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Tarihimizin bu hazin dönemiyle ilgili oku-
duğumuz ciddî eserler, Osmanlı Devleti’nin 

Avrupa’da meydana gelen sanayi inkılâbına 
bigâne kaldığını ve bu inkılâplar neticesin-
de hızla yayılan sömürgecilik faaliyetinde 
nasıl bir hazır av şekline geldiğini kaydet-
mektedirler. Maalesef okuma, inceleme ve 
düşünme melekelerimizin de zayıfladığı 

günümüzde, konuyla ilgili yabancı üstelik 
bir Rus kaleminden çıkan fevkalâde önemli 

bir makaleyi siz değerli okuyucularımızın na-
zarı dikkatine sunmayı zarurî gördük. 
Birinci Dünya Savaşı’nda bilhassa Sarıkamış cephe-

sinde yaşanan ulaşım imkânsızlıklarımıza karşı burnu-
muzun dibine, Sarıkamış’a kadar uzanan Rus demiryo-
lunu düşündükçe içimiz sızlamaktadır. Zira bu cephede 
İstanbul’dan gelen cephanemiz, ilkel usullerle Trabzon 
limanından Erzurum, Narman ve Tortum’a nakledilir-
ken, burada savaşan ordunun bazı birlikleri de Tokat ve 
Sivas’tan iki aylık bir yürüyüşle cepheye ulaşmıştı! Yani 
trenle gelen askerle haftalarca yürüyen asker savaşmıştı. 

İstanbul’dan Bağdat ve Hicaz’a demiryolu 
yaptıran devletimiz, kapısının önündeki Sarıkamış’a 
bırakın demiryolunu, doğru dürüst bir karayolu 
dahi yapamamıştı… İşte bu makalede demiryolu 
merkezli bakış açısıyla o zamanın konjonktürünü 
okuyacaksınız.

Yunus Zeyrek

Bismark’ın bu siyaseti 
nasıl izah edilebilir? De-
mir Başbakan’ın zamanın-
da Almanya, sadece bir 
kara Avrupa devleti mahi-
yetindeydi. Ne Türkiye’de 
ne Orta Doğu’da ne de 
Balkanlarda az çok ciddî 
iktisadî menfaatleri yoktu. 
O devir Almanya’sının ba-
ğımsız bir Türk, bir Afrika 
veya bir Balkan siyaseti de 
yoktu.

Bismark zamanındaki 
Almanya sanayii itibariy-

le gayet ilerlemiş bir devlet olmakla beraber 1866 ve 
1871 zaferleri sayesinde meydana gelen geniş millî 
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Takdim
Cihan devletimizin inkıraz bulduğu Birinci 

Dünya Savaşı’na girişimiz ve çıkışımızla ilgili mü-
nakaşalar günümüzde de devam etmektedir. Hatta o 
günlerde devletimizin içinde bulunduğu şartlar göz 
önüne alınmadan birtakım keskin görüşler ileri sü-
rülmekte, zamanın bazı şahsiyetleri şiddetle eleşti-
rilirken bazıları övülmektedir. Gerçi işin doğrusunu 
yazan kaynaklar yok değil fakat zamana göre deği-
şen siyasî mülâhazalarla bir kere şartlanmış beyinler, 
ilk duyduğu rivayetlerden sarfı nazar edemiyor. 

I. Berlin Kongresi ve Alman emelleri

Bismark zamanındaki Almanya, dünya çapında 
bir devlet değildi.1 Bismark’ın idare ettiği 1866 ve 1871 
savaşları, her şeyden önce Prusya’nın öncülüğünde 
büyük bir Alman şekillenmesinin oluşmasına yöne-
lik millî muharebelerdi. Bismark, Afrika veya Küçük 
Asya’yı pek önemsememişti; 1878-Berlin Kongresi’ne 
kadar Almanya’ya daha yakın görülen Balkan Yarı-
madası işleriyle uğraşmaya da pek istekli değildi. 
*   Bu tercüme makale, Nisan 1930 tarih ve 76 sayılı Askerî Mecmua’da 

çıkmıştır. Tercüme metinde kullanılan dil, Osmanlı Dönemi 
Türkçesi sayılabilecek özelliklere sahip oluğundan Yunus Zeyrek 
tarafından bugünkü Türkçe ve imlâ ile sadeleştirilmiştir. Yazının 
özüne dokunulmamış, birkaçı müstesna özel isimlerin imlâsı da 
yazıdaki gibi verilmiştir. 6, 7 ve 10. Dipnotlar makalenin yazarına, 
diğer sayfa altı açıklamalar bize aittir. Yazarla ilgili bilgileri arkada-
şımız Orhan Uravelli gönderdi. Makalede tercüme edenin ismi M. 
N. olarak verilmiştir; bu kısaltmanın kime ait olduğunu bilmiyoruz.

1 Otto von Bismarck (1815-1898), Alman birliğini kurmuş olan 
devlet adamı.
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Kable’ l-milad Asya-yı Suğra (Milattan önce Küçük Asya).

Kongresi’nde ‘namuslu simsar’ sıfatıyla çıkıp İngi-
liz diplomasisini idare eden Lord Bikonsfild’e isti-
naden Rusya ile mağlûp Türkiye arasındaki Ayas-
tefanos Antlaşması’nı yırtmak ve Rusya’nın 1877-78 
Savaşları sonucu olarak elde etmiş olduğu menfa-
atlerin önemli bir kısmını iptal ve Avusturya’nın 
Balkanlardaki nüfuzunu genişletmeye imkân sağla-
makla Alman dış siyasetinin henüz belirsiz bulunan 
yeni temayüllerinin gayriihtiyarî bir aleti olmuştu.  

Bismark, kongrede bir hareket tarzı belirle-
yerek bazı meselelerde Rus menfaatlerini savun-
mak ve diğer meselelerde ise müstakbel müttefiki 
Avusturya’nın hukukuna zarar verilmesine mani 
olmakla, Osmanlı Devleti hakkında hiçbir maksat 
gütmüyordu. O yalnız 1866 ve 1871’de Almanya’nın 
kazandığı menfaatleri elde tutmaya yönelik Avrupa 
dengesinin esasını korumaya çalışıyordu. Bunun-
la beraber o zaman bile Alman basınında Alman-
ya ile Türkiye arasında iktisadî ve siyasî ilişkilerin 
kurulması gerektiğine dair fikirlere tesadüf edili-
yordu. Almanya’nın Berlin Kongresi’ne katılması, 
Bismark’ın arzu ve isteğinden başka Almanya’nın 
Türk işlerine karışmasının başlangıcı olmuştu. Bir-
çok Alman yazar ve devlet adamı, Bismark’ın fikrine 
muhalif olarak, Türkiye’nin kesin olan çöküşünün 
ve İstanbul’un Rusya’ya geçmesinin Avrupa 
haritasını baştanbaşa değiştireceğini ve Rusya’yı 
yalnız Avusturya için değil Almanya için de çok 

pazarı, ilk on yıllık devrelerde Alman fabrikalarının 
üretmekte olduğu malların sürülmesi için fazla el-
verişli değildi. Bu tür millî pazarın sınırları içinde 
Alman sanayii kesintisiz ilerleyerek gelişme hızı iti-
bariyle diğer ülkelerin sanayiini geçmekteydi. 

Birçok müsait şartların etkisi sayesinde Alman 
sanayii, Bismark devrinin sonuna doğru ulaşmış ol-
duğu yerde durmayarak baş döndürücü bir sür’atle 
ilerlemeye devam etti. Ülkenin her tarafında yeni 
fabrikalar kuruluyor ve yeni demiryolları yapılıyor-
du. Şehirlerin nüfusu artıyor ve köylerin nüfusu o 
nispette azalıyordu. 

Bismark’ın yeterli gördüğü eski dış siyaset gaye-
leri, ondan sonra gelenlere önemsiz ve dar görün-
meye başladı. 14 Kasım 1906’da Reichtag’da verdiği 
nutukta Başbakan Prens von Bülow2, “ ismark’tan 
sonra gelenler, kör körüne onun taklitçileri olmamalı-
dır.” diyerek şunları söylemiştir: “ ayet gelişmeler 

ismark’ın takip e iği hede erin ilerisine gitmemizi ge-
rektirirse biz bunu yapmakla sorumluyuz.” 

Zaten Alman dış siyasetinin yeni istikamete 
doğru yönelmesi Bülow’dan önce başlamıştı. Millî 
Alman devleti kendi sınırlarını çoktan beri aşmış 
bulunuyordu. Geçen asrın sonunda Almanya’nın 
iç pazarları çoktandır Almanya’da yığılmış bulu-
nan sermaye ve mal miktarının büyüklüğüne cevap 
veremez hâle gelmişti. Bizzat Bismark, 1878 Berlin 
2  Prens Bernhard von Bülow (1849-1929), İmparator II. Wilhelm’le 

birlikte genişleme siyaseti gütmüş olan Alman şansölyesi.

Bizim AHISKA

6 Sonbahar 2017



tehlikeli bir komşu hâline geleceğini düşünüyordu. 
İşte Almanya’da Osmanlı Devleti’nin mukaddera-
tına önem vermeye başlandığı sıralardadır ki, asıl 
Türkiye’nin yüksek mahfillerinde Almanya ile ya-
kınlaşma siyasetine doğru kuvvetli bir meyil hisse-
dilmeye başladı.

1876-77 savaşının ardından bozguna uğramış, 
küçülmüş, topraklarının önemli bir kısmını kay-
betmiş bulunan, kesin çöküş ihtimaliyle karşı kar-
şıya gelmiş Türkiye yapayalnızdı. Yardım aramak 
için kime müracaat edebilirdi… Onun görünürde-
ki bütün dostları, Rus-Türk savaşından isti-
fadeyle kimisi Rusya aleyhine gösterdiği 
siyasî yardıma kimisi de tarafsızlığını 
korumuş olmasına karşılık mükâfat 
olarak galip Rusya’ya terke mec-
bur olduğu araziden fazla olarak 
yeni yeni yerler almakta kusur 
etmemişlerdi! Bu arada İngil-
tere Kıbrıs adasını, Avusturya 
Bosna-Hersek’i almış, Fransa 
da Suriye’deki nüfuzunu art-
tırmıştı. Türkiye, bütün bun-
lara rakip ve kendisini de hi-
maye eden, o zamanlar henüz 
emperyal bir siyaseti de olma-
yan kuvvetli Almanya’yı gördü. 
Gerçekten büyük devletler ara-
sında Osmanlı sınırlarından uzak 
ve Osmanlı Devleti’ni tehdit etme-
yen yalnız Almanya vardı. 

Hâlbuki büyük devletlerin 
hepsi Türkiye kapılarının önünde 
karar kılmışlardı. Rusya ordusuyla 
Türkiye’nin Doğu Anadolu sınırında, İngiltere Mısır 
ve Kıbrıs’ta, Avusturya Balkan Yarımadası’nın ku-
zeyinde Selanik yollarında, Fransa da okullarıyla, 
konsoloslarıyla Suriye ve Filistin’de, filolarıyla o kı-
taların sahillerindeydi.

Abdülhamit Almanya ile bir askerî ittifak imza-
lamayı çok arzu etmişti ve daha sonra Üçlü İttifak3 
teşkil edildiği zaman, Nord und Süd adlı Alman mec-
muasında 1913 Kasım’ında Profesör Ludwig Stein 
tarafından yayımlanan hatıralarda da görüldüğü 
üzere, Bismark ve II. Wilhelm’in Türkiye’nin ittifaka 
katılmasını reddetmiş olduklarına çok üzülmüştü. 
Bu hatıralarda Abdülhamid’in ağzından şu değer-
lendirme nakledilmektedir: “ ğer ismark ku etli 
bir ürkiye’nin Almanya için çok gerekli olduğunu zama-
nında anlamış olsaydı her iki memleket için hayırlı olur-
du. ismark’ın bizi çlü ifak’a kabul etmek istememiş 
olması esef ericidir.”
3 Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya arsında kurulan birlik.

1876-77 savaşından sonra Osmanlı Hükûmeti, 
ordusunu düzenleme ve yenilemeye karar vererek 
Alman Hükûmeti’nin yardımına müracaat etti. Bü-
yük Harp’te Küçük Asya’da vefat etmiş olan Von der 
Golç Paşa’nın4 idaresi altında bir askerî heyet 1882’de 
Türkiye’ye gelmişti. Alman Hükûmeti, Osmanlı 
Devleti’nin askerî kuvvetini düzenlemesine karşılık, 
birinci şart olarak Türk ordusunun silâhlarını ye-
nilemek maksadıyla yapılacak siparişlerin, Fransız 
fabrikalarına değil Alman fabrikalarına verilmesini 
istemiştir. Bu suretle yalnız ilk üç sene zarfında Es-

sen’deki Krup fabrikasına seksen milyon frank-
lık siparişler verilmişti. 

Almanya’nın yardımına kar-
şılık Türkiye’ye yüklenen bu şart, 
Alman maden ve top imalât sana-
yiinin, Alman dış siyaseti üzerin-
de kazanmaya başladığı büyük 
nüfuzun ilk işareti olmuştu. Bu 
işaret, Almanya kapitalist sosyal 
düzenindeki ağırlık merkezinin, 
madenî imalât sanayiine doğru 
yöneldiğini gösteriyordu. Al-
man generali Molman’ın izah 
ettiği gibi, Alman Hükûmeti 

askerî ıslâh heyetlerini, bütün 
silâh ihtiyacını Almanya’dan kar-
şılayan ülkelere gönderiyordu. 

Bu gibi durumlar daha 
önce Arjantin, Bolivya, Şili ve 
Romanya’da olmuştu:“Sil h sipa-
rişlerini Almanya’ya ermeyen ülke-
lere eğitim subayları ermeyiz, diye-

cekler ki müstakbel düşmanlarımızı sil hla 
donatıyoruz, bunun ne önemi olabilir ”

Bununla birlikte Alman nüfuzunun Türkiye’ye 
gelmesi, yalnız Osmanlı askerî siparişlerinin 
Almanya’ya verilmesiyle kalamazdı. Osmanlı or-
dusu nispeten sınırlı olup Alman savaş sanayiinin 
dışarıya olan ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamaz-
dı. Almanya’nın gelişmiş bir sanayi devleti hâline 
gelmesi, onun madenî imalât ve diğer sanayi ku-
ruluşlarının hayret edilecek bir şekilde gelişmesi-
ne sebep olmakla, Alman burjuvazisini, büyük bir 
endişeyle yeni ihracat kapıları bulma meselesiyle 
meşgul olmaya mecbur etmişti. Hâlbuki Almanya, 
tamamıyla gelişip büyük bir sanayi ve askerî dev-
let hâline geldiği zaman, dünyanın büyük bir kısmı 
ve hatta yerkürenin hemen bütün kıtaları, Alman-
lardan önce yetişmiş bulunan milletler arasında 
4 Von der Golç (1843-1916): Osmanlı ve Alman ordularından ma-

reşal rütbesi alan Prusyalı asker. Birinci Dünya Savaşı’nda Ku-
tülamare kuşatması sırasında Bağdat’da tifüsten öldü. Mezarı 
İstanbul Tarabya’dadır.

II. Abdülhamid - II. Wilhelm.
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Rusya ve Almanya’nın Yakın Doğu’daki menfaatle-
ri arasında zıtlıklar olduğunu daha önceleri açıkça 
yazmıştı. Birçok kitapçıklar yazmış olan bu yazarın 
‘ ürkiye’yi aksim tmeli mi?’ adlı eserinde, Rusya 
İstanbul’u ele geçirdiği takdirde Almanya’yı tehdit 
edecek tehlikelerden şöyle bahsetmektedir:5

“ ürkiye’yi taksim edilmeli.  kin şu taksim işi 
merkez  A rupa de letleri tarafından yapılmalıdır. ayet 

usya, smanlı mparatorluğu’nun mirasçısı olursa, 
azakların merkez  A rupa’yı istil  etmesine kimse mani 

olmayacaktır. us bayrakları aliç üzerinde dalgalan-
dıktan sonra artık iş işten geçmiş olacak  azaklar biraz 
sonra iyana surları e randenburg kapısı önüne kadar 
geleceklerdir. alkanlar, merkez  A rupa’nın malı olmalı. 
Aksi takdirde A rupa bir us il yeti olacaktır. u prob-
lemin üçüncü bir çözümü yoktur.”

Devam etmekte olan savaştaki hadiseler, Alman 
emperyalistlerinin Yakın Doğu’daki menfaatlerine 

ne kadar büyük önem verdiklerini gösterdi. 
Alman Genelkurmayı’nın Balkan Savaşı 

sahnelerine ilk önce Sırp cephesine ve 
sonra Romanya cephesine ne kadar bü-
yük önem verdiği bilinmektedir. Zira 
Almanya’nın Türkiye ile olan bağla-
rının korunması veya bozulması, bu 
sahnedeki zafere veya mağlûbiyete 
bağlıydı. Alman emperyalizminin 
resmî teorisyeni olan P. Rohrbach’ın, 
savaş sırasında belirttiği gibi, “ ayet 

Fransızlar, ngilizler e uslar, oğaz’ı 
ele geçirip Almanya’yı doğudan koparmış 

olsalardı, bu hadisenin sonuçları hesap edile-
meyecek kadar ahim e Almanya’nın dünya-
daki siyaseti son bulmuş olacaktı ”

Aynı yazar, “Das Grossere Deutschland (Daha 
Büyük Almanya)” adlı broşürün beşinci sayısında 
yayımladığı makalede şu satırları yazmaktadır: 

“ ir taraftan oğazlarla ran örfezi, diğer taraf-
tan Sü eyş analı’yla Ağrı Dağı arasındaki yerler til f 
De letleri ngiltere, Fransa e usya  tarafından tak-
sim edilirse eyahut o yerlerdeki nüfuzumuzu tama-
men kaybedersek ne olacak? u sorunun ce abı açıktır  

öyle bir Almanya’nın bir dünya de leti olarak sonu e 
birinci sınıf büyük de letler arasından çıkması demek 
olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu hâlen öyle yerlere 
sahiptir ki, dünya ekonomisi e milletlerarası siyaset ba-
kımından önemi, onlar imar edilmeye ve işletilmeye 
başladıkça kıymeti devamlı artmaktadır. Bu 
memleketlerden uzak kalacak devlet, milletlerarası 
önemini kaybedecektir. Almanya, tarihinin buhranlı 
noktasında bulunmaktadır.”
5  Bresnitz von Südakov, ürkiye’yi aksim tmeli mi? Berlin, 1898, 

3. Bsk, s. 71. Aynı yazarın “ usya ark Meselesini alletmek stiyor 
mu?” adlı diğer bir kitapçığı (Berlin, 1900) dahi dikkate değerdir.

paylaşılmıştı. Dünyanın bölüşülmesinde Almanya 
pek geç kalmış, Almanya için ya hiçbir şey kalma-
mış veyahut da pek az bir şey kalmıştı. İşte Alman 
askerî heyetinin Türkiye’ye gönderilmesinden sonra 
Alman basınının nazarı dikkati Osmanlı Devleti’ne, 
onun hesaba gelmez tabiî servetine ve bir zamanlar 
medenî ve mamur şehirleriyle meşhur olan Orta 
Doğu’ya yönelmeye başladı; bu coğrafyayla ilgili 
birçok kitaplar neşredildi. 

“ üçük Asya  Alman olonizasyonunun Sahası” 
adlı kitabın yazarı Kerger, vatandaşlarına Osman-
lı Devleti’nin en önemli yerleri olan bu coğrafyaya 
dikkat etmelerini tavsiye ile diğer devletlerin eline 
düşmeden buraların zapt edilmesinin Almanlar 
için zarurî olduğunu anlatıyordu. Meşhur Alman 
Şarkıyatçısı Dr. Springer 1886 yılında yayımlanan 
kitabında şöyle diyordu. “Yerkürede Suriye e rak ka-
dar müstemleke yapılmaya el erişli bir memleket yoktur. 

urası büyük de letlerden biri tarafından henüz zapt 
edilmemiş tek kıtadır. ayet Almanya müsait bir 
fırsatı kaçırmayıp azakların buraya kadar el 
uzatmalarından önce fırsa an istifade ede-
cek olursa dünyanın taksiminde en iyi hisse 
Almanya’nın hissesi olacaktır.”

II. Türkiye’nin taksimi hususunda  
     Rus-Alman gerginliği

Almanya’nın hâkim sınıfları göz-
lerini Yakın Doğu’ya çevirdikleri an-
dan itibaren Rus-Alman münasebet-
leri bozulmaya başladı. Duma üyelerin-
den Maklakof’un 12 Mayıs 1919 tarihinde 
Moskova’da İngiliz Kulübünde verilen zi-
yafette verdiği nutukta tam bir isabetle söylediği 
gibi geleneksel Alman-Rus dostluğu yerine geçen 
husumet, o zamanki savaştan çok önce, yani Alman 
emellerinin birlikten emperyalizme yöneldiği ve bu 
emperyalizmin Almanya’nın Bağdat’a ve oradan da 
İran Körfezi’ne doğru yol açmaya çalışması şeklinde 
göründüğü anda başladı. 

Bu andan itibaren Rusya ve Almanya birbirine 
düşman oldu. 1914-1917 muharebesi zaten aşikâr 
olan bir şeyi meydana çıkardı. O da Rus ve Alman 
emperyalizm menfaatlerinin birbirine zıt bulunup 
hiçbir şekilde bağdaşmamasıdır. Yakın Doğu’yla 
ilgili olup Almanya’nın Balkanlarda ve Küçük As-
ya’daki menfaatlerinin korunması amacıyla yazıl-
mış ve ölçüsüz vatanperverlik duygularıyla hareket 
eden bütün Alman basınının her satırında, Rusya’nın 
İstanbul’da yerleşmesini arzu edilir bir durum ola-
rak değerlendiren Bismark’ın bu görüşü redde-
dilmektedir. Alman yazarı Bresnitz von Südakov,  

Otto von Bismark
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Bir başka yerde aynı yazar şöyle demektedir: 
“Almanya’nın geleceği doğudadır. üçük Asya’da, 

Suriye’de rak’ta, Filistin’dedir. ağdat ha ının geçtiği 
bir noktada dünyanın en zengin petrol kaynaklarından 
biri bulunuyor. oros’un bağrında büyük bakır e diğer 
maden tabakaları ardır. abilyonya ası dünyanın en 
büyük buğday e pamuk üreticisi olabilir. rak’ta milyon-
larca koyunları besleyecek otlak yerler ardır. ize l zım 
olan ham maddelerin büyük bir kısmı orada e hep bir 
yerde olmak üzere bulunuyordu.”

Alman emperyalistlerinin Küçük Asya’ya ver-
dikleri büyük önem ile Rusya tarafından Osmanlı 
Devleti’ni tehdit eden daimî tehlike göz önüne alı-
nırsa, bu iki devletin hanedanları arasındaki bağ-
lara rağmen Yakın Doğu meselesi hakkında hiçbir 
zaman uyuşmamış olmalarına şaşmamalı. Bu mu-
harebe zamanında Rus ordularının Galiçya’da ka-
zandığı zaferler zamanında bile Migolin ve Woyey-
kof gibi Rus emperyalistleri, Rusya’nın menfaati ne 
Galiçya’da ne de Alman vilâyetlerinde bulunmayıp 
her şeyden evvel Yakın Doğu’da, Doğu Anadolu’da, 
Irak’ta, Karadeniz ve Çanakkale boğazlarında oldu-
ğunu yazıyorlardı.6

eç gazetesinin 15 Kasım 1915 tarihli sayısının 
başmakalesinde, Yakın Doğu’nun Avrupa’yı sarsan 
bütün siyasî ve askerî nöbetlerin kaynağı olduğunu 
ve şimdi devam eden savaşın da gene Yakın Doğu 
siyasetinin karanlık sinesinden doğmuş olması-
nın adi bir tesadüf eseri olmadığını iddia ve biraz 
da basit düşünmekle beraber büsbütün haksız da  
değildir. Devam etmekte olan savaşta büyük bir et-
ken vazifesini görmüş olan Rus-Alman ihtilâfı söz 
6 Novy Economist risalesinin 8 Kasım 1914 tarihli sayısında çıkan 

‘Atalarımızın asiyet ikleri azife’ başlıklı makalede Muallim 
Migolin, Rusların en önemli vazifesinin Yakın Doğu’da olduğu-
nu ispat ediyor. Aynı risalenin 15 Kasım 1914 sayısında çıkan 
‘ usya e ürk Mirası’ başlıklı makalede Muallim Woyeykof 
aynı davayı ispata uğraşıyor.

konusu olunca, bu ihtilâfın asıl sebebinin Yakın 
Doğu meselesi olduğu şüphesizdir. Almanya’nın 
ölçüsüz vatanperver basını, Yakın Doğu’daki Al-
man çıkarları ve Almanya’nın Türk mirasındaki 
hisse hakkı meselesiyle meşgul olmaya başladığı 
andan itibaren Rus tehlikesi ve Rus-Alman çıkarla-
rının birbirine ters düşmesi hususları, söz konusu 
basının devamlı meşgalesi oldu. Gerçekten Alman 
Hükûmeti, Türkiye hakkında beslediği istilâ emel-
lerinin açığa çıkarılmasına yönelik ilk ciddî adımları 
atar atmaz Almanya ile Rusya arasında kaçınılması 
mümkün olmayan ihtilâflar baş gösterdi.

Her iki devlet arasında Türkiye’nin mirası etrafın-
da bir dakika bile durmamak üzere inatçı bir müca-
dele başladı. Maamafih Almanya’da Türkiye’nin tak-
simi taraftarları pek azdı. Türkiye’nin parçalanma-
masını ve aksine onun Alman plânlarına zarar ver-
meyecek derecede kuvvetlenip toprak bütünlüğünü  
koruyabilecek kadar direnme gücüne sahip bulun-
ması, Alman emperyalistlerinin işine daha uygundu. 
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okuyan binlerce okuyucu, bu ‘Şark Emelleri’ne ka-
pılmaya ve Alman mukadderatının, hakikaten 
Irak’ta kaîm Nino a ve Süs şehir harabelerinin etra-
fında hallolunacağına inanmaya başladılar. Birçok 
barış yanlısı Alman’ı ve mütefekkirlerini celbeden 
şâirane efsaneleriyle, Arap hilâfeti zamanına ait par-
lak hatıralarıyla, güzel camileri, çarşıları, kervansa-
raylarıyla, minarelerden ezan okuyan müezzinleriy-
le, Bin Bir Gece Masalları’yla Harun Reşid’in büyülü 
şehri olan Bağdat, hâkim sınıfların aksine hiçbir 
zaman idealizmden büsbütün vazgeçmeyen halk 
kütlelerinin şiire, efsaneye olan ihtiyacına uygun 
düşmekteydi. Almanya’nın büyük kuzey limanını 
dünyanın kadîm ve müstakbel buğday ambarı olan 
Irak’la bağlayacak muazzam Alman demiryolunun 
son noktası olan Bağdat şehri de esasında sırf maddî 
menfaat mülâhazaları bulunan o büyük proje üzeri-
ne hafif bir şiir örtüsü atıyordu. 

II. Wilhelm,8 1898’de güya Salahaddin Eyyubî’nin 
türbesini ziyaret maksadıyla icra ettiği gürültülü 
patırtılı seyahat neticesinde Alman kapitalistleri, 
yalnız Bağdat’a diye hattı İran Körfezi sahiline kadar 
bir demiryolu inşası imtiyazını aldılar. Bu seyahat, 
sanki maksadı sırf in ir ece Masalları’nın tas-
virlerini taklit etmekmiş gibi merasimle yapılmıştı. 
Gerçekten Wilhelm’in başında altın kartallı kasketi 
vardı ve İmparator, Alman askerî üniformasını gi-
yiyordu. Lâkin giydiği diğer şeylerin hepsi sanki 
Arap masallarından taklit edilmişti.  Wilhelm’in 
yüzü, omuzlara kadar inen beyaz bir örtüyle kapan-
mıştı. Beyaz üniforması, şeffaf ve ince bir tül altında 
görünüyordu. Prusya kasketi bile ince bir kefiye ile 
örtülü olup uzaktan pek az fark edilebilirdi. Beyaz 
bir Arap atına binen imparator, herkesin nazarında 
kendisini bulutlarla çevrilmiş gibi gösteriyordu ve 
galiba yarım insan, yarım ilâh, bir masal kahramanı 
etkisini yapmak sevdasındaydı. 

Alman basını vaktiyle bu operet kılıklı giyim tarzı-
nın tasvir ve tarifine birçok sütunlar ayırmıştı. Bininci 
defa olarak eski ve fakat ebediyen yeni kalan hikâye 
tekrar edilerek yeryüzünde saadetin, nurun, güzelli-
ğin, kudretin kaynak ve timsali olan Altın ost’unu 
aramak için masalımsı Kolhida’ya9 sefer eden Argo-
notların efsanesi safdil halk kütlelerinin hayalî kar-
şısında tekrar canlandı. rak cenneti’ne doğru Alman 
seferi hakkındaki yeni efsanede Alman kahramanları-
nın aradığı Altın Post’unu muhafaza eden ejderin ro-
lünü bu sefer Rusya oynamaktaydı. Bu ejderi uyutan 
büyücü Med’a’nın rolünü de Bağdat Projesi müteşeb-
bislerinin fikrine göre, Wilhelm başta olduğu hâlde 
mahir Alman diplomasisi üstüne alacaktı. 
8 II. Wilhelm (1859-1941): Son Alman İmparatoru ve Prusya Kralı.
9 Kolhida: Antik Çağ’da Doğu Karadeniz Bölgesi’nin adı. Yunan 

Mitolojisi’nde Altın ost’un bulunduğu ülke.

Şu kadar ki Türkiye’nin gereğinden fazla kuvvetle-
nip Alman dostluğuna ihtiyaç duymayacak olması 
da Almanya tarafından arzu edilmemekteydi. 

Türkiye’nin bir an evvel taksimi gereğine dair 
Bresnitz von Südakov tarafından açıklanan fikirle-
re benzer fikirler, Alman emperyalistlerinin Küçük 
Asya hakkındaki emellere kapılmaya başladıkları 
ilk devrede ileriye sürülmekteydi. Daha sonra şim-
diki savaştan önceki on beş senelik bütün Alman 
basınının ruhunu teşkil eden diğer bir fikir ortaya 
çıktı. Şimdiki hâlde Osmanlı Devleti’nin taksimi, 
Almanya’nın çıkarlarına uygun değildir. Bundan 
dolayı şimdilik ancak Almanya’nın Osmanlı Devleti 
üzerinde üstü kapalı bir nevi himaye hakkını elde 
etmek ve asta Adam’ın âni vefatının ‘tereke’ mese-
lesi söz konusu olduğu sırada, bu terekenin büyük 
bir kısmının Almanya’nın elinde bulunacağı zama-
na kadar tehir ettirmek lâzım. Almanya, bu hazırlık-
lar döneminde Türk mallarından mümkün olduğu 
kadar fazla alacaklı senetleri elde bulundurması ge-
rekir. Bu savaşın arifesinde Alman emperyalistleri, 
şu bildiğimiz buğday imtiyazını böyle bir alacaklı 
senedi karşılığında düşünmekteydiler!  

III. Hamburg-Berlin-Bağdat Hattı projesi

Hayret edilecek bir sür’atle gelişen Alman ma-
den sanayii ürünleri için yeni bir ihraç kapısı bul-
mak ve aynı zamanda Türkiye’yi çelik zincirlerle 
Almanya’ya bağlamak maksadıyla başta Krup ve Tiş 
olduğu hâlde Alman maden sanayii erbabı, Ham-
burg-Berlin-Bağdat demiryolunun inşası hakkında 
muazzam bir proje ortaya koydular. ağdat ro esi, 
Alman maden sanayii erbabını pek az ilgilendiri-
yordu. Gerçekten bütün Küçük Asya’yı baştanbaşa 
kat edecek bir demiryolu, birkaç milyon put rayın 
binlerce vagon ve lokomotifin satılmasına imkân 
verirdi. Bu demiryolu şebekesinin asıl hatlarının 
uzunluğu 4000 ersti geçmesi gerektiğini söylemek 
yeterlidir.7 

Maden sanayiinin başında bulunan tröstün hiz-
metinde olan basın, Bağdat’a kadar bir Alman de-
miryolunun inşası neticesinde Almanya için açılan 
parlak istikbali tasvir için var kuvvetini sarf etti. 
Proje sona erdiği zaman Almanya’yı yükseltme, 
dünyada birinciliğini sağlama ve gerek Küçük 
Asya’da gerekse bütün İslâm dünyasında Alman 
medeniyetinin nüfuzunu yerleştirmeden bahsetti. 
Bütün Alman basını bu konuyu, büyük bir hararetle 
süslemeye koyuldu. Son yirmi sene zarfında  
Bağdat kelimesi her gün Alman basınının sütun-
larında muhakkak yer aldı. Gazetelerini her gün  
7 Put: 16.4 Kg’lık Rus ağırlık ölçüsü. Verst: 106 Km’lik Rus uzun-

luk ölçüsü.
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Mühendis Wilhelm von Presl’in ha-
zırladığı ilk projeye göre Bağdat hattı 
Haydarpaşa’dan başlayacak, buradan Ka-
radeniz sahiline hemen paralel bir istika-
mette Anadolu’nun kuzeyini kat’edip sonra 
güneydoğu istikametinde İran kervanları-
nın geçiş noktası olan Sivas’tan geçecekti. 
Sivas’tan ayrılan bir şube hattı, Erzurum, 
Bitlis ve Kafkas sınırına kadar gidecekti. 

 Presl’in projesine göre bu hat Sivas’tan 
sonra güneydoğuya doğru istikamet değişti-
rerek Diyarbekir ve Musul yoluyla Bağdat’a 
ve oradan da İran Körfezi’ne ulaşacaktı. Böy-
le bir hat, Osmanlı Devleti’nin birbirinden 
kopuk muhtelif bölgelerini demir çemberle 
bağlayıp yekpare bir kütle hâline getirecek 
ve memleketin herhangi bir noktasında ve 
bilhassa Rus sınırında gereken asker mik-
tarının sür’atle toplanmasını mümkün kılan 
büyük bir askerî hat olacaktı. Şayet kırk sene 
önce teklif olunan Presl Projesi, vakti zama-
nında icra edilerek Osmanlı demiryolları 
Trabzon, Erzurum ve Bitlis’e kadar ulaşmış 
olsaydı, hem 1877-78 Türk-Rus Savaşı hem 
de şimdiki Kafkas seferi büsbütün başka 
bir şekil alacaktı. Belki Rus orduları, karşı durul-
ması mümkün olmayan bir zorlukla karşısında 
bulunacaktı.  

1871-72 senelerinde Haydarpaşa’dan İzmit’e ka-
dar olan 92 Km’lik bir bölüm inşa edilmişti. Lâkin 
iş, ondan sonraki on altı sene zarfında yani 1873’ten 
1889’a kadar bir adım bile ilerleyememişti. Presl ta-
rafından tasarlanmış muazzam bir projenin bir kıs-
mı bile Türkiye’nin kendi vasıtalarıyla vücuda geti-
rilemeyeceği aşikârdı. 

Bunun içindir ki Türk Hükûmeti, memleketin 
askerî ıslahatıyla bu kadar ilgili olan demiryolu in-
şaatında kuvvetli Almanya’nın yardımını büyük bir 
memnuniyetle kabul etmişti. 

Binlerce vagon, lokomotif, yüz binlerce ton ray 
satın alacak yeni bir müşteri memleket arayan Al-
man maden sanayii erbabı, başlarında Krup olduğu 
hâlde İstanbul’dan başlayıp bütün Küçük Asya’yı 
geçerek Bağdat yoluyla İran Körfezi’ne kadar de-
vam edecek muazzam demiryolunun projesine dört 
elle sarıldılar. Lâkin bu kadar büyük bir projeyi ger-
çekleştirmek için büyük malî desteğe ihtiyaç var-
dı. Bunun için işin malî yönü, bildiğimiz Deutsche 
Bank’a verildi.

“Deutsche Bank, zamanımızın bir soylusudur. 
1871’de on beş milyon mark sermaye ile kurulmuş 
olan bu banka, 1905’te yüz milyon marktan iba-
ret bir sermayeye sahipti. Deutsche Bank’ın, gerek  

içeride gerek dışarıda Almanya’nın bütün sanayi 
teşebbüsleri üzerinde büyük etkisi vardı. Bundan 
dolayı Almanya’nın dış siyaseti üzerinde de büyük 
tesiri olmuştur. Bugün bu bankanın büyük sana-
yi ile olan ilişkilerini belirlemek zordur. İhtimal ki 
Fransa’nın top kralı olan Şınayder tarafından ku-
rulmuş Soci t  en ral ankası gibi kuvvetli bir top 
ve saire madenî imalât tröstü tarafından vücuda 
getirilmiştir. Belki az çok müstakil bir maliye kuru-
luşudur. Lâkin herhâlde bu bankanın Almanya’nın 
madenî imalât sanayiinin krallarıyla ve bilhassa 
Krup’la kuvvetli bağları olduğu şüphesizdir. Kısa-
cası Alman madenî sanayii imalâtı, Alman bankala-
rının faaliyeti üzerine pek büyük etki edip ekseriya 
söz konusu faaliyetin şu veya bu istikamette sarf 
olunmasını telkin eder.”

Deutsche Bank’ı, Bağdat Projesi’nin malî yönünü 
destekleyecek bir kuruluş sıfatıyla ileriye sürüp bu 
bankanın, Alman Hükûmeti’nin yardımına mazhar 
olmasını sağlamakla, Alman madenî imalât tröstü, 
tabiatıyla bu büyük demiryolunun inşası için lâzım 
olacak levazımın hepsi değilse de büyük bir kısmının 
Alman fabrikalarına sipariş edileceğinden emindi. 
Deutsche Bank, 1888 yılında Anadolu Demiryolları 
Şirketi’ni kurmak ve Ankara’ya kadar bir hat yap-
mak imtiyazını aldı. Bu imtiyazla beraber Bağdat’a 
kadar diğer imtiyazların da kendisine verilece-
ği sözünü aldı. Bu hat imtiyazının alınmasından  
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Fransa’nın da Bağdat hattının inşasına resmen ka-
tılmasını sağlamaya çalıştı. Alman maden sanayii 
tröstü, Fransa’da sözü geçen iki devlet adamının 
yardımını elde etti. Bunlardan biri 1902’de maliye 
bakanı olmuş maliyecilerden Ruviye ve diğeri de 
Dışişleri Bakanı Delkase’ydi.

Osmanlı Devleti’nin tabiî servetini Alman ser-
mayecileriyle beraber işletmekle büyük kârlar 
almak ümidinde bulunan birçok Fransız maliye-
cisinin ve sanayi erbabının menfaatlerine hizmet 
eden Ruviye, Bağdat hattı projesini kuvvetle sa-
vunuyordu. Delkase’ye gelince, Fransa’nın Bağdat 
hattına katılmasını arzu etmekle birlikte her şeyden 
evvel Rusya’nın bu mesele hakkındaki düşünce-
sini anlamıştı. Fransa’nın müttefiki olan bu dev-
letin plânlarına muhalif olarak hareket etmemek 
gerektiğini düşünüyordu. Fransa Cumhurbaşkanı 
Löbe’nin 1902 yılında Petersburg’da bulunduğu sı-
rada Delkase’nin, Rus Dışişleri Bakanı Lamsdorf’u 
Fransa’nın Bağdat işine katılmasına rıza göstermek 
hususunda ikna etmeye çalıştığı bilinmektedir.

Delkase, Fransa’nın Bağdat hattına katılması 
hâlinde bu hattın Rusya’ya karşı yönelmiş bir silâh 
vazifesini göremeyeceğini ispat ediyordu. Delkase, 
1902-1903 senelerinde Rus dış politikasını çekip çe-
virenlerle yaptığı görüşmelerde, bu meseleyi kurca-
layıp kendi fikirlerini dile getiriyordu. Rus Bakanı 
Vite, Delkase’nin Bağdat meselesindeki tavrına karşı 
kesin muhalefet ettiği hâlde, Lamsdorf, Fransız Dı-
şişleri Bakanı’nın görüşünü uygun buluyordu. Del-
kase, Alman Hükûmeti’ne, 1902’de sırf Alman olan 
Bağdat hattı şirketi yerine bir Rus-Alman-Fransız or-
taklığının kurulması projesini teklif etti. Bu ortaklık-
ta Fransız sermayesinin hissesi %40, Alman serma-
yesinin hissesi %40 ve Rus sermayesinin hissesi %20 
olacaktı. Fransa’nın resmen Bağdat hattına katıl-
masını sağlamak için Ruviye ve Delkase tarafından 
harcanan çaba, Rus Hükûmeti çevrelerinde kuvvetli 
bir muhalefetle karşılaştı. Fransa’nın malî araçları-
nın sadece Rus Hükûmeti’ne hizmet etmesini arzu 
eden ve Fransız milyonlarının Alman teşebbüslerine 
ayrılmasını istemeyen Vite, yukarıda belirtildiği gibi 
bilhassa muhalefet ediyordu. Hâlbuki Almanya’nın 
tek başına Bağdat hattının inşası için gereken serma-
yeyi tedarik edemeyeceği açıktı. Fransız Parlamento-
sunun 1 Ocak 1902 tarihli oturumunda Milletvekili 
Eugen Etien şu sözleri söyledi: “ ize diyorlar ki Fransa 

 erecektir. lbuki ben  ereceğine eminim.”
Gerçekten Fransa’nın resmen karşıladığı %40’lık 

hisseden fazla olarak Deutsche Bank, kendisiyle iliş-
kileri olan bazı Fransız bankaları vasıtasıyla hisse 
senetlerinin önemli bir kısmını satmayı başarmıştı. 
Bağdat hattının birinci kısmının inşasında Fransız 

itibaren Almanya’nın dış siyasetinde yeni bir çığır 
açılıyor. Zira bu imtiyaz, Almanya’nın Yakın Doğu’ya 
doğru ilerlemesinin ilk kesin ve açık adımıdır. 

Aynı zamanda bu imtiyaz, Berlin Kongresi zama-
nından beri başlayan Rus-Alman ihtilâfının gergin 
bir şekil almasına ve her iki devlet arasında Osmanlı 
terekesi etrafında devamlı bir diplomasi mücadele-
sine sebep olmuştur.

1899 yılı Ekim’inde Deutsche eitung, Bağdat 
Projesi’nin Türkiye’yi Alman sömürgesi hâline dö-
nüşmesini sağlayacak bir alet olmak itibariyle taşı-
dığı önemi açık bir surette izah ediyordu.10 Lâkin 
bu plân, Rus Hükûmeti’nin hoşuna gitmediği için 
Rusya, Türkiye üzerindeki Alman emellerine karşı 
mücadeleye başladı. 

IV. Almanların Anadolu Demiryolları Projeleri

Bazı yazarlar, İngiliz-Alman ihtilâfının 
kaynağının Almanların Anadolu demiryolu im-
tiyazını almalarına bağlarlar. Hâlbuki bu iddia 
gerçeğe uygun değildir. Bilakis İngiliz Hükûmeti 
bu imtiyazın çıkması için Almanya’ya siyasî des-
tek verdi. O zaman 1880 senelerinde İngiliz-Rus 
münasebetleri iyi değildi. İngiliz Hükûmeti çev-
releri Rusya’nın Orta Asya’daki hareketlerini en-
dişeyle takip ediyor, Rus Hükûmeti’nin yakın bir 
zamanda Hindistan’a taarruz etmek üzere hazırlık 
yaptığını düşünüyordu. Bu şartlar içinde İngiliz 
Hükûmeti Türkiye’de Alman nüfuzunun destek-
lenmesini kendi menfaatine de uygun görüyordu. 
İngiltere, Rusya’nın Türkiye ve bütün Orta Asya 
üzerinde baskı kurmasına karşı, Almanya’nın 
bir kara askerî kuvveti olarak kullanılabileceği 
düşüncesindeydi. Lâkin bu ilk devrede Almanya, 
projelerinin vücuda getirilmesi hususunda yalnız 
İngiltere’de bir destek bulmuş değildi. Alman ban-
kalarının, Türkiye’de büyük bir demiryolu hattı 
inşası gibi muazzam bir teşebbüsün malî araçları-
nı kendi başlarına tedarik etmeye gücü yetmezdi. 
Alman maden sanayii tröstü, bu teşebbüsün malî 
tarafını idare etmek üzere Deutsche Bank’ı ileri-
ye sürdüğünde, bu bankanın kendi vasıtaların-
dan çok onun milletler arası bağlarına ve bilhassa 
Fransız maliye kaynaklarıyla olan münasebetine 
güvenmişti. 

Gerçekten de Alman bankası, teşebbüsün baş-
langıcında Brüksel ve Paris aracılarıyla hisse senet-
lerinin önemli bir kısmını Fransa ve Belçika’da özel 
bir surette dağıtmayı başarmıştı. Lâkin teşebbüsün  
malî araçlarını başarıyla tedarik edebilmek için 
bu kâfi değildi. Bu sebeple Alman Hükûmeti, 
10  “ stikb lin Demiryolları e Donanması” adlı kitabın 38-39. Sayfala-
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sermayesinin büyük rol oynadığı ve ikinci kısmının 
inşası için de ciddî bir şekilde yardım edecekleri-
ne dair bazı Fransız bankaları tarafından Deutsche 
Bank’a va’dlerde bulunulduğu biliniyordu. Şura-
sı dikkate şayandır ki, Fransız basını bu meseleyi 
kapatmaya çalıştığı hâlde, Alman gazeteleri tersi-
ne Bağdat hattındaki Alman-Fransız ortaklığından 
açıkça bahsetmekteydiler. Bundan fazla olarak Köl-
nische eitung, Deutsche Bank’ın Bağdat hattı mese-
lesindeki rolünden bahsederken, bu bankayı Fran-
sız ve Alman sermayecilerinin menfaatini temsil 
eder gibi gösteriyordu. 1901 yılı Kasım’ında bu ga-
zetede şu ifade yer almıştı: “Alman e Fransız maliye 
heyetlerinin ekili bulunan Deutsche ank, zmir asaba 
demiryolunun inşası için bir imtiyaz 
elde e i ”

Gerçekten Fransız maliyeci-
lerinden Malet Ottinger başta 
olduğu hâlde birçok Fransız ban-
kaları, Fransız çelik tröstü temsil-
cisi Vitali’nin idare ettiği birçok 
madenî imalât fabrikaları, Bağdat 
hattının inşasına etkili bir şekilde 
katılma arzusundaydılar. Bu işin 
resmî idaresini Deutsche Bank’a 
vermişlerdi; derler ya, sermayenin 
atanı yoktur  Hâlbuki kuvvetli 

Almanya’nın bu kadar ilgilendiği 
işten sağlam bir kâr bekleniyordu. 
Yukarıda gördüğümüz gibi 
Fransa’nın nüfuzlu devlet 
adamları Ruviye, Delkase ve daha 
sonra Fransa’nın İstanbul Büyü-
kelçisi Konstan, Bağdat hattı in-
şaatında Alman sermaye sahiple-
riyle beraber çalışmak isteyen Fransız maliye ve 
madenî üretim erbabının menfaatini savunmuş-
tu. Rus diplomasisi, Fransa’nın Bağdat demiryo-
lu işine bu şekilde katılmasına mani olmak için 
elinde bulunan bütün vasıtaları kullandı. Fransa 
Parlamentosunda bile birçok milletvekili, Bağdat 
meselesiyle ilgili Fransız-Alman uyuşmasının, 
Rusya-Fransa ittifakından doğmuş olduğunu ileri 
sürerek her iki ülkeyi birbirine bağlayan dayanış-
ma ve yardımlaşma taahhütleriyle bağdaşmadığı-
nı iddia ettiler.  

Bağdat Projesi’nin başlangıcından ve Almanların 
1888’de ilk imtiyazı almalarından itibaren 1911 Pots-
dam Uzlaşması’na kadar Rus diplomasisi Küçük 
Asya’daki Alman demiryolu projesinin gerçekleş-
mesine karşı bazı açıkça, bazı gizli çalışmaktan  
bir dakika geri durmadı. Rusya’nın İstanbul 

Büyükelçisi Zinovyef,11 1900 Nisan’ında Türk 
Hükûmeti’ni tehdit ederek Trabzon ve Erzurum 
vilâyetlerinde üçüncü bir devlet tarafından de-
miryolu inşaatına müsaade edilmeyeceği sözü-
nü aldı.12 Bu söze göre bu vilâyetlerde genellikle 
Karadeniz havzasında demiryolu inşaatı hakkı 
yalnız Rusya’ya aitti. Bundan başka Türkiye, Si-
vas vilâyeti dâhilinde ancak kendi imkânlarıyla ve 
üçüncü bir devletin yardımına başvurmaksızın de-
miryolu yapıp işletebilirdi!

Bu şekilde bütün Karadeniz havzası ve 
Türkiye’nin Kafkasya sınırındaki illeri, Nisan 1900 
tarihli ferman gereğince kapatılmış ve Alman loko-
motifleriyle milletlerarası sermayenin bu bölgeye gi-

riş yolları tıkanmış oluyordu. Bağdat 
hattı Karadeniz sahilinde kuzey isti-
kametinden saparak gittikçe güneye 
ve İran Körfezi’ne yönelmeye başladı. 
Durum açıktan açığa İngiltere için zor 
bir şekil aldı. Almanya’nın çelik hattı 
projesi, gitgide Türkiye’nin vücudu-
na girip sonra İran Körfezi’ne kadar 
ulaşmak üzere yavaş yavaş Bağdat’a 
yaklaşıyordu.  

Asıl o zaman İngiltere’de 
Almanya’ya karşı şiddetli bir basın 
hücumu başladı. Alman tehlikesin-
den bahseden birçok kitap ve binlerce 
makale yazıldı. 1904-1905 Rus-Japon 
savaşı sırasında İngiltere’nin ateşli 
vatanperver basını, Hindistan’ı tehdit 
eden Rus tehlikesinden bahsettiği hâlde 
aynı basında biraz sonra istilâcı Al-
manya tarafından İngiliz sömürgelerini 
tehdit eden tehlike hakkında feryatlar 

koptu. O andan itibaren İngiltere’nin malûm “3 K” 
projesine yani Afrika kıtasını güneyden kuzeye baştan-
başa geçerek Bağdat yoluyla Hindistan’a gidecek ape 

o n ahire alküta demiryoluyla Almanların “3 B” 
(Yani erlin ağdat asra) demiryoluna karşılık veril-
meye başlandı.

O sırada Rus basını telâşa düştü ve Bağdat 
Projesi’nin Rus menfaatleri için tehlike olduğunu 
dile getirmeye başladı. Gerçekte bu hattın Kafkas 
sınırından ve Karadeniz sahilinden sapmasıyla 
bu bölgede Rusya için tehlike kalmıyordu. Lâkin 
1900’de Rusya’nın menfaatlerine yeter derecede 
uygun görünen durum, birkaç sene sonra yeterli  
görülmedi…

Devamı var.
11 Grigori Zinoviyev (1883-1936): Yahudi kökenli Ukraynalı dev-

rimci ve Sovyetler Birliği siyasetçilerindendir. 
12 Bu mesele, Akdes Nimet Kurat’ın Türkiye ve Rusya adlı kita-

bında da yer almaktadır. (Ankara, 1999, s. 260).
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