanarak ölen 500.000 askerin daha dahil edilmesi gerektiğini 

söylüyor.
24

  

Bu dehşet verici sayılar, pek çok ülkede bu savaştan “Büyük 

Savaş” olarak söz edilmesinin bugüne kadar geçerli başlıca 

nedenidir. 

Savaş esirlerinin sayısı da, insanlığın o zamana kadar görmediği 

boyutlardaydı: Güvenilir hesaplamalara göre yedi ile sekiz milyon 

arasında savaş esiri vardı ve bu sayı savaşa katılan tüm askerlerin 

onda birinden daha fazlaydı! İki savaş arasındaki istatistiklere göre, 

1918 yılı sonunda 328.000 asker Britanya’nın, 350.000 asker 

Fransa’nın ve 916.000 asker Avusturya-Macaristan’ın esiriydi. 

Sadece Rusya’da esir tutulan askerlerin sayısı 2,25 milyona 

ulaşmıştı. Alman İmparatorluğu’nda ise savaşın sonlarına doğru 

                                                      
24 Sayılarla ilgili kaynak: Rüdiger Overmans, “Kriegsverluste”, Gerhard Hirschfeld 

v.d. (Yay. Haz.), Enzyklopädie Erster Weltkrieg (2009) içinde. Ayrıca krşl: 

Michael Clodfelter, Warfare and Armed Conflicts. A Statistical Reference to 

Casualties and other Figures (Londra 2002).  
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134 ülkeden 2,4 milyon asker esir tutuluyordu. 

Yani savaş esirliği, Birinci Dünya Savaşı sırasında bir kitlesel 

fenomen haline gelmişti. Milyonlarla ifade edilen sayılara ulaşan 

savaş esirleri, savaşan ülkeler için o zamana kadar bilinmeyen 

büyüklükte bir yük anlamına geliyordu. Bu durumu “dengelemek” 

amacıyla esirler çalıştırıldı ve bu yapılırken de kimi zaman Lahey 

sözleşmelerinin koyduğu “savaş esirlerinin savaşa hizmet eden 

işlerde çalıştırılamayacağı” şeklindeki sınırlamaya uyulmadı. Savaş 

esirleri pek çok siyasi kaynaklı baskıya da uğradı. Özellikle Rus 

savaş esirleri ırkçı önyargıların hedefi oldu. Bununla birlikte, İkinci 

Dünya Savaşı’nın eziyet ve yok etme politikalarıyla yapılan 

karşılaştırmalar pek isabetli sayılmaz, çünkü aradaki farklar çok 

büyüktür. Birinci Dünya Savaşı sırasında esir düşen askerler her 

yerde insan yerine konuluyordu, kimse onlara çöp muamelesi 

yapmıyordu!
25

 

 

İkinci Dünya Savaşı’ndan farklı olarak Birinci Dünya Savaşı sivil 

halkı hedef almadı ve bu nedenle de henüz gerçek bir “topyekûn” 

savaş sayılmazdı. Fakat bunun bir istisnası vardı ve bu da 

Anadolu’daki Ermeni azınlığın başına gelenlerdi. “Ermeni sorunu”, 

büyük güçleri 1870’li yıllarda meşgul etmeye başlamış, 1910’dan 

itibaren de başka dinler ve etnik gruplar üzerinde İslam’ın ve 

“Türklüğün” hâkimiyetini kurmak isteyen “Jön Türk” hareketinin de 

merkezinde yer almıştı. Bu proje savaş sırasında acımasız bir şekilde 

hayata geçirildi. 

Osmanlıların Rus birliklerine karşı ilk yenilgilerinin sorumluluğu 

“Türk karşıtı unsurlar”a yüklendi ve ardından geniş çaplı idamlar ve 

sürgünler başlatıldı. Bütün bunlar, Türkiye’de bulunan müttefik 

Alman generallerinin gözleri önünde gerçekleşti. Bu generaller, 

Osmanlı hükümetinin “güvenilmez” Ermeni nüfusunu savaşa yakın 

                                                      
25 Krşl.: Uta Hinz, Gefangen im Großen Krieg (Essen 2005); Jochen Oltmer (Yay. 

Haz..), Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkriegs (Paderborn 2006); 

Christian Westerhoff, Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg (Paderborn 2012); 

Heather Jones, Violence against Prisoners of War in the First World War, 

Britain, France and Germany 1914–1920 (Cambridge 2013).  
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bölgelerden sürme düşüncesini desteklediler. Alman hükümeti de, 

Ermenilerin başına gelenlerle ilgilenmediğini açıkladı. Alman 

hükümetinin tek derdi, Osmanlıların “Ermeniler yok olsa da olmasa 

da savaşın sonuna kadar Almanya’nın yanında yer almasıydı”. Aralık 

1915 tarihli bir diplomatik rapora yaptığı yorumda, İmparatorluk 

Şansölyesi Berthmann Hollweg böyle diyordu. 

Katliamlar 24 Nisan 1915’te Konstantinapol’de 2.500 kadar 

Ermeni aydının tutuklanması ve öldürülmesi ile başladı. Bu, gerçek 

bir soykırımın başlangıcıydı. Osmanlı birlikleri, Ermeni azınlıkları 

Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yok etmeye devam etti. Ya, “gemiler 

dolusu” insanın denizde boğulması gibi yöntemlerle doğrudan 

öldürülüyorlardı, ya da samanlıklara doldurulup yakılıyorlardı. Ama 

en çok hatırlanan, tehcir ve insanların çöllere doğru ölüm 

yürüyüşlerine gönderilmeleri oldu. Sürülen Ermenilerin en yoğun 

yok edildiği yerler Suriye’de Fırat boyları ve çöllerdi. “Buralarda 

insanlar şayet bu işle görevlendirilmiş katiller tarafından kitle halinde 

öldürülenler arasında değillerse, açlıktan ölüyorlardı.” (W. Gust). Bu 

ölüm yürüyüşleri 1916 sonunda büyük ölçüde bitmişti, ama yine de 

savaş sonuna kadar başka öldürme eylemleri de gerçekleştirildi. 

Bugün hâlâ Türk hükümeti tarafından reddedilen soykırımın 

kurbanlarının sayısı 1 milyon ile 1,5 milyon arasındaydı. Ermenilere 

uygulanan bu vahşetin bilinir hale gelmesinde en büyük rolü Alman 

gezgin ve savaş gazetecisi Armin T. Wegner oynadı. Wegner’in 

fotoğraflı röportajları ve konferansları, 1919 sonrasında kamuoyunu 

harekete geçirdi ve içerdikleri bazı çarpıtmalara rağmen bugün hâlâ 

20. yüzyılın bu ilk soykırımının en önemli belgeleri arasında yer 

alıyorlar. 

 

c. Savaşın Endüstrileşmesi 
 

Şimdiye kadar verilen sayılar bile, savaşın boyutlarının neredeyse 

günden güne nasıl “kitlesel” hale geldiğini ve milyonlarca insan için 

giderek daha hızlı çalışan bir öldürme ve baskı altına alma 

makinesine dönüştüğünü göstermeye yetiyor. Bunu elbette ancak her 

türlü silahın kitlesel üretimi ile gerçekleştirmek mümkündü. Burada 
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da önceden tahmin edilemeyen bir gerçek ortaya çıktı: 

Endüstrileşmiş toplumların, üretimlerinin önemli bölümlerini son 

derece kısa bir süre içinde savaşa yönlendirmek konusundaki 

becerileri. 

Buna bir örnek verelim: Savaşın en başlarında tüfekler el 

üretimiyle yapılıyor ve monte ediliyordu. Ama Ekim 1914’ten 

itibaren (savaşın uzun süreceğinin anlaşılmasıyla birlikte) seri 

üretime geçildi ve bunun için hassas mekaniğin uygulandığı tüm 

fabrikalar, örneğin bisiklet, daktilo ve dikiş makinesi fabrikaları 

kullanılmaya ve bu fabrikalarda tüfek parçaları üretilmeye başlandı. 

Artık toplam 100 fabrika tüfek parçaları üretiyordu. Mart 1915’ten 

itibaren Almanya’da ayda 250.000 tüfek üretiliyordu. Başka 

ülkelerde de tüfek ve top üretimi, benzer güçte bir endüstriyel 

verimlilikle sürdürülüyordu. Henry Ford’un 1907 yılında ilk kez 

uyguladığı montaj bandı sistemi, savaş öncesinde Avrupalı üreticiler 

tarafından çok şüpheyle karşılanmışken, savaş sırasında (ve savaş 

yüzünden) yeni endüstrileşmenin standart üretim sistemi haline 

geldi.
26

 

 

Cepheden gelen ve giderek artan talep ve ihtiyaçlar, silah üretiminin 

kısa süre içinde önceden hayal bile edilemeyecek büyüklüklere 

ulaşmasına yol açtı. 1930’lu yıllara ait sayılara göre, Alman topçu 

birliklerinin talebini karşılamak üzere savaşın son yılında, yaklaşık 

yüz farklı tipte tüfek ve top için ayda on bir milyon gülle ve mermi 

üretiliyordu. Aylık mermi üretimi, 1916 Mart’ında 220 milyona 

ulaşmıştı. Makineli tüfekler için de benzer bir gelişme söz 

konusuydu. Savaşın başlamasından sonraki ilk aylarda ayda iki yüz 

makineli tüfek üretilirken, bu sayı 1915 yılında dört katına ulaşmıştı. 

1916 yılında ise aylık üretim 2.300 adet makineli tüfekti. 

Bu endüstrileşmenin başka ve tanınmış bir örneği de tanklardı. 

İngilizler Eylül 1915’te “Little Willie” adını taşıyan ilk prototipi 

üretmişlerdi. Bu araç gerçekten bir su tankına benziyordu ve bu 

                                                      
26 Daha ayrıntılı bilgi için: Hirschfeld & Krumeich, Deutschland im Ersten 

Weltkrieg, Bölüm. 8: Die Industrialisierung des Krieges, mit den zeit-

genössischen Quellen. 
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nedenle de o zamandan başlayarak “tank” adını aldı. Şubat 1915’te 

ilk tankın (Mark I) seri üretimine başlandı. Önünde engel tanımayan 

bu aracın iki varyantı vardı: Birinde 5,7 kalibre iki küçük top vardı, 

ikincisinde ise beş makineli tüfek. İki tankın da ağırlığı 28 tondu. 

Toplu tank, piyade birliklerine düşman mevzileri arasından yol 

açacaktı; tüfekli tank ise doğrudan piyade muharebelerine katılacaktı. 

Savaş süresince bu tanklardan dört seri üretildi (Mark I-IV). Bunların 

yanı sıra da daha hafif, yalnızca 14 ton ağırlığında ve dört makineli 

tüfeği olan başka bir tank da üretildi. Bu hafif tank, piyade saldırıları 

sırasında derine girmeyi mümkün kılacak, askerler de bu çevik aracın 

arkasında yarı siper halinde saldırıya geçebileceklerdi. Savaş 

boyunca İngilizler 2.000’e yakın ağır ve hafif tank imal ettiler. 

Fransa’da da farklı tank modellerinin imalatı 1916 yılının 

ortalarında başladı. Başarısızlıkla sonuçlanan Nivelle taarruzunun ve 

1917 ilkbaharında baş gösteren asker grevlerinin sonucunda, ne 

olursa olsun Fransız ordusunun daha fazla “kan kaybetmesinin” 

önüne geçme kararı alınmış ve yeni tank silahına daha çok önem 

verilmeye başlanmıştı. 1917 yılında üretimine başlanan, 6,7 ton 

ağırlıkta ve 3,7 kalibre hafif ve rahat döndürülebilir bir topa sahip 

Renault M 17 büyük bir başarı oldu. Arazide çok iyi hareket edebilen 

ve sağlam zırhlı bu tank büyük sayılarda üretildi ve savaş sonuna 

kadar üretim 3.200 adete ulaştı. 

Almanya ise tank silahı konusunda adım atmadı, neredeyse 

uyudu. Ordunun üst yönetim kademeleri, sorumsuzca davranarak 

tankın etkisini küçümsediler. Ludendorff savaş bittikten sonra 

yazdığı anılarında dahi, tankların ancak düşman birliklerin 

“moralinin” zaten kırılmış olduğu durumlarda etkili olabileceğini 

iddia ediyordu! 

Uçak ve top üretiminde de benzer gelişmeler yaşandı ve burada 

ayrıntılarına girilmeyecek büyük artışlar ve yenilikler gerçekleşti.
27

 

Geleceğe yönelik en önemli işaretleri ise, zehirli gaz silahının 

keşfi verdi. Daha bu savaşın öncesinde de bazı göz yaşartıcı gazların 

savaşlarda kullanıldığı olmuş ve bu nedenle de Lahey sözleşmeleri 

ile kullanımları yasaklanmıştı. Ama Alman askeri birliklerinin üst 

                                                      
27 Krşl.: a.g.e. 
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yönetimi, batı cephesindeki pat durumunu Almanya lehine 

değiştirebilmek ve savaşa yeniden “hareket getirmek” amacıyla 1915 

baharında düşman birliklerine karşı klor gazı kullanmaya karar verdi. 

Bu karar, aynı zamanda modern kitle imha silahlarının kullanımının 

başlangıcı anlamına geliyordu. 17 Nisan 1915’te üst komuta Ypres 

önlerinde Alman kimyager Haber’in geliştirdiği klor gazını kullandı. 

Sonuç 1.200 ölü ve 3.000 yaralı (kör olmuş) Fransız askeriydi. Ama 

gaz kullanımının “moral” etkisi bu doğrudan kayıplardan daha büyük 

oldu. Gaz, Fransız birlikleri arasında kitlesel paniğe yol açtı, bununla 

birlikte pozisyon savaşı açısından çok belirleyici bir etkisi olmadı. 

Ama bu işi Almanlar başlatmış oldu ve bunun yarattığı öfke bugüne 

kadar dinmedi. Halbuki diğer güçler de, o güne kadar reddedilen bu 

savaş aracını kendileri de kullanma konusunda fazla tereddüt 

etmediler. Britanyalılar, ilk Müttefik gaz saldırısını 1915 

sonbaharında Belçika’da Loos yakınlarında gerçekleştirdi. Uzmanlar, 

1918’e kadar toplam 408 askeri operasyonda sıvı gaz (klor ve 

fosgen) kullanıldığını tespit etti. Savaş gazı konusundaki gelişimin 

doruk noktasını, “Lost” adı verilen ve Alman uzmanların Temmuz 

1917’de Ypres’de kullandıkları kimyasal madde oluşturdu. Bu madde 

yalnızca nefes yolları üzerinden değil, aynı zamanda tüm deri 

üzerinden etki ediyordu ve ondan korunmak mümkün değildi. Ypres 

önlerinde gerçekleştirilen tek bir saldırıda (13 Temmuz 1917) 

yaklaşık 15.000 kişi gazdan zehirlendi, ama ölü sayısı görece azdı. 

En yaygın kullanıma ulaşan ve en etkili gaz silahı ise, Verdün 

yakınlarında ve sonra da Somme kıyılarında kullanılan gaz kapsülleri 

oldu. Bu kapsüller, özel tüfeklerle düşman mevzilerine atılıyordu. Bu 

gaz tüfekleri 1916 Temmuz’unda Somme muharebesinde İngilizler 

tarafından ilk kez yoğun biçimde kullanıldı. 1918 Martına 

gelindiğinde, Britanya Ordusu’nda bu tüfeklerden 200.000 adetten 

fazla vardı. Diğer ülkeler de benzer derecede “başarılı” gaz silahları 

ürettiler. Birinci Dünya Savaşı’nda savaşa katılan tüm taraflar, 

yaklaşık 112.000 ton zehirli gaz kullandı. Bu miktarın yarısına 

yakınını Almanya üretti. Fakat gaz silahlarının kullanımı cephelerle 

sınırlı kaldı. Gaz her zaman dehşet ve paniğe yol açıyordu, ama 

Birinci Dünya Savaşı’nda görece az ölüme neden oldu. Güvenilir 
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tahminlere göre, savaş kurbanlarının yalnızca % 3,5’i zehirli gaz 

sonucu öldü (yaklaşık 500.000 yaralı ve 20.000 ölü). 

Savaşa katılan tüm taraflar arasında bir çeşit “sessiz mutabakat” 

vardı: Zehirli gazı hiçbir zaman sivil halka karşı kullanmadılar ve 

savaş uçaklarından atmadılar. Bir şekilde, savaşı bu yönde topyekûn 

hale getirmekten çekinmiş oldukları da söylenebilir.
28

 

 

d. Çanakkale Örneğinde Savaşın “Küreselleşmesi” 
 

Almanlar 1915 yılında Balkanlar’da savaşa aktif olarak katıldılar, 

ama Osmanlı İmparatorluğu’ndaki etkinlikleri önceleri kapsamlı 

askeri yardımlar ve Türk birliklerinin silahlandırılması ve eğitilmesi 

ile sınırlı kaldı. Bu amaçla, savaştan çok önce kurulmuş olan Alman 

askeri misyonunun görevleri önemli ölçüde genişletildi. Misyonun 

yöneticisi olan Prusyalı General Liman von Sanders, 1913 yılından 

itibaren mareşal rütbesiyle Osmanlı Ordusu’nun tümüyle yeniden 

örgütlenmesi ile görevlendirilmişti. Ayrıca Osmanlı 

İmparatorluğu’nun 1914’te savaşa katılmasının ardından Osmanlı 1. 

Ordu ve Mart 1915’te de 5. Ordu (Gelibolu) komutanlığını üstlendi. 

5. Ordu Komutanı olarak, sayısal açıdan üstünlüğe sahip Fransız, 

İngiliz ve onların arasında yer alan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı 

birliklerin (ANZAC) 1915 Nisanında Gelibolu Yarımadası’nı işgal 

girişimlerinin başarılı bir şekilde püskürtülmesini yönetti. Bazı 

tarihçiler haklı olarak, Müttefikler’in Gelibolu’nun kayalık ve taşlık, 

dolayısıyla yeterince siper olanağı sunmayan sahillerine çıkma 

çabaları sırasında yaşanan ve çok sayıda ölümle sonuçlanan 

muharebeleri, Batı Cephesi’nde (Kasım 1914’ten beri) ve Alp 

Dağlarında (Mayıs 1915’ten beri) yaşanan kanlı mevzi savaşlarıyla 

karşılaştırdı. Saldıran Müttefikler 180.000 kişi kaybederken, 

savunmadaki Türkler bunun iki misli kayıp verdi. Savaşa katılan 

                                                      
28 Zehirli gaz savaşıyla ilgili: Olivier Lepick, La Grande Guerre chimique 1914-

1918 (Paris 1998); Dieter Martinetz, Der Gaskrieg 1914–1918 (Bonn 1996); 

Wolfgang Zecha, “Unter die Masken”“. Giftgas auf den Kriegsschauplätzen 

Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg (Vyana 2000); vgl. auch: Margit 

Szöllösi-Janze, Fritz Haber 1868–1934. Eine Biographie (Münih 1998). 
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ulusların, öncelikle de İngilizlerin ve o dönemki dominyonlarının 

tarih hafızalarında “Gelibolu” bugüne kadar çok büyük bir rol 

oynamaya devam ediyor. Bu bağlamda, “batılı” tarih yazımındaki 

tüm “ulusaşırılık” iddialarına rağmen, Gelibolu’da Türk 

savunmasının ne kadar kahramanlık gösterdiği ve bu saldırganlığın 

başarıyla püskürtülmüş olmasından Türk ulusunun bugün bile gurur 

duymaya devam ettiği “görmezden geliniyor”. “Gelibolu”, oradaki 

savunmayı büyük bir enerji ve stratejik zekâyla organize etmiş olan 

Mustafa Kemal Paşa’nın yükselişinin de başlangıç noktasıydı. 

 

e. Artık Savaşı Bitiremez Duruma Gelme 
 

Topyekûn muharebe artık ara vermeye, örneğin yaralıları kaldırmaya 

bile fırsat tanımıyordu. Bunun nedenleri ahlaki, teknik ve ekonomik 

faktörlere bağlıydı: 

Milyonlarca askere ve o zamana kadar hiç görülmemiş bir 

biçimde savaşa yönelik hale gelmiş bir ekonomiye ihtiyaç doğmuştu. 

Bu hedefe ulaşabilmek için duyguların da harekete geçirilmesi 

gerekiyordu. Propaganda, “kutsal savaş”tan ve barbar düşmanlara 

karşı bir hayatta kalma mücadelesinden söz ediyordu. Kutsal bir 

savaşı bitirebilmek için ise, önce şeytanın yok edilmesi gerekliydi. 

Ekonomilere aşırı yük bindirilmiş ve bu nedenle de devasa devlet 

borçlanmalarına girilmiş olması da, savaşın devam etmesi için eşit 

derecede önemliydi. Çünkü savaş giderleri, büyük ölçüde ülkelerin 

kendi halklarına veya yabancı sermayeye satmış oldukları tahvillerle 

finanse ediliyordu. Yani büyük ekonomik savaş “borçla” 

yürütülüyordu ve zafer kazanıldıktan sonra bu borç (1870’te olduğu 

gibi) kaybeden tarafa yüklenecekti. Savaşan bütün ülkelerin resmi 

programı buna dayanıyordu ve alternatifler öngörülmemişti. Barış 

yanlıları tarafından ileri sürülen ve bazı resmi merciler tarafından da 

dile getirilen “ilhak ve mağlupların işgal ettikleri topraklarda neden 

oldukları zararları karşılaması talebi olmadan barış” görüşü, 

ekonomik açıdan yapılabilir bir şey değildi. Bu nedenle de savaşın 

topyekûn hale getirilmesi, barış olasılıkları üzerine düşünme 

konusundaki istekliliğin de giderek azalmasına yol açıyordu. 
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Topyekûn savaşın ardından topyekûn zaferin gelmesi gerekliydi, 

çünkü aksi takdirde zaferi kazanan da kaybetmiş olacaktı. Bu 

koşullar altında 1918 yılı içinde savaşı bırakan güçler, moral 

açısından ve ekonomik açıdan gerçekten “yolun sonuna gelmiş” olan 

Rusya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu ve eski 

şekliyle Alman İmparatorluğu gibi çok uluslu büyük imparatorluklar 

oldu. 

 

4. Versailles ve Sonuçları
29

 
 

18 Ocak 1919’da başlayan barış konferansına 27 ulusun temsilcileri 

davetliydi. Dünya savaşının kaybedenleri davet edilmemişti ve bu 

barış antlaşmaları tarihinde görülmemiş bir durumdu. Burada amaç 

yalnızca, müttefik güçler tarafında yer alanların farklı görüş ve 

taleplerini uyumlulaştırmaktı. ABD bir tür “Wilson barışı” talep 

etmeyi sürdürürken, yani Amerikan Başkanı’nın ileri sürdüğü 

14 maddeye uygun bir barış antlaşması isterken, Fransızlar gerçek bir 

zafer barışı istiyor ve Almanya’nın, tamamen güçsüz düşmüş 

Fransa’nın bütün zararlarını (buna devasa boyutlardaki savaş borçları 

da dahildi) karşılaması gerektiği konusunda ısrar ediyorlardı. Ayrıca 

Fransız hükümeti, sınırların Almanya’nın yeni bir saldırısını tüm 

zamanlar için imkansız kılacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep 

ediyordu. İngilizler bu konuda kuşkusuz daha yumuşaktı, çünkü 

yeniden şekillenecek bir Avrupa’da Fransa’nın belirleyici bir role 

sahip olmasını istemiyorlardı. Müttefiklerin üzerinde anlaştıkları tek 

nokta, Almanya’nın gelecekte dünya politikası açısından herhangi bir 

rol oynamaması, yani kolonilerden, güçlü bir ordudan ve 

donanmadan vazgeçmesi gerektiğiydi. 

 

                                                      
29 Net ve kısa bir özet bakış için: Eberhard Kolb, Der Frieden von Versailles 

(Münih 2005); en önemli kaynaklar içini: Klaus Schwabe (Yay. Haz..), Quellen 

zum Friedensschluss von Versailles (Darmstadt 1997); Versailles ile ilgili 

tartışmalar ve sonuçları için: Gerd Krumeich (Yay. Haz.), Versailles 1919. Ziele–

Wirkung–Wahrnehmung (Essen 2001); Manfred Boemeke v.d.(Yay. Haz.), The 

Treaty of Versailles: A Reassessment after Seventy Years (Cambridge 1998). 
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Fransız devlet başkanı Poincaré nin 18 Ocak 1919’da yaptığı açılış 

konuşması, Versailles’da toplanan güçlerin temsilcilerinin ruh halini 

anlatması açısından semptomatikti. Fransızlar bu yeri ve bu tarihi 

boşuna seçmemişlerdi; çünkü Alman İmparatorluğu 1871 yılında 

burada kurulmuştu. Poincaré, Almanların savaşının canice 

olduğundan ve artık “Alman arşivlerinden de çıkmış olan” ve “kanla 

lekelenmiş gerçek”ten söz etti. Bu sözlerle, Bavyeralı devrimci Kurt 

Eisner’in birkaç gün önce Münih arşivlerinden çıkardığı ve 

Almanya’nın dünya savaşını kasten başlatmış olduğunu kanıtladığı 

iddia edilen belgeleri kastediyordu. 

 

Wilson’un ise, savaştan yenilgiyle çıkmış olan Almanya’yla özellikle 

Fransızlar tarafından talep edilen böyle bir radikal hesaplaşma 

konusunda ciddi tereddütleri vardı. Amerikalılar ve İngilizler, 

aşağılanmış ve sürekli kötü muameleye maruz kalmış bir 

Almanya’nın komünizme kayabileceğinden endişe ediyorlardı. 

Anglosakson güçler, Alman cumhuriyetini Sovyet Rusya’dan 

yayılabilecek bir “dünya komünizmine” karşı bir kale olarak inşa 

etmek istiyorlardı ve bu nedenle de bazı ödünler vermeye hazırdılar. 

Buna karşılık Fransa, bütün savaş zararlarının Almanya tarafından 

eksiksiz karşılanması (reparation) konusunda son derece ısrarcıydı. 

Gerçekten de Fransa’nın maddi zararları devasa boyutlardaydı: 

İki milyon hektar tarım arazisi, orman ve meskûn alan yok edilmişti. 

300.000’den fazla bina ya tamamen ya da büyük ölçüde hasar 

görmüştü. 60.000 km yolun ve 5.000 km’den fazla tren yolunun 

yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. Ayrıca Fransa, müttefiklerine 

karşı yedi milyar Dolar borç altına girmişti. 

Versailles’daki barış konferansına bir Alman heyetinin 

katılmasına ancak 1919 Nisanı ortalarında izin verildi. Müttefiklerin 

barış koşullarını içeren taslak Almanlara “Trianon Palace” otelinde 

son derece dramatik bir ortamda verilirken 27 galip devletin 

temsilcileri orada hazır bulunuyordu. Clemenceau’nun Alman 

heyetine yönelik yaptığı kısa konuşma, içerdiği soğuk aşağılama 

açısından tam bir şaheserdi: “Karşınızda yer alanlar, kendilerine 

dayatılmış bu en korkunç savaşın hesabını sormak üzere burada 
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toplanmış bulunan küçük ve büyük devletlerin yetkili temsilcileri. 

Artık hesaplaşma günü gelmiş bulunuyor.” 

 

Barış koşullarının sertliği Almanya’da inanamazlık, umutsuzluk, 

protesto ve kesin ret içeren çok sesli bir yankıyla karşılandı. 

Özellikle de Batı ve Doğu’da verilmesi istenen topraklar –

Almanya’nın Alsas-Loren’i Fransa’ya ve Posnan, Yukarı Silezya ve 

Batı Prusya’nın büyük bir bölümünü Polonya’ya vermesi ve bütün 

kolonilerini kaybetmesi öngörülüyordu– kabul edilemez bulundu. 

Ama en büyük tepki, antlaşmanın korkunç olarak değerlendirilen 

231. maddesineydi. Bu maddeyle Alman İmparatorluğu’nun, 

“Almanya’nın ve ittifak yaptığı devletlerin saldırganlığı sonucunda 

ortaya çıkmış bütün savaş zararlarından” hukuki olarak sorumlu 

olduğu tespit ediliyordu. Müttefik devletlerin, kendilerine kapsamlı 

tazminatlar ödenmesi hakkını (savaş tazminatı) tanzim eden bu 

“savaş borcu maddesi” ahlaki bir hükme dönüştü ve tüm Weimar 

Cumhuriyeti dönemini gölgeleyen bir “Alman travması” (Eberhard 

Kolb) haline geldi. 

 

Versailles Antlaşması, sonraki 13 ay içinde Almanya’nın savaştaki 

müttefikleriyle başka barış antlaşmalarının imzalanması için bir 

başlangıç oldu. 10.9.1919’da St. Germain’de Avusturya ile, 

21.11.1919’da Neuilly’de Bulgaristan ile, 4.6.1920’de Trianon’da 

Macaristan ile ve 10.8.1920’de Sèvres’de Osmanlı İmparatorluğu ile 

antlaşmalar imzalandı. Paris’in “banliyö antlaşmaları”nın tümü 

benzer özelliklere sahipti: Kaybeden devletlerin büyük topraklar 

vermeyi, ordularını önemli ölçüde küçültmeyi ve büyük savaş 

tazminatları ödemeyi kabul etmeleri gerekiyordu. Özellikle büyük 

toprak kayıplarına uğrayan devletler, bu antlaşmaların ardından 

kendilerine dayatılan koşulları geçersiz kılmak ve geri aldırmak 

amacına yönelik politikalar uyguladılar. 
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5. “30 Yıllık Savaş”?
30

 
 

İki dünya savaşının deneyimlerinin ardından, 2. Dünya Savaşı’nın 

1914–1918 Büyük Savaşı’nın doğrudan bir sonucu mu olduğu sorusu 

sık sık ortaya atıldı. Fransız sosyal bilimci Raymond Aron ve 

“Totalitarizmin Kökenleri”nde Hanna Arendt bu noktayı 

vurguladılar. İngiliz tarihçi Eric Hobsbawn, bu dönem üzerine 

yazdığı kitabına “Aşırılıklar Çağı” başlığını koydu. 

Birinci Dünya Savaşı’yla İkinci Dünya Savaşı arasında devam 

çizgisinin varlığı, İkinci Dünya Savaşı sırasında pek çok kişi 

tarafından kabul ediliyordu . Hitler’in “masa başı sohbetleri” de, 

Churchill’in anıları da bunu gösterir. De Gaulle de 1941’de bir radyo 

konuşmasında “dünyanın Almanya’nın hâkimiyetine karşı otuz yıllık 

bir savaş sürdürdüğünü” söylemişti. 

Bu açıdan bakıldığında, iki dünya savaşı arasında geçen zamanın 

gerçekten de “bir savaşlar arası zaman” olduğu söylenebilir. 

Bu “30 yıllık savaş” tezinin kanıtlarının başında, Versailles 

Antlaşması’nın gerçek bir barışı getirememiş olması geliyor. 

Antlaşmanın ardından ortaya çıkan ve mümkün olduğunca etnik 

açıdan “saf” ulus devletlerden oluşan yeni devletler sistemi içinde 

sürekli yeni silahlı çatışmalar çıktı. Bunların sonucunda da 

dışlamalar ve sürgünler yaşandı. Devletler kısa bir süre içinde yeni 

bir savaş çıkacağını düşünüyor ve bu savaşa hazırlanıyorlardı. 

Fransızlar, Maginot Hattı ile sınırlarının etrafına bir çeşit “Çin 

Seddi” çekmeyi denediler. Her yerde “zehirli gazlardan korunma” 

önlemleri alınıyordu; tank ve uçak endüstrisi büyük bir canlılık 

yaşıyordu. Ama en az bunlar kadar önemli bir başka gelişme, 

Almanya’da çok güçlü bir rövanşizmin ortaya çıkmış olmasıydı. 

                                                      
30 Ayrıntılı bilgiler için yeni çıkan şu yayınlar önerilir: Jay Winter and The 

Editorial Committee of the International Research Centre of the Historial de la 

Grande Guerre (Yay. Haz.), The Cambridge History of the First World War 

(Cambridge 2014). Ayrıca: Robert Gerwarth, “The Continuum of Violence” 

(a.g.e. 2. Cilt, 638–662); savaş sonrasında güç dengelerindeki değişiklikler ve 

nüfus yapısındaki değişiklikler ile ilgili olarak: Peter Gatrell, “War after the War: 

Conflicts 1919–1923”, John Horne (Yay. Haz.), A Companion to World War I 

içinde (Wiley-Blackwell 2010), 558–575. 
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“Utanç verici” bir şekilde kaybedilmiş savaşın yarattığı travma 

geçmek bilmiyordu ve 1928’de ortaya çıkan ekonomik krizle birlikte 

çok şiddetli bir protesto potansiyeli ile birleşti. Nasyonal sosyalizm, 

bu potansiyelden beslenerek özel bir dinamik kazandı. Hitler’in 

karizması, en başta Versailles’da yaşanan haksızlığı ortadan kaldırma 

sözüne dayanıyordu. 1933’den sonra elde ettiği iç ve dış başarılar 

onu haklı çıkarıyor gibiydi. 1940’ta Fransa’ya karşı kazandığı zafer, 

Almanların çoğu tarafından Birinci Dünya Savaşı’nın zaferle 

sonlandırılması olarak yorumlandı. 

30 yıllık bir savaşın varlığını savunan görüşün dayanak 

noktalarından biri de yok etme politikasının sürekliliğidir. Bu görüşe 

göre, 1915’te Ermenilerin yok edilmesi ve Yahudi soykırımı arasında 

doğrudan bir ideolojik ve “teknik “ süreklilik vardır. Şüphesiz ki 

burada bir “öğrenme” söz konusudur. Bununla birlikte, Ermenilerin 

uğradığı zulüm mekânsal açıdan çok sınırlıydı ve Birinci Dünya 

Savaşı sırasında benzer bir olay daha yaşanmadı. Dolayısıyla bu 

olayların 1941’den itibaren yaşanan “yok etme savaşı”nın bir parçası 

olduğu söylenemez. 

30 yıllık savaş tezine karşı bir argüman da, “Versailles”ın yalnızca 

muzafferlerin kaybedenlerle bir hesaplaşması olmadığı, aksine 

burada yeni ve barışçı bir Avrupa yaratma konusunda güçlü bir 

iradenin ve “Milletler Cemiyeti” ile sembolize edilen samimi bir 

dünya barışı çabasının da var olduğudur. 

 

Ama yine de 30 yıllık savaş tezi gerçeğe yakın ve ikna edici geliyor, 

çünkü o dönemde neredeyse hiç kimse Hitler’in iktidara gelişinin 

ardında yatan temel nedenlerin “Versailles” ve ardından ortaya çıkan 

ekonomik sorunlar –özellikle de enflasyon– olduğundan şüphe 

duymuyordu. İki dünya savaşı arasındaki tarihsel farklılıkları 

inceleyen (ve gerekli olan) karşılaştırmalarda, dönemin bu görüşü 

göz ardı edilmemelidir. Gerçekten de Avrupa, ancak 30 yıllık bir süre 

içinde yaşanan iki dünya savaşından sonra bir barış kıtası haline 

gelebildi. 
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