


I NCİ DÜNYA HARBİ VE 2 AĞUSTOS 1914 TARİHLİ TÜRK-
ALMAN İTTİFAK ANTLAŞMASI 

Dr. Veli YILMAZ 

I 
I nci Dünya Harbi 'nde Osmanlı Devleti ile Almanya'yı kader 

ortaklığına ve aynı ittifak  içerisinde yer almaya mecbur eden 2 Ağus-
tos 1914 tarihli Türk-Alman Siyasi İttifak  Antlaşması'nın, yakın ta-
rihimizde ayrı bir yeri ve önemi vardır. 

Ancak bu fevkalade  önemine ve Osmanlı Devleti'nin sonunun 
başlangıcını teşkil etmesine rağmen, antlaşmanın aslının bugüne ka-
dar ortaya konulamamış olduğu ve milli arşiv vesikalarımız içerisin-
de yer almadığı da bir gerçektir. Antlaşmanın mevcut şekli; çeşitli 
hatırat ve yabancı kaynaklardan alınan bilgilere göre dokümanlarda 
yer almaktadır. 

Nitekim, Yusuf  Hikmet Bayur, konu ile ilgili olarak "Osmanh 
arşivlerinde bu antlaşmaya varılmak için Almanlarla yapılan görüş-
meler hakkında esaslı bir belge bulamadık, ancak o zaman imzalan-
dıktan sonraki devreye ait bazı önemli belgeler vardır" demektedir.1 

Keza, Şevket Süreyya AYDEMİR'de Makedonya'dan Orta-
asya'ya Enver Paşa adlı eserinde aynı görüşe yer vermekte ve bahse-
konu antlaşma metninin mevcudiyeti hakkında; "Fakat ne var ki, 
bu ittifak  andlaşmasının orijinali, yani imzalı metni, Türk hariciye-
since, bugüne kadar henüz ortaya konulamamıştır. Harpten sonra 
teşkil edilip Türk harp suçlularını sorguya çeken, fakat  yetkileri şekil-
den ibaret kalan parlamento komisyonunda, bu imzanın şahit ve 
müşevviklerinden olan Halil Bey'e bu muahedenin aslı ne olduğu 
sorulduğu zaman, alaylı bir şekilde bilgisizlik beyan etmiş ve "herhal-
de hariciye nezaretinde olacaktır" gibi sudan bir cevapla sorguyu 
savuşturmuştur. 

Hulâsa andlaşmanın devlet arşivimizde aslı mevcut değildir. 
Başta Prof.  Nihat ERİM'in , XVII . yüzyılın başından beri ve 1920 
Sevr Andlaşması'na kadar bütün muahedeleri toplanan "Siyasi Me-

1 Bayur, Yusuf  Hikmet, Türk İnkilâbı Tarihi, C. II , Ks. IV. Sh. 632. 
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tinler" eserinde bu ittifakın  metni mevcut olmadığı gibi diğer benzeri 
doküman kitaplarında metin, az çok farklıdır"2  demektedir. 

Yapılan çalışma ve araştırmalarımız sonucunda; bu antlaşma 
metni ile ayrıca bu temel metni tamamlayan dört adet siyasî ve bir 
adet de askeri içerikli antlaşma metni ve bunlara ait onay ve görev-
lendirme belgeleri ortaya çıkarılmış ve Türk literatürüne kazandı-
rılmıştır.3 

Antlaşmaların siyasî içerikli olanları, Fransızca; antlaşma ek-
leri ile askeri ittifak  antlaşması ise Almanca lisanındadır. 

Bu antlaşmalar serisinin ilkini teşkil eden 2 Ağustos 1914 Tarihli 
Türk-Alman İttifak  Antlaşması'nın ana metni ile görevlendirme ve 
onay belgelerinin Türkçe, Fransızca ve Almanca belge ve açıklama-
ları şu şekildedir:4 

2 Ağustos 1914 Tarihli Türk - Alman İttifak  Antlaşması: 

İSTANBUL, 2 Ağustos 1914 

"Majesteleri Osmanlı Sultanı ve Majesteleri Alman İmparatoru, 
Prusya Kralı, Türk ve Alman İmparatorlukları arasında bir savunma 
ittifakı  teşkil edilmesini kararlaştırmışlardır. 

Bu maksatla Majesteleri Osmanlı Sultanı, Sadrazam ve Dışiş-
leri Bakanı Altesleri Prens Said Halim Paşa'yı, Majesteleri Alman 
İmparatoru, Prusya Kralı da Sultan nezdindeki elçisi Ekselans Wan-
genheim Baronu'nu tam yetkili olarak tayin etmişlerdir. Bu yetkililer, 
yasal delegasyonlarıyla görüştükten sonra aşağıdaki hususlarda muta-
bakata varmışlardır: 

1. Bu iki güç, halihazırda Avusturya-Macaristan ve Sırbistan 
arasındaki çatışmada, kat'i bir tarafsızlık  izlemeye karar vermişler-
dir. 

t 
2. Rusya, etkin askeri müdahelelerde bulunur ve bu durum Al-

manya için Avusturya-Macaristan'la ittifak  nedeni (Casus Foederis) 
oluşturursa, bu ittifak  nedeni Türkiye için de geçerli olacaktır. 

2 Aydemir, Şevket Süreyya, Makedonya'dan Ortaasya'ya Enver Paşa, İstanbul-1971, 
C. II Sh. 511. 

3 Yılmaz, Dr. Veli, 1 nci Dünya Harbi'nde Türk Alman ittifakı  ve Askeri Yardımlar 
(Doktora Tezi). 

4 Yılmaz, Dr. Veli, a.gre., Sh. 103-109; Ek-1, 2, 3,. 
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3. Harp durumunda, Alman Askeri Heyeti Türkiye'nin emrine 
verilecektir. Öte yandan Türkiye, Ekselansları Harbiye Nazırı ve 
Ekselansları Askeri Heyet Başkanı'nın birlikte vardıkları antlaşmaya 
uygun olarak, yukarıda sözü edilen Askeri Heyet'e Ordunun (Türk 
Ordusu) genel yönetimi konusunda gerçek bir etkinlik sağlayacaktır. 

4. Almanya, Osmanlı arazisi Rusya tarafından  tehdit altına 
düştüğü takdirde icap ederse Osmanlı Topraklarını silâhlı olarak mu-
hafazayı  taahhüt eder. 

5. Her iki imparatorluğu da, halihazırdaki anlaşmazlıklardan 
doğabilecek uluslararası çatışmalarda korumak amacıyla yapılan bu 
anlaşma, yukarıda adı geçen yetkililerce imzalanmasını müteakiben 
yürürlüğe girecek ve karşılıklı vecibelerle 31 Aralık 1918'e kadar yü-
rürlükte kalacaktır. 

6. Bu antlaşma, yukarıda belirlenen tarihten altı ay öncesine 
kadar taraflardan  biri tarafından  iptal edilmezse, beş yıllık yeni bir 
dönem daha yürürlükte kalacaktır. 

7. Bu belge, Majesteleri Osmanlı Sultanı ve Majesteleri Alman-
ya İmparatoru, Prusya Kralı tarafından  tasdik edilecek ve tasdikna-
meler imza tarihinden itibaren bir ay zarfında  karşılıklı teati edilecek-
tir. 

8. Bu antlaşma gizli kalacak ve ancak iki yüksek tarafın  muvafa-
kati ile kamuoyuna açıklanabilecektir. 

Buna istinaden iki yetkili bu antlaşmayı imzalamış ve karşıla-
rına mühürlerini koymuşlardır. 

Mühür İmza Said Halim 

Mühür İmza Wangenheim" 

28 Ağustos 1914 Tarih ve 205 numaralı raporun 5 numaralı ili-
şik belgesi, 2 Ağustos 1914 Tarihli Türk-Alman ittifakı'nın,  Osmanlı 
Padişahı ve Alman İmparatoru tarafından  da onaylanarak resmen 
yürürlüğe girdiğini göstermektedir. Bu belge özet olarak şöyledir: 

Biz, Mehmet Reşad Han, Allah'ın lütfü  ile bütün Osmanlı'ların 
Sultanı, açıklıyoruz ki, 2 Ağustos 1914'te selahiyetli vekilimiz, Sad-
razam ve Dışişleri Bakanımız Said Halim Paşa ve Alman İmparatoru'-
nun bizde görevli ve selahiyetli vekili Wangenheim Baronu tarafın-
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dan yapılan ve iki tarafın  da düşünce ve niyetlerine uygun olan muka-
vele hükümleri tasdik edilir. 

İttifakın  yükümlülüklerini tam olarak gözetmek ve hükümlerini 
uygulamak görevimizdir. 

Bu belge için tasdikli belge hazırladık ve mühr-ü hümayun ile 
mühürledik. 

27 Ağustos 1914 

Mehmet Reşad 

Türk-Alman ittifak  metni ile ilgili belgeler, taraflarca  incelemeyi 
müteakip, 27 Ağustos 1914'te Yeniköy'de, karşılıklı olarak teati edil-
miş ve durum tutanakla tespit edilmiştir. Tanzim edilen tutanak özet 
olarak şöyledir: 

Alman Hükümeti adına, Majesteleri Almanya İmparatoru'nun 
tam yetkili temsilcisi Büyükelçi, Ekselansları Wangenheim Baronu, 

Osmanlı Hükümeti adına, Sadrazam ve Dışişleri Bakam, Altes-
leri Prens Said Halim Paşa, 

Almanya ve Türkiye arasında 2 Ağustos 1914'te yapılan antlaş-
mayla ilgili onay belgelerini inceledikten ve uygun bulduktan sonra, 
bugünkü tarihte (27 Ağustos 1914), söz konusu belgeleri birbirlerine 
vermişlerdir. ı 

Buna istinaden bu tutanak tutulmuş ve iki tam yetkili tarafından 
imzalanmıştır. 

ı • 
İmza İmza 

Wangenheim Said Halim 

Görüldüğü gibi Türk-Alman İttifak  Antlaşması, en yetkili ma-
kamlarca da uygun bulunarak onaylanmış ve 27 Ağustos 1914 Tari-
hinde resmen yürürlüğe girmiştir. 

Buj Türk-Alman İttifak  Antlaşmasının ilk üç maddesi oldukça 
önemlidir. Birinci maddede, "Bu ikigüç halihazırda Avusturya-Ma-
caristan ve Sırpistan arasındaki çatışmada kat'i bir tarafsızlık  izleme-
ye karar vermişlerdir" denmekle beraber, ikinci maddede, "Rusya 
etkili askeri müdahalelerde bulunur ve bu durum Almanya için Avus-
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turya - Macaristan'la ittifak  sebebi (Casus Foederis) oluşturursa, bu 
ittifak  sebebi Türkiye için de geçerli olacaktır" denilmektedir. 

ı Almanya 1 Ağustos 1914'te Rusya'ya harp ilan etmiş ve Türk-
Alman İttifak  Antlaşması 2 Ağustos 1914'te imza edilmiş olduğuna 
göre, daha imza günü "Casus Foederis" Osmanh Devleti için yürür-
lüğe girmiş demektir. 

Üçüncü maddede, "Harp durumunda, Alman Askeri Heyeti 
Türkiye'nin emrine verilecektir. Öte yandan Türkiye, sözü edilen 
Askeri Heyet'e ordunun genel yönetimi konusunda gerçek bir etkinlik 
sağlayacaktır" ifadesi  yer almaktadır. 

Bu madde ile; Askeri Heyet'e dahil Alman subaylarına, Ordu'da 
fiili  komuta makamlarına getirilme hakkı sağlanmıştır. Askeri Heyet'e 
sağlanan fiili  nüfuz,  Almanya'ya Osmanh Ordusu'nu her an harbe 
sürüklemek imkânı vermektedir. 

Dördüncü maddedeki hüküm ise kalıcı bir nitelik taşımakla bir-
likte antlaşmanın, Avusturya-Sırbistan ihtilafından  doğacak durum-
ları karşılamak için yapılmış olduğu açıkça görülmektedir. Diğer bir 
ifadeyle,  Rusya o tarihte değil de daha sonraki bir safhada  Osmanh 
Devleti'ne saldırsaydı, bu saldırı Avusturya-Sırp itilafı  ile ilgili olma-
dığı için Almanya, ben işe karışmam diyebilirdi. Görüldüğü gibi Al-
manya, antlaşmayı millî menfaat  ve politikasının dışında, kendisi için 
yük ve tehlikeli olmaktan çıkarmak imkânı elde etmiştir. 

Özet olarak Osmanlı-Alman İttifakı,  Alman-Rus savaşı başladık-
tan sonra, yanı Almanya için yalnız faydası  ve Osmanh içinde sade-
ce zararı olabileceği bir sırada bile bile imzalanmıştır. 

Ne var ki, Türk-Alman İttifak  Antlaşması imzalanırken, gerçek-
lerle karşı karşıya gelmekten kaçınılmış, zamanlama doğru yapılma-
mış ve antlaşmada yer alan bazı maddeler daha imza safhasında  iken 
Osmanlı Devleti'ne ağır sorumluluklar yüklemiş, vaatler ise umumiyet-
le sözde kalmıştır. 
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C0T13  vGK117VOJ2İĞ  j le 2 AOTÎt  1914.' 

Entrs  Sa Majeste  VSnpereur  des  .Ottoınans, d'une 

part, et 

Sa'  kafeste  I  r£mpe/  eur d'Allenag'ne,  Boi ce Prusse 

a.'autre  part, il a ete conuer.u çu'une'alliar.ce  de/en-

•s.ive soi t oonc lıı er.tre  'les  deux  inpires de  Turçuie 

• et Allenagr.e.;  ,, 

• .4 cet;e'ffet~ont  name leurs plenipotentiaires 

Sd-Majeste]  l.'Empereur  des  Ottomar.s 

•Sqn-iOr.and.y_ez\r  et Uinistre  de's  Affcires  Stran-

•ger.es, :Ş_.:A.yJle\Prince'  Sa.icL tialiır.  pacha, 

.•;„..Şja'~'Ua;.este  l'&npereur  d'Allemâçne,  Sot  de 

prusse, 

Spjİ^Afcbassaâeur  nupres de  Sa Majeste  Imperiale 

le--Sulian',r.Son  S xce ilence le 3ar on de  fangenheim, 

lesçuelsapres  pvoir trouve leurs pleinspou-

voirs en due  forne,  on t conclu 1'  arrangement  suiucnt: 

1) Les deıx  Ouissonoes contractantes  s'  engagent 

a oöşerver une stricte  neii.trc 11 te en fçce  au con/lit 

ac'tuel  antre 1 • Atı trtche-tior.gr  i e et la Serbie. 

Z)  Dans le o'cs ou la ,-ıussie interviendrai  t par 

des  mesures nilitaires  actiues et creerait  par la.y' 

pour l'AlIenaçne,  le casus foederis  uis-c-vis de 

1 'Autriche-Hongrie,  ce casus /oeâeris  er.trerait  egale 

mer.t en y i g u e u r pnuı la Turçuie. 

3) Sn ccs de  guerre,  1'Allemagne  laissera sa 

ili 38 i on Jitlttatre  c la dişposi  ti on de  la tur çıt i e. 

Celle-ci,  de  son câtd,  assure a lcc.ite Uission 
ı 

üilttaire  uY.e  influer.ee  effectivz  sur la conduite 
v ı 

generale  de  l> Arada,  ooriforner.er.t  o ce çut c ete 

cor.venu idi  reetemeri't  entre Son £xoellenoe  le Uinistre 

de 
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de la Guorre et Son £xcellsnco  İs  Jfıef  la *ıission 

Mi  litaire. 

4) L'Allenaçne  s'erijcge  a cdjenare,  au besoın par 

les armes, le terri  toire  ottoman  au cas oû il  şerait 

menace par la Russıe. 

5) Cet  accord  gui c ete conclu er. ^u e de.  çerantir 

les deux-  Empires des  complications  irıternationcles 

qui pourrai  er.t  resul  ter du conflit  cctuel,  entrera  en 

viçueur des  sasiçnature  par les Plenipotentidires 

susmentionnes  et re'stera  valable,  cvec les obliçations 

nutuelles  aneloçues,.  jusçu'cu- trer.te  et un Decembre 

Mille  neuf  cent dix-nuit. 

6) Au cas oû il  rı?. szıcit  pes dervonce  par l'une 

des  Hautes  Porties  Contr  cctcr.tes-  six nois auent 1 ' ex-

piretior.  au delai.  cı.-mr /ire,-ce  traite  continuera 

c etre en viçueur pour vn.s ' r.ouvel  l  e periode  de  cinq ans 

7)  Le presen t aete sera ratijie  par Sa Uc.jeste 

l'tmpereur  des  Otton.ans  et öa Uajeste  l'znpereur  d'Al-

lencçne,  ioı ze tusse, et les ratif  icatıons  seror.t 

ecHançees  -c/ıs  le delai  d'ur.  nois o partir  de  lc date 

de  la sıçr.ctuıe. 

8) Le preser.t  accord  rest-sra  secret  et ne pourra 

etre rendu  public  çu'a la süite  u'un accord  ulte'rieur 

entre les aeux Hcutes  Porties  Jor.trcetcr.tes. 

în  /oi  de  çuoi les deux  Slenipotentiair.es  ont 

siçne le present accord  et y ont cppose leurs  sceaux. 

L.S. siçne Said  nal im 

L.S. siçne 'fançer.hem. 





\ 
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joiscacft  Oonstçntinope 1 
•Lr.lcge  zu Serioht  tir.2-35 von 23.8.14. 

e b e r s s 

7 ir, Jvhann.ed  Sesc.nad  Onarı, von Got t es Önadeu 

Sultan  al ler Osmcnen, erhlcren  Mermi  t , daü  Tir  den  am 

S.Augvsi  1914; zu Oor.stcntinopel  von Ona er en ûevollnâoh-

t i g ten, Ona er em (JroBuesir  mâ 'Hint  8 ter der  ausvSrttçen 

Angelegenneiten  Scid  Halim  Pasaha/  una dem  be i Ons be-

çlctıbigten  3otsch.cfter.  und  Sonder  bevol lmccntigten  Seiner 

utaJest'ct  des  Deutsche-, Kaisers  und  Koni'ga  von PreuBeri, 

Freiherrn  von.'fcnçenheim,  cbçeschlossener,.  Vertraç,  des-

ten ertlaut  dieser  Orkunde  beiçeschlossen i s i , in Jeder 

i.-.s i eh t "r.serer,  Kc.iser  lieher. Gedanhen  und  Intentioner. 

ents'jı  ecnend  befunder.  ha ben und  dener  ac». t'i  ıche in dem 

tm Vertrag  e er.tbalte'ner.  tîeatini.mçeu  bili içen und 

b:atctiger:. 

«ir verpf  licKien  Or.s, seiner. (n'nclt  c. uf  das  Genau-

esie su becorîter.  und  seir.e Jestimaungen  ouszvführen. 

Zu  Orhvnd  des  s er. Kabzı,  nr L.ieae •ietifikations-
\ 

urhvnûe vollzogen  und  ut it O:.seren Kciseriichert  Sieçei 

verse ıen. 

Ver.  27. Aı^.ıat  1314. 

gez. itvhanaed  F.escnad 
L. S. ^ 
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Abschrift  zu A S 1932. 

Botschaft  Konstantinopel. 

Anlage  ö zu Bericht  Nr.  SOS vom 28.8.14. 

Übersetsung. 

Wir,  Muhammedi  Reschad Chan,  von Gottes  Gnaden  Sultan 

aller  Osmanen,erklâren  hierm.it,  daü YSir  den an 2. August 

1914 zu Konatantinopel  von Unserem  Bavallmdchtigten,  Unserem 

GroBıoesir  und Minister  der  ausıoartigen  Angelegenheiten  Said 

Halim  Pas oha, und dem be i Uns  beglaubigten  Botschafter  und 

Sondsrbevollmdchtigten  Seiner  Majestât  des  Deutschen Kaisers 

und Königs  von PreuCen,  Freiherm  von Wangenheim,  abgeschlos-

senen Verirag,  dessen îVortlaut  dieser  Urkunde  beigesohlossen 

ist,  in Jeder  Hinsicht  Unseren  Kaiserlioheh  Gedanken  und Jn-

tentionen  entspreçhend  befunden  haben und daher  samtliohe 

in dem genannten Vertrage  enthaltenen  Bostimmungen  billigen 

und bestatigen. 

Wir  verpflichten  uns seinen Jnhalt  auf  das  Genaueste 

zu beaohten und seine Bestimmungen  auszuführen. 

Zu  Urkund  dessen haben Wir  diese  Ratifikationsurkunde 

vollzogen  und mit  Unserem  Kaiserlichen  Siegel  versehen. 

Den•27August  1914. 

I 
gez. Muharmed  Reschad. 
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chrift  zu A S 1932. 

/  Procis  - Verbal. 

Yenikeuy  le 27  août 1914, 

Son Excellenc,e  le Baron de  Wançjenheim,-  Ambassa-

deur  Extraorainaire  et Plenipotentiaire  de  Sa Majeste 

1 'Empereur  d'Allemagne,  agissant  au nom .du Gouverne-

ment allemand,  d'une  part,  et 

Son Altesse  le Prince  Said  Halim  Pacha, Grand 

Vezir  et Ministre  des  Affaires  Etrangeres,  agissant 

au nom du Göuvernement  Ottoman,  d'autre  part, 

apres avoir examine et trouve en due  forme  les 

actes de  ratifiçation  relatifs  au Traite  conclu 1 

2 Août cr. entre l'Allemagne  et la Turquie, 

ont proaede,  a la date  de  ce jourd'hui,  a l'echan-

ge des  actes en question. 

En foi  de  quoi le prssent proces-verbal  a iti  • 

dressi  et signe par l«s deux  plenipotentiaires. 

signe Wangenheim.  signe Said  Halim. 


