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TEŞEKKÜR

Bu kitabı yazmam kolay olmadı. Weimar Almanyası’nın tarihi 
gibi zengin ve çok yönlü bir konuyu 75 bin kelimede toparla-
mak, özellikle bu konuda zaten çok fazla yazıldığı düşünülürse 
zorlu bir sınavdı. Yine de hem öğrencilere hem de genel okura 
hitap edecek şekilde konuya giriş yapmak için elimden geleni 
yaptım. Umarım bunu başarabilmişimdir.

Proje fikrini ortaya atan, tavsiyeleri ve katkılarını benden 
esirgemeyen Jo Godfrey’e teşekkür ederim. Bana destek olan 
ve beni teşvik eden Nottingham Üniversitesi’ndeki meslektaş-
larıma ve kütüphaneler arası kitap ödünç alma taleplerimi hızlı 
ve verimli bir şekilde karşılayan Nottingham Üniversitesi Hal-
lward Kütüphanesi çalışanlarına özel olarak teşekkür borçlu-
yum. Son olarak, her zamanki gibi tüm dostlarıma ve aileme, 
özellikle yaşam ortağım Jenny’ye bu kitabın yazılması sırasında 
bana destek olup cesaret verdikleri için teşekkür ederim.
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GİRİŞ

PRUSYA, ALMANYA VE  
SAVAŞIN KAYNAYAN KAZANI

Pek çok açıdan Weimar Cumhuriyeti bugün hâlâ bizimle. Te-
levizyon belgesellerinden sinemaya, polisiye romanlardan po-
püler müziğe ve hatta çizgi romanlara kadar her yerde Weimar 
Cumhuriyeti’nin mirası var. Ancak günümüz siyaseti ve ekono-
misi üzerine karanlık bir gölgesi de düşüyor. Weimar Cumhu-
riyeti, istikrarsızlıkla eş anlamlı hale geldi ve yakın tarihte dün-
yanın finans alanında yaşadığı çöküşün ardından günümüz ga-
zetecileri ve yorumcuları tarafından sık sık anıldı. Koalisyon 
hükümetleri, küresel ekonomik belirsizlik, kemer sıkma, siya-
si ve dini aşırı uçlar çağında, Weimar Cumhuriyeti’nin sorun-
lu tarihi, modern Batı toplumlarına, geride bıraktığımız 80 yıl-
da başka herhangi bir dönemden çok daha yakın görünüyor.

Ancak güncel olaylar iki savaş arası Almanya hakkında bil-
diğimizi zannettiklerimizi yansıtıyor gibi görünse de yeni ne-
sil tarihçiler Weimar Cumhuriyeti’nin genellikle olumsuz ve 
determinist popüler ve akademik tasavvurlarına karşı çıkmak-
tadır. Uzun yıllar boyunca tarihçiler ilk Alman demokrasisine 
büyük ölçüde karamsar bir yaklaşım sergiledi ve hem tarihçiler 
hem de tarihçi olmayanlar tarafından Weimar sık sık Hitler’in 
habercisi olarak görüldü. Diktatörlük, dünya savaşı ve Yahudi 
soykırımı deneyimlerinin Almanların ve az da olsa Anglo-Ame-
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rikan tarihçilerin bir kuşağının yaşamlarının en büyük travma-
sı olduğu düşünülürse bu durum çok şaşırtıcı değildir. İki sa-
vaş arası Almanya’ya dair algımızın biçimlenmesine yardımcı 
olan Nazizmden kaçanlar ve 1940’lardaki barbarlığın nasıl or-
taya çıkmış olabileceğini açıklamaya çalışan bir tarihçi kuşağı 
açısından, Weimar Cumhuriyeti zayıf ve doğası gereği kusur-
lu bir deneydi; kendi halkı tarafından sevilmiyordu ve kendisi-
ni doğuran koşullar tarafından başından itibaren lanetlenmiş-
ti. Daha sonra, 1960’larda (1930’ların başında Frankfurt Top-
lumsal Araştırma Enstitüsü’nde kariyerine başlamış olan Her-
bert Marcuse gibi Alman kuramcılardan kısmen etkilenmiş 
olan) “Yeni Sol” tarafından da cumhuriyet, ruhsuz tüketici ka-
pitalizmiyle Stalinci totaliter tiranlık arasında Marksist bir or-
ta yol bulma konusunda ılımlı Sosyal Demokratlarla burjuva si-
yasetçilerin ihanet ettiği veya teptiği bir şans, kaçırılmış bir fır-
sat olarak görüldü. Bu tür olumsuz ve determinist yaklaşım-
lar, 1980’ler ve 1990’larda da Weimar’a ilişkin tarih yazımın-
da hâkimiyetini sürdürdü; hatta Detlev Peukert’in, cumhuriye-
tin “krizi” kavramına odaklanan ve Weimar Almanyası’nı mo-
dern sanayi toplumuna içkin gerilimlerin odak noktası olarak 
görerek bu döneme ilişkin çalışmaları yeniden canlandıran Die 
Weimarer Republik: Krisenjahre der Klassischen Moderne [Wei-
mar Cumhuriyeti: Klasik Modernliğin Kriz Yılları] (1987)1 ad-
lı son derece önemli çalışmasında bile varlığını gösterdi.2 Eric 
Weitz’ın 2007 tarihli mükemmel (ve genel olarak daha iyim-
ser) Weimar Germany: Promise and Tragedy [Weimar Almanya-
sı: Umut ve Trajedi] çalışmasının başlığının bile kaçırılmış fır-
satlar ve ihanet edilmiş umutları akla getiren hüzünlü bir ha-
vası vardır ve bu, kırılganlık ve lanetlilik anlayışını vurgular.

Yine de yakın tarihli araştırmalar Almanya’nın ilk demokra-
tik cumhuriyetine yönelik bu olumsuz ve karamsar yaklaşımı 
bir dereceye kadar düzeltmiştir. Weimar tarih yazımında Pe-

1 İngilizce baskısı, The Weimar Republic: The Crisis of Classical Modernity, Lond-
ra, 1992.

2 Weimar Cumhuriyeti’nin tarih yazımında “kriz” teriminin kullanımı için bkz. 
Rüdiger Graf, “Either-Or: The narrative of ‘crisis’ in Weimar Germany and its 
historiography”, Central European History, cilt 43, sayı 4, 2010, s. 592-615.
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ter Gay ve Walter Laqueur’le 1960’lar ve 1970’lerde başlayan 
“kültürel yönelim” Weimar Cumhuriyeti’ne dönük anlayışı-
mızı hem genişletmiş hem de derinleştirmiş; Weimar’ı Üçüncü 
Reich’a bir girişten ibaret olarak gören dar tarihsel söylemden 
öteye geçmeye başlamamızı sağlamıştır. Daha yakın tarihte, ye-
ni bir tarihçi nesil, Weimar döneminin travmalarının ve dene-
yimlerinin gündelik yaşamla ilişkisinin nasıl olduğunu daha iyi 
anlamak amacıyla toplumsal cinsiyet ilişkileri ve popüler kül-
tür gibi daha önce göz ardı edilen alanları aydınlattı. Böylelikle 
“yüksek siyaset”le ve “Weimar neden başarısız oldu?” sorusuy-
la ilgilenen akademisyenlerin çok uzun zamandır görmezden 
geldiği kesimlerin sesini duyurmakla kalmadılar, ayrıca vatan-
daşları tarafından sevilmeyen, köşeye sıkışmış bir demokrasiye 
ilişkin daha önceki anlatılara da karşı çıkmış oldular.

Bu kitabın temel amacı, bu eski ve yeni araştırmaların büyük 
kısmını bir araya getirerek modern Alman tarihinin bu büyüle-
yici dönemi hakkında bilgi sahibi olmayanların Weimar Cum-
huriyeti’nin tarihine kolay bir giriş yapmalarını sağlamaktır. 
Bunun için, kitapta Weimar Almanyası’nın siyaseti ve kültürü 
(geniş tanımıyla) incelenecek ve içinde bulunduğu genel tarih-
sel ve uluslararası bağlama oturtulacaktır. Böylelikle okura ilk 
Alman demokrasisinin daha kapsamlı bir portresinin çizileceği 
umulmaktadır. Bu ilk Alman demokrasisi, kendi içinde değer-
lendirildiğinde, olağandışı baskılar karşısında ayakta kalama-
mış olsa da gurur duyabileceği bir miras bırakmıştır.

Weimar Almanyası’nın bağlamı

Tarihçiler, tarihi küçük lokmalar halinde sunmayı severler; dö-
neme veya ülkeye göre muntazaman bölümlere ayrılmış, hatta 
mümkünse okul veya üniversite müfredatı ya da bunun gibi ki-
taplar için uygun yapıda olmasını isterler. Ancak bütün bu bö-
lümler zorunlu olarak yapay ve keyfidir. Tarih, katılımcıları ta-
rafından yaşandığı haliyle keskin hatlı değildir ve bölümlere ay-
rılmaz. Bir anlamda tarih çalışması tamamen bağlamla ilgilidir. 
İnsanları, olayları, ulusları veya bütün bir dönemi en küçük ay-
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rıntısına kadar inceleyebiliriz ancak bunları genel tabloya yer-
leştirmediğimiz sürece önemlerini asla tam olarak anlayamayız. 
Nasıl “hiçbir insan bir ada değilse”, hiçbir tarihsel olay da yalı-
tılmış değildir. Her bir olay geniş bir bütünün parçasıdır sadece; 
dolayısıyla ancak bir adım geri çekilip ayrı ayrı parçaların bir-
biriyle ilişkisini gördüğümüz zaman bu parçaları anlayabiliriz.

Almanya söz konusu olduğunda bu durum belki de özellik-
le doğrudur. Modern Alman tarihinin incelenmesinde merke-
zi öneme sahip iki tarih tartışması, birbiri ardına gelen rejimle-
rin gelişimi takip edildiğinde devamlılıklar ve ortak noktaların 
ne kadar bulunabileceği ile Almanya’nın modern liberal bir de-
mokrasiye doğru yolculuğunun, Britanya ve Fransa gibi daha 
“normal” bir yol izleyen ülkelerden ayrılan, “özgün” bir rota-
yı ne derece izlediğidir. Modernliğe giden bu “özgün yol” (Son-
derweg) kavramı günümüzde artık eskiden olduğu kadar etkili 
olmasa da, Almanya’nın siyasi ve toplumsal gelişimini daha ge-
nel bir tarihsel ve uluslararası bağlama oturtmaya çalışması açı-
sından, Weimar Cumhuriyeti’nin öğrencileri olarak bizim için 
hâlâ önemini korumaktadır. Kısaca bu kuram, 19. yüzyılda li-
beral birleşme hareketlerinin başarısızlığa uğramasının, mo-
dernlik öncesi aristokrat seçkinlerin güçlerini hâlâ korumayı 
başarabildiğini gösterdiğini ve böylece Almanya’nın, Batı Av-
rupa’da istikrarı ve demokrasiye doğru evrilmeyi sağlayan tür-
den bir sivil toplumu ve siyasi kurumları geliştirmesinin önü-
nün kesildiğini savunmaktadır. Bu eski seçkinlerin etkisinin 
sürmesi ve güçlü demokratik geleneklerle kurumların yoklu-
ğu, iki savaş arası dönemde Almanya’da demokrasinin kök sal-
mamasının temel nedenleri olarak gösterilmektedir. Dolayısıy-
la bu kuramın bizim Weimar Cumhuriyeti incelememizle ya-
kından alakası vardır. Ancak Sonderweg tezini değerlendirebil-
memiz için Almanya tarihine bakmamız ve diğer ulusların geli-
şimiyle karşılaştırma yapmamız gerekir.

Cumhuriyetin görünür “başarısızlığına” ilişkin diğer açık-
lamaların çoğu için de bu durum geçerlidir. Weimar tarih ya-
zımının büyük kısmındaki başlıca zorluklardan biri, Alman-
ya’daki gelişmeleri Avrupa’nın başka yerlerindeki gelişmeler-
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den yalıtarak ele alma eğilimidir. Bu da Almanya’ya baktığımız-
da özellikle sorun teşkil eder. Yüzyıllar boyunca kendi içinde 
bölünmüş olan ve kıtanın tam kalbinde yer alan Almanya, Av-
rupa’nın savaş alanı oldu. Güçlü komşularla çevriliydi ve eko-
nomisi ihracata dayalıydı; belki de bu durum Almanya’yı diğer 
tüm Avrupa devletlerinden daha fazla, uluslararası gelişmelerin 
insafına bırakıyordu. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra durum 
daha da bariz hale geldi; askerî gücünün azalması, tazminat 
ödeme yükümlülüğü ve yabancı yatırıma bağımlılığı, Alman-
ya’nın dünya sahnesindeki hareket serbestisini ciddi biçimde 
kısıtladı. Dahası, kendi içinde veya Britanya ya da ABD gibi da-
ha eski ve yerleşik demokrasilerle karşılaştırılarak değerlendi-
rildiğinde, Weimar Almanyası zayıf ve istikrarsız görünür. Hal-
buki aynı dönemde en yakın komşularından bazılarıyla karşı-
laştırıldığında, siyasi ve ekonomik olarak çok daha güçlü görü-
necektir. Benzer şekilde, Almanya’nın modernlik yolculuğunu 
Güney ve Orta Avrupa uluslarıyla ilişkili olarak ele aldığımız-
da, Britanya veya Fransa’yla karşılaştırıldığında olduğundan 
çok daha az özgün görünecektir gözümüze.

Prusya’nın yükselişi

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda tek bir birleşik siyasi var-
lık olarak Almanya’nın, henüz görece genç bir ülke olduğu-
nu unutmamamız gerekir. Sonderweg kuramının olumlu yan-
ları ne olursa olsun, Britanya ve Fransa ile karşılaştırıldığın-
da Almanya’nın geç devletleştiği kesinlikle doğrudur. Batıdaki 
komşuları modern ulus-devletlere doğru gelişirken, Almanya, 
Avusturya Şansölyesi Prens Metternich’in deyişiyle, “bir coğ-
rafya tabirinden”3 pek fazla öteye geçemedi.

Bugünkü Almanya’yı oluşturan topraklar, tek bir siyasi var-
lık değildi; minik minik otonom devletlere bölünmüştü: prens-

3 Britanya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Lord Palmerston’a bir mektupta kulla-
nılan orijinal ifade, “L’Italie est un nom géographique” (İtalya yalnızca bir coğ-
rafya tabiridir) idi. Ancak aynı şey, birleşmeden önceki Almanya için de söyle-
nebilir.
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likler, dukalıklar, piskoposluklar ve özgür şehirler. Bu toprak-
ların hepsi özerk olduğu halde, 1806’ya kadar, meşruiyeti MS 
800’de Noel günü Papa III. Leo tarafından “Roma İmparatoru” 
olarak taç giydirilmiş Frenk Kralı Şarlman’ın varisi olduğu id-
diasına dayanan Kutsal Roma İmparatoru’na kâğıt üstünde sa-
dakat yeminiyle bağlıydı. Yine de bu unvan ancak 1512’de res-
men kabul edilmişti; bu da İmparatorluğu bir arada tutan siya-
si bağların gevşekliğini gösterir. İmparatorluğu oluşturan top-
raklar (1648 itibarıyla 234 bağımsız devlet ve 51 özerk İmpara-
torluk Şehri), kendi güçlerini ve ayrıcalıklarını korumaya çalı-
şıyor ve İmparator, tebaasına istediğini yaptırmakta genellikle 
zorlanıyordu. Üstelik 15. yüzyıldan itibaren tüm Kutsal Roma 
İmparatorları Avusturya’daki Habsburg hanedanından geldiği 
halde, unvan babadan oğula geçmiyordu. Bunun yerine İmpa-
rator, İmparatorluk’ta hatırı sayılır güce sahip yedi Elektör ta-
rafından ömür boyu görev yapmak üzere seçiliyordu.

Çok sayıda prens, dük ve şövalyenin İmparatorluk’ta güç ve 
etki sahibi olmak için birbiriyle yarışması nedeniyle Ortaçağ 
boyunca Alman devletleri arasında hep bir çekişme görüldüy-
se de, Almanca konuşulan topraklar 16. yüzyıldan itibaren Re-
form nedeniyle daha da parçalandı. Martin Luther’in yandaşları 
Katolik İmparator ve müttefikleriyle mücadele ederken Alman-
ya yalnızca siyasi olarak değil dinen de bölünmüş oldu. Sonuç-
ta, bugün bile bir ölçüde varlığını koruyan takribi bir kuzey-
güney mezhep bölünmesi ortaya çıktı ve böylelikle Alman dev-
letleri arasındaki farklılıklar daha da belirginleşti. 1555 Augs-
burg Barışı, Prenslerin devletlerinin hangi mezhebe bağlı olaca-
ğına karar vermesine olanak tanıdı ve aynı zamanda nihayetin-
de prenslerin bağımsızlığını tekrar doğrulamış oldu; ancak bu 
da meseleyi çözmedi. Süregiden dini gerilimler ve imparator-
luk otoritesine başkaldırılar gittikçe şiddetlendi ve 1618’de İm-
parator II. Ferdinand’ın tebaasına dinini ve buyruğunu dayat-
maya çalışmasıyla savaşa dönüştü.

Otuz Yıl Savaşı’nın (1618-1648) Alman toprakları ve bu top-
raklarda yaşayanlar üzerinde derin ve kalıcı bir etkisi oldu. Ne-
redeyse otuz yıl boyunca büyük Avrupa güçlerinin ve müttefik-
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lerinin orduları, beraberlerinde açlık, salgın hastalıklar ve sefa-
let getirerek Almanya’yı kasıp kavurdu; taş üstünde taş bırak-
madı. Çatışan devletler savaşmaktan tükendiğinde, Almanya, 
son kez olmamak üzere kendini güçlü komşularının insafına 
kalmış olarak buldu. Yaklaşık iki yüz yıl sonra Viyana Kongre-
si’nde ve ondan yüz yıl sonra da Paris Barış Konferansı’nda ol-
duğu gibi, Vestfalya Barışı, tükenmiş ve moral çöküntüsü için-
deki bir Almanya’ya Büyük Güçlerin hırslarını dengeleyecek 
bir anlaşma dayatırken, Almanların kendi arzularını kaale al-
madı bile. Bilakis Almanya öncekinden daha da parçalı, komşu 
devletlerin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet eden, zayıf ve bö-
lünmüş bir ülke haline geldi.

Bu durum hırslı prenslere güçlerini ve etkilerini yalnızca 
Almanya’da değil Avrupa’nın tamamında artırma konusunda 
önemli bir fırsat sağladı. Savaş sonrası anlaşmadan beklenme-
dik bir şekilde yarar sağlayanlardan biri, küçük, sağlam bir ze-
mini bulunmayan Kuzey Alman prensliği Brandenburg-Prus-
ya oldu. Pek az doğal kaynağa sahip olan, savunulabilir sınırla-
rı bulunmayan, dört yanı karayla çevrili bu devlet, 16. yüzyılın 
din çatışmalarının dışında kalmayı başarmıştı ancak Otuz Yıl 
Savaşı’nın batağına amansızca saplandı. Savaş Brandenburg’u 
özellikle ağır vurdu; coğrafi konumu nedeniyle bu elektörlük, 
gelip geçerken öldüren, tecavüz eden ve yağmalayan İmpara-
torluk, Saksonya, Danimarka ve İsveç orduları tarafından yer-
le bir edildi. Hastalıklar, zaten kıtlık ve yetersiz beslenmeden 
mustarip olan nüfusu kırıp geçirdi; savaşın dehşetinden kur-
tulmak için pek çok insan evini terk etti. Elektörlük’ün nüfu-
su 1618 ile 1648 arasında yarı yarıya azaldı ve savaşın getirdi-
ği ekonomik ve toplumsal altüst oluş, zaten borç batağı içinde-
ki devleti daha da yoksullaştırdı.

Bütün bunların genç I. Friedrich Wilhelm (1640-1688) (da-
ha sonra “Büyük Elektör” olarak anılacaktır) üzerinde derin 
bir etkisi oldu. Elektör unvanını aldığında henüz 20 yaşınday-
dı ve gençliğinin büyük bir kısmını Brandenburg’u kırıp geçi-
ren ordular ve salgın hastalıklardan uzakta, yurtdışında geçir-
mişti. Otuz Yıl Savaşı’nın tahribatından tek kurtulan, Branden-
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burg’un merkezinden yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Prus-
ya Dukalığı oldu ve yeni elektör, buradan çağdaşlarını hayrete 
düşüren bir kararlılık ve bağlılıkla topraklarının zenginlikleri-
ni canlandırmaya koyuldu. Devletini yeniden ayağa kaldırmaya 
ve bir daha asla yabancı güçlerin insafına bırakmamaya karar-
lı olan Büyük Elektör, yalnızca devletini değil elektörlük ma-
kamının kendisini de dönüştüren bir dizi reform gerçekleştir-
di. 1680 yılına gelindiğinde Brandenburg, uluslararası üne sa-
hip bir orduya, Baltık Denizi’nde küçük bir filoya, modern bü-
rokrasinin filizlerine ve Fransa’dan topraklarına akın eden Pro-
testan mülteciler sayesinde sağlam, yeni bir teknik ve endüstri-
yel temele sahipti. Belki de en önemlisi, Büyük Elektör, halef-
lerine ordunun Brandenburg-Prusya’nın ayakta kalması ve kal-
kınması için ordunun merkezi öneme sahip olduğu ve dolayı-
sıyla orduyla devletin kaderinin kopmaz bağlarla bağlı olduğu 
fikrini miras bıraktı. Sonraki yüzyıllarda bunun Prusya ve Al-
manya için önemli ve kapsamlı sonuçları olacaktı.

Friedrich Wilhelm’in başarıları yalnızca başlangıçtı. Prus-
ya’nın azametle üzerine inşa edildiği temel, art arda üç kuşak 
Hohenzollern prensi tarafından atıldı. Büyük Elektör’ün oğ-
lu, başarıları babasınınkilerden daha az pratik ve kapsamlı ol-
makla birlikte, topraklarının uluslararası statüsünü geliştir-
me ve Avusturya’daki Habsburg hanedanına tabi konumundan 
bir dereceye kadar bağımsızlığını sağlama konusunda faydalı 
adımlar attı. Elektör III. Friedrich (1688-1713), Hanesinin say-
gınlığını ve prestijini artırmak amacıyla elektörlük tacını kral-
lık tacıyla değiştirmek için çalıştı. İmparator’la uzun pazarlık-
lardan sonra, 18 Ocak 1701’de Prusya Kralı I. Friedrich olarak 
taç giydi. Bu durum Brandenburg-Prusya’nın statüsünü önem-
li ölçüde iyileştirdi ve torununun teslim ettiği üzere “bir siya-
set şaheseri yarattı: Krallık payesi, Brandenburg hanesini, o za-
mana kadar Avusturya hanesinin Almanya prenslerine dayattı-
ğı hizmetkârlık konumundan kurtardı.”4

4 Frederick the Great, Memoirs of the House of Brandenburg from the Earliest Ac-
counts to the Death of Frederick I. King of Prussia... By the Present King of Prus-
sia, 1. cilt, Londra, 1758, s. 183.


