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DIŞ SiYASETiN BİR ARA CI OLARAK HüKÜMDAR GEZİLERİ: 

KAISERII. WILHELM'İN 1898 ŞARK SEYAHATİ 

Necmettin ALKAN' 

I. Giriş 

Yabancı memleketleri ziyaret etmek; tarilıi ve turistik mekfuılanıu 

gezmek, yabancı milletlerle doğrudan temas etmek; kısa sürede olsa onlan 

tanımak, onlanıı yediklerini yemek ve giysilerini giyrnek veya görmek, sıra

dan insanlanıı haricinde devlet adamlan için de önemlidir. Tıpkı normal va

tandaşlar gibi, devlet adamlan da seyahat ederler. Devlet adamlan, fırsat 
buldukça ve gerektikçe bu tür seyalıatleri kendi kişisel meraklarının yanı sıra 

daha farklı bazı nedenler çerçevesinde gerçekleştirirler; o günlili konjonkiür
de devletleriyle ilgili bir takım beklentilerini ve hedeflerini gerçekleştirmek 

için önemli acidedilen devletleri veya bölgeleri ziyaret ederler. Bu tür geziler 

ince siyasi ve iktisadi hesaplar çerçevesinde özel seçilir ve gezi programlan 

da ona göre titizce hazırlanır. Genellikle kamuoyunu meşgul etmek ve turis

tik birkaç poz vermekten öte bir anlam taşll1layan bazı geziler haricinde, k'U

lislerde yoğun diplomatik görüşmeler yapılır; böylece amaçlanan bir takllll 

siyasi, iktisadi, askeri ve dini hedeflere ulaşılmaya çalışılır. 

Alınaıı imparatoru Kaiser IL Wilhelm'in de (1888-1918) bu türturistik 

seyahatlere ilgisi malUllldur. Nitekini kendisi, fırsat buldukça hem Almanya 
içinde hem de Almanya dışmda birçok seyalıati gerçekleştirmiş; sayısız yur-
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10 Necmettin ALKAN 

tiçi gezileri bir kenara bırakılırsa, sırasıyla 20 defa İskandinav devletleri ve 
Rusya'yı, üç kez İtalya'yı, iki kez Akdeniz'e, beş Koıfu'yu ve nihayet üç 
kez Osmanlı Devleti'ni ziyaret etmiştir. 1 II. Wilhelm 'in seyahate olan düş
künlüğü ve Osmanlı Devleti'ne tam üç defa gelmesi önenıli olsa gerekir. 
Belki de dalıa da önemlisi, IL Wilhelm'in Osmanlı Devleti'ni en fazla ve 
Kutsal Topraklan ziyaret eden tek Avrupalı manark olmasıdır.2 İlk iki Şark 
gezisini Sultan II. Abdülhamid'in (1876-1909) saltanat yıllarında 1889 ve 
1898'de3 yapan Kaiser, son olarak V. Mehmet'in (1909-1918) hükümdarlığı 
döneminde I. Dünya Savaşı sırasında 191 Tde Osmanlı başşehri İstanbul'a 
gelmiştir.4 Bınılardan birincisi ve üçüncüsü sadece .Osmaıılı başşehri İstan
bul 'la sll1lrlı kalmışken, ikincisi çok dalıa geniş bir alaıu kapsamıştır. 

II. Wilhelm'in 18 Ekim-26 Kasım 1898 tarihleri arasında gerçekleştir
diği ikinci Şark gezisi, yukanda belirtilen çok hedefli ve yörılü tipik devlet 
adamı seyahatlerine en güzel önıeklerden bir tanesini teşkil etmektedir. 
Resmi neden Kudüs'te inşa edilen Er1öser [İsa] Kilisesi'nin açılması olarak 
ilan edilen bu gezinin programı kapsamında İstanbul, Hayfa, Yafa, Kudüs, 
Şam ve Beyrut gibi önemli Osmanlı şehirleri de ziyaret edilmiştir. Seyahatin 
bu kısll11 aslında magazİn boyutunu teşkil etme1..1:eydi, resmi olmayanigö
rünmeyen nederıleri çok daha farklıydı: Protestan kilisenin açılması ve hac 
gibi dini, Osmanlı coğrafyasındaki Alman nüffızınıun artırılması gibi siyasi, 
Almaıı ticaretinin ve yatırınılarının artırılması gibi ticari ve nihayet o tarih
lerde Batılılar için gizemini halen koruyan Şark'ı görmek gibi turistik amaç
lara sahipti. Bütün bmılar hepsi birlikte, ll. Wilhelm'in seyahatinin nedeille
rini teşkil etmekteydi. 

Birgit Marschall, Reisen und Regieren. Die Nodlmıdfalıten Kaiser Willıelms II., 
Heidelberg 1991, s. 22. 
Palmer Alan, Veifallund Untergmıg des Osmanisehen Reiclıes, München 1992, s. 274. 
Joachim Barklıausen, lı1tinner und lY!ticlıte am Bosponts. Abdullıamilund seine Zeil, Ber
lin 1938, s. 235-238. 
Palmer, s. 334. 
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Makale genel olarak giriş, üç başlık ve en sonunda değerlendirme gibi 
bölümlerden oluşmaktadır. Birinci başlık altında, gezi öncesinde ve sırasında 
Osmanlı Devleti'nin ve Alnıanya'nın içinde bulunduklan siyasi duruma te

ın11s edilmektedir. Seyalıatin programı ve programın akışının ele alınması, 
ikinci başlığı oluşturmaktadır. Devammda ise, taraflar açısmdan gezinin so
nuçlanna temas edilmektedir. Bu çalışma kapsamında cevabı aranılan başlı
ca iki soru buluunıaktadır: II. Wilhelm'in bu seyahati Osmanlı ve Alman ta
ra:flan için nasıl bir eheınmiyet taşımaktadır? Gezinin Alman kamuoyuna 
yansıması nasıl olmuştur? Konunun araştınlmasmda ikincil kaynaklar ve 
muasır süreli yaym organlarından istifade edilmiştir. 

ll. Alman İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti'nin Seyahat Önce
sindeiri Durumları ve İlri Devlet Arasındairi Münasebetler 

1871 yılıııda siyasi birliğini sağlayan ve Avrupa'daki dengeleri altüst 
eden Almanya, başta i1:tisadi,5 sanayı<' ve askeri7 olmak üzere bir çok alanda 
gelişmiş; dönemin en önemli ve dinamik devletlerinden biri olmuştu. Bu ge
lişmişlik seviyesinin bir göstergesi ve neticesi olarak, Kaiser II. Wilhelm 18 
Ocak 1896'da "Weltpolitik/Düııya Siyaseti'; ilan etmiş8 ve devammda "gü

neşteki yerlerini"9 almak için Batılı Büyük Devletler'le rekabete başladıkla
rmı resmen ilan etmişti. Nitekim II. Wilhelm'in ilan ettiği Alman meydan 
okuması belli bir süre sonra etkisini göstermiş ve döneinin en önemli eniper
yalist devletlerinden olan İngiltere'yle ciddi bir rekabet patlak vermişti. İn
giltere, Osmanlı Devleti'ndeki Alman f~aliyetleriııin artması nedeniyle, es
kiden beri nüfuz alam olarak gördüğü bu topraklarda ve dalıa da önemlisi 
mevcut sömürgelerinde kendisinin tehdit edildiğini hissetmişti. Bu tehdit al-

Richard H. Tilly, Vom Zollverein zımı Industriestaat. Die wirtsclıaftliclı- soziale 
Entwicklımg Deutsclılands 1834 his 1914, München 1990, s. 104. 
Hans Fenske, Unter Wi!Jıelm II. 1890-1918, Darmstadt 1982, s. 3. 
Hans U! rich Wehler, Das Deutsclıe Kaiserreiclı 1871-1918, Göttingen 1983, .s. 151. 
Imanuel Geiss, Der lange Weg in die Katastrop/ıe. Die Vorgesclıiclıte des Ersten Krieges 
1815-1914, München 1990, s. 209. 
Gregor Schöllgen, Imperialismus und Gleiclıgeıviclıt. Deutsclıland, England und 
orientalisc/ıe Frage 1871-1914, München 1984, s. 3. 
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gısı, beraberinde İngiliz-Alınan rekabetine ve sürtüşmesine neden olmuş; 10 

bu da kendisini daha ziyade Osmanlı topraklanııda göstermişti. 11 Nitekim 
Alınan-İngiliz çahşmaslllllı merkezi noktasnn ''Türk Sorunu" oluşhırnıuştu. 12 

Çok önemli jeo-strajik geniş topraklarıııdan, İngiltere sömürgelerine 
yakın olmasından ve Düvel-i Muazzama tarafından henüz daha doğrudan iş
gal edilmemesinden dolayı Osmanlı Devleti, Alınan iktisadı ve si:yaseti için 
bir tür "sıçrama tahtası" özelliği taşımaliaydı. 13 Birçok Alınaıı siyasetçisi, 
Osmanlılar'la yapılacak olaıı bir işbirliğinin Batılı Büyük Devletler'le olaıı 
rekabetlerinde kendi pozisyonlarını oldukça sağlamlaştırabileceğine iııaıı

ınakiaydılar.14 Dalıa da önemlisi, Almaııya bunu yaparken Osmaıılı coğraf-
. yasına sömürgeci bir efendi olarak değil de, Osmaıılı toprakları üzeriııde 

mücadele eden Batılı sömürgeci güçler karşısında kuvvetli bir partneri ve 
birçok alaııda daııışmaıı olarak devreye girecekti. Bu şekilde Almaııya, Rus
ya, İngiltere ve Fraıısa sömürgesi altrııda bulınıaıı İslam memleketleriııden 
milyonlarca Müslüınaıı'ın sempatisi garaııti altına alınabilecek ve söz konu
su sömürgeci devletlere bir zarar verilebilecekti.15 Sonuçta bu beklentiler 
çerçevesiııde II. Wilhelm, Osmaıılı Devleti 'yle münasebetleri geliştirmek 

içiıı gerekli teşebbüsleri ve hamleleri yeri ve zamaıu geliııce yapmış ve bu
nun neticesiııde her iki devletin münasebetleri oldukça gelişıuiştir. IL 
Abdülhamid'iıı saltanah yıllarında İstaııbul'u iki defa ziyaret etmesi Osıuaıılı 
Devleti'yle olaıı ilişkileriııde gelinennoktayı fazlasıyla göstermekteydi. 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

George W. F. Hallgarten, Imperialismus var 1914. Die soziologisclıen Grundlagen der 
Auj3enpolitik europiiisclıer Groflmiiclıte var dem Ersten Weltkrieg, 2. Baskı, München 
1963, s.374. 
Rahtnıann, Lothar: "Zur Legende vonı ,antikolonialen" Clıarak:ter der Bagdadbahnpolitik 
in der wilhelminisclıen Ara des dentsehen Monopolkapitalisnıus", Zeitsclırift fiir 
Gesclıiclıtsıvissensclıaji, Berlin 1961, s. 251. 
C. A. Schaefer, Deutsclı- tiirkisclıe Freımdsclıqft, Berlin 1914, s. 5. 
AIJ-Deutscher Verband (Yay.), Deutsclılmıds Anspriiclıe auf das Türkiseize Erbe, 
München 1896. 
Wilhelm van Kampen, Studien zıır deutsclıen Politik in der Zeif Willıelms IL, Kiel 1968, 
s. 57. 
Hugo Grothe, Deutsclılmıd, die Tiirkei und der Islam, Leipzig 1914, s. 12. 
Kampen, s. 58-69. 
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Almaıı devlet adamlarnun bu beklentileri ve siyasetleri doğrultusunda 

hareket eden bir takım' Aıman müellifleri de, eş zamanlı olarak Osmanlı 
Devleti lehine ciddi olumlu yayınlar yazmaya başlamışlardı. Gerek yayınla

dıklan kitaplar ve gerekse gazete ile dergilerde yazdıklan yazılarda, Osmanlı 

Devleti ve Türkler lehine yoruinlar ve haberlere yer vermişlerdi. 16 Daha da 

önemlisi bu tarilılerde, yaııi 1890'lardaıı itibaren Osmanlı Devleti ve Türkler 

hakkında yapılan yayuılarda ciddi artışlaryaşanmıştır. 17 

Osınaıılı-Alınaıı yakınlaşmasının yaşınıdığı bu gelişmeler sırasında, 

Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu askeri, siyasi, ikiisadi ve sosyal du

rum, Alınanya gibi pek de iç açıcı değildi. Devlet-i Aıiyye, uzun süreden be

ri çok boyutlu iç ve dış meseleler yumağıyla uğraşhğı yehniyonnuş gibi, bir 

de devletin bu durumundmı istifade ehnek isteyen irili ufaklı birçok devlete 

karşı ayakta durma mücadelesi vermekieydi. Düvel-i Muazzaına'yı teşkil 

eden devletler, 1878'de Rusya'nın Batuın, Kars ve Ardalıaıı; 1878'de Avus

tuıya'nın Bosna-Hersek; 1881'de Fransa'l1lll Tunus ve 1882'de İngiltere'nin 

Mısır'ı işgal ehnesi örneğinde olduğu gibi18
, ya doğrudan Osmanlı toprakla

mu işgal ehnekteydiler; ya da Osmanlı iç işlerine müdalıale ederek onu iyice 

. zayıflahnaktaydılar. Bu bağlaında özellikle de azınlık isyaıılannın başlaması 

ve başarılı alınasındaki rolleri çok bariz bir şekilde ortay dı. 19 

Osmanlı Devleti, ilk defa Rus Çarı I. Nikola tarafındmı 1853 yılında 

telaffuz edildiği gibi, arhk Avrupa'nın '.'Boğaz'daki hasta adaın"ı olmuştıı.20 

ı6 

ı7 

ıs 

ı9 

20 

Kemal Beydilli, "Türk Savun Kendini! veya II. Wilhelm Almanyası'nda Anti- ve Pro
Türk Propagandası", Tari lı ve Top/ımı, İstanbul 1987, Sayı 38, s. 41-46 
Necmettin Alkan, Die deutsclıe Weltpolitik und die Konkurrenz der A1aeclıte ımı das 
osmaııisclıe Erbe. Die Deutsclı-Osıııaııisclıen Bezielıımgen in der deutsclıen Presse 1890-
1909, Münster 2003, s. 90-166. 
Gregor Schöllgen,: "Dann müssen wir uns aber Mesopotamien sichem!" Motive dent
seher Türkenpolitik zur Zeit Wilhelm II. in zeitgenössischen Darstellungen, in: Saeculımı, 
Freiburg i. B./München 1981, Bd. 32, S. 132-144. 
Joseph Boesch, Die neueste Zeit, Zürich 1958, s. 89-93. . 
Salahi R. Sonyel, "Büyük Devletlerin Osmanlı imparatorluğunu Parçalama Çabalannda 
Hıristiyan Azıniıkiann Rolü", Bel/e ten, Ankara 1986, Cilt XLIX, No.193, s. 645-656. 
Wolfgans Gust, Das Imperium der Su/tane. Eilıe Gesclıiclıte des Osınanisclıen Reiclıes, 
München/Wien 1995, s. 301. 
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"Hasta adam "ın varlığını sürdürebilınesi artık eski kuvveti ve kudretine değil 

de, daha ziyade Düvel-i Muazzaına'nın Osmanlı mirasını paylaşınada bir 
türlü anlaşamamalarma balığıydı; nitekim bu şekilde I. Cihan Harbi 'nin so

nuna kadar yaşama imkfuu bulınuştu.21 Gelinen bu noktayı çok iyi gören 

Osmanlı Devleti, varlığını sürdürebilmek için artık diplomasi ve milletlera

rası dengelere sıkı bir şekilde sarılınıştı. Osmanlı ricali, denge siyaseti çerçe

vesinde bu devletleri akıllı bir şekilde birbirlerine karşı kullanmak ve bu 
böylece devletin ayakta kalma şansını garanti altına almaya gayret etınek

teydi.Z2 Osmanlı devlet adamlarının bu metodu kullanınaya başlaınaları 3 ı 

Ocak ı 790 Prnsya ittifakıyla olınuş23 ve bu dalıa sonraki süreçte sürekli mü

racaat edilen bir araç halini almıştı. Özellikle de ı 798 'de Mısır'ın Fransa ta

rafından işgal edilmesinden itibaren düşman devlet karşısında başarılı olma
nın en önemli aracı Batılı diğer Büyük Devletler'e dayanmak ve onlarm si

yasi ve askeri desteğini almaktı.24 

Selefierinden kalan bu diplomatik aracı IL Abdüllıaınid de başarılı bir 

şekilde kullanmasını bilmiş ve Düvel-i Muazzaına'yı birbirlerine karşı çok 

başarılı bir şekilde kullanınış;25 bu şekilde hem yapmış olduğu çeşitli ıslalıat
larla devlete belli bir canlılık kazandırmaya26, hem de bu tür yakm diploma

tik ilişkilerle devlete rahat nefes aldırınaya çalışmaktaydı. Bu devletler ara
smda özellikle de Alınanya İmparatorluğu çok farklı bir yere sahipti. Kendisi 

Alınanya'ya yönelınekle, devlet üzerindeki İngiliz ve Fransız nüfUzunu kır
mak istiyordu.27 Bunu yapabilmek için, başta Alınan askeri heyetlerinin is-

21 
~~Jfs~ s. 30. -

·· .z2 • · 13oesch, s. 18-23. 
23 Kemal Beydilli, 1790 Osmanlı-Pmsya İttifakı. Meydana Gelişi-Tahlili-Tatbiki, İstanbul 

1984, s. 62. 
24 Oral Sander, Anka 'mn Yükselişi ve Diişiişii. Osmanlı Diplomasi Tarihi Üzerine Bir De

neme, 2. Baskı, Ankara 2000, s. 254-255. 
25 Frank Lee Benns, Europiiisc/ıe Gesclıiclıte seit 1870, Cilt 1, Münih 1952, s. 296. 
26 H[erman] Vambery, "Türkische Reformen Seit Vierzig Jahren", Cosmopolis, Berlin 

1897,Sayı 15,s. 882-892. 
27 Ahmad Faroz: "The Late Ottoman Empire", Marian Kent, The Great Poıvers mı the End 

of the Ottommı Empire, Londra 1984, s. ll. 
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tilıdanı edilmesi olmak üzere, ticari faaliyetlerini de teşvik etmekteydi. Ken
di hükümdarlığı sırasında Alriıan Kaiser'i IL Wilhelm'in İstanbul'u iki defa 
ziyaret etmesi, II. Abdüllıanıid'in de gayretle desteklediği Almanya ilişkile
rinin geldiği noktayı çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. 

1898 gezisinin gerçekleştirildiği sıralardaki bu genel manzarayı daha 
da valıiın kılan görünüşte iç, fakat kökleri dışarıda olan gelişmelere de temas 
etmek gerekiyor. 1895 yılında patlak veren ve bütünhızıyla devanı eden Gi
rit İsyanı, yine ayıu sıralarda Osıllanlı başşehri İstanbul ve Anadolu'nun bir
çok yerinde patlak veren Ermeni Olayları devleti bir hayli meşgul etmektey
di. Düvel-i Muazzanıa'nın da bu olaylara müdahil olmasıyla birlikte, durunı 
daha da valıiın bir hal almıştı. Bu ·gaileler arasında tek teselli 1897 Yunan 
Harbi'nde alınan parlak askeri galibiyet idi. Fakat, Alınanya haricindeki Dü
vel-i Muazzanıa'lllll araya girmesi ve Yunanistan'ınlehine açıkça Osmanlı 
Devleti'ne baskı yapmaları neticesinde, galibiyerten hiç de istifade edilme
ınişti.28 Bu ve buna benzer hadiselerden dolayı gerek Avrupa kamuoyu ve 

gerekse diplomasi tamamen Osmanlı ve Sultan II. Abdüllıanıid karŞıtı bir du
runı almışlardı. Avrupa devletleri, kamuoyları ve devlet adamları adeta tek 
bir ağızdan karşı saldırıya geçmişler; neticede Osmanlı ve Türk karşıtlığı ta
van yapmıştı. Osmanlı Devleti 'nin içinde bulunduğu bu hassas ve sıkıntılı 
durunı, Kaiser II. Wilhelm'in gerçekleştirdiği 1898'deki ikincisi gezisini da

ha da bir anlamlı kılmaktaydı. 

m. Seyahatin Aşamalan 

1. İstanbul Ayağı 

Kaiser II. Wilhelm'in Osmanlı Devleti'ni ziyaret edeceğine dair ilk 
resmi açıklama, Alman Büyükelçisi Freilıerr von Marschall'ın Sultan II. 
Abdüllıanıid tarafından kabul edildiği Cuıııa Selanılığı sırasında yapılmıştır. 
Büyükelçi'nin .20 Kasım 1897 tarihinde Reiclıskaıızler'e gönderdiği bir ya-

28 Alkan, s. 166-175. 
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zıda, Sultan'ın dünkü Cuma Selaınlığı'ndan sonra kendisini Yıldız Sara
yı'nda kabul ettiğini bildinııiştir. Her iki tarafın karşılıklı konuşmalarından 
sonra söz alan Alman Sefir, fırsattan istifade ederek "geçici güvenilir" bir 
haberi II. Abdüllıaınid'e verdiğini belirtmiştir. Buna göre, "Majesteleri 
Kaiser IL Willıelın, Kudüs 'te yeni inşa edilen kilisenin gelecek sene yapıla
cak olan resmi açılışına katılmayı düşüunıektedir." Sefir'in bildirdiğine göre, 
Sultan bu habere çok seviınniş ve Büyükelçi'den bu seyahat plaın111ll zama
ınnda kendisine bilgilendinııesini istemiştir. Böylelikle, "iyi dosta" olabildi
ğince rahat bir seyahat hazırlanıak ve ona yakışacak bir karşılama için her 
türlü tedbir alınabilsin. 29 

Bu şekilde takriben bir yıl önce Sultan'ın haberdar edildiği Kaiser II. 
Willıelın'in ı898 Şark Seyalıati, 13 Ekim ı898'de Almanya'dan hareket et
mesiyle başlaınışhr. 30 Üç aşamadan oluşan ı898 Şark Seyahati'nin birinci 
ayağını İstanbul ve çevresindeki geziler teşkil ehnekteydi. Buna göre, İstan
bul ayağı Alınan heyetin ı 7 Ekim ı898'de İstanbul'a varmasıyla başlayacak
h. Progranıın devaını şu şekildeydi: Aynı gün, II. Abdüllıaınid'in misafirleri, 
Alnıaıı elçiliği ve konsolosluğu üyeleriyle Osmanlı hİzınetinde buhuıan Al
manlar için Yıldız Saray'ında vereceği yemek. ı8 Ekim, Alınaıı büyükelçili
ğinde kalıvalh, İstanbul'daki Alman kolonisi mensuplarının kabulü ve Krali
çe Victoria'mn haremi ziyareti. ı9 Ekim atla şehir surlarmda gezi, Alınan 
Hohenzollenı gemisi veya Sultan'ın gemisiyle Boğaz'da gezi ve akşaınleyin 
Yıldız Saray'ında tiyatronun seyredilmesi. 20 Ekim, trenle Hereke'deki halı 
fabrikasımıı ziyaret edilınesi. 2 ı Ekim, askeri birliklerin Taliınhaııe 'deki me
rasimlerinin takip edilınesi ve 22 Ekim 'de Dalınabahçe'de verilecek olan 
kahvalhdan sonra İstaııbul'dan ayrılış.31 Bu şekilde ilan edilen gezi progra
mmda ciddi bir sapma olınaınış ve gezi ekseriyetle uygulanmışhr. 

29 Johannes Lepsius/Albrecht Mendelssohn Bartlıoldy/Friedrich Thimme (Yay.), Die grosse 
Politik der europaeisclıen Kabinelle 1871-1914. Smnmlımg der diplomalisclıen Akten des 
Ausıvaertiges Amtes, Cilt 12/2, Berlin 1923, s. 557-558. 

30 Germania, 13 Ekim 1898, Nr. 235, Erstes Blatt, s. 4. 
31 Franlifurler Zeilwıg, 15 Ekim 1898, Nr. 285, Drittes Morgenblatt, s. I. 
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IL Wilhelm ve ınaiyetinin İstanbul' a vannalanndan bir gün önce 
Frankfıırter Zeitung muhabirinin İstanbul'dan bildirdiğine göre, birçok Al
ınan seyahat şirketi bu seyahat vesilesiyle Türkiye'ye gezi düzenlemiş ve bu 

çerçevede bilim adaınlan, tüccarlar, ınüteşebbisler, ziraatçiler, subaylar ve 
Protestan din adamlan gibi farklı meslek guruplarından pek çok Alınını bu
raya gelmişti. Pera ve Galata gibi yerlerde bir çok Alman'a rastlandığmı bil
diren ınuhabirin dikkatinden kaçınayan ilginç bir nokta ise, bunlar arasmda 
Katalik din adaınlarmm göriilmeınesiydi.32 Mulıabirin özellikle de Katalik
ler'in bu geziye bir ilgi göstermediklerini bildirmesi ilginç olsa gerekir; zira, 
II. Wilhelm Protestan mezhebine mensuptu ve geziye çıkmasnun resmi ne
deni Protestan Erlöser Kilisesi'nin ibadete açılmasıydı. Dolayısıyla Alınını 

Katolikleri, bu geziyi daha ziyade Protestan Mezhebi merkezli olarak telakki 
ettikleri için geziye pek fazla alaka göstennedikleri, bu bilgiden anlaşılınak
tadır. 

Bu arada Sultını IL Abdüllıaınid, misafirleri için ufak bir sürpriz hazır
laınış ve kendilerine verilmek üzere hatıra paralar bastırınıştı. Bmıa göre, 
Kaiser IL Wilhelm ve Kraliçe Victoria'lllll ziyareti hatırasma basılan bu pa
ralardan bir tanesi altın olarak Kaiser için, diğerleri için ise gümüş ve bakır 
olarak hazırlanmıştır. Bu paralanıı bir tarafında Türk bayrağı ve Türkçe bir 
yazı, diğer tarafmda ise, Alman bayrağı ve Alınanca şu ibare yer almaktadır: 
"Majesteleri Kaiser II. Wilhelm'in Osmanlı Sultını'i Majeste Abdülhaınid 
Hını' ı İstanbul' da ziyaretleri hatırasma.'m 

a. Kaiser İkinci Kez İstanbul'da. Samimi Resmi Karşılama ve 
Halkın Aşırı Teveccühü 

Gezi plınnnda öngörüldüğü gibi, Kaiser II. Wilhelm ve diğer misafırle
ri taşıyan Alınını "Hohenzollem" gemisi 17 Ekinı'de öğlenden sonra Çınıak
kale Bağazı'ndan giriş yapnuş ve burada top atışlanyla selaınlaıinııştı. II. 

32 Frmı/..furter Zietımg, "Vor dem Besuclıe des dentsehen Kaiserpaares am Bosporus", 18 
Ekim 1898, Nr. 288, Erstes Morgenblatt, s. ı. 

33 Kölnisclıe Zeitımg, 17. Oh.ı:ober 1898, Nr. 976, Morgen Ausgabe, s.2. 
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Abdülhamid, Hohenzollem'in boğazdan girdiği sırada misafirlerine bir telg

raf çekerek, sevincini ve kötü hava şartlarmdan dolayı da üzüntüsünü belirt
miştir. II. Willıelm ise, gönderdiği cevabi telgrafta, kendisiyle tekrar görüşe

ceği için duyduğu sevinci ifade etmişti.34 II. Abdülhamid adına Alman misa

firlerini karada bekleyen Osmanlı heyetinde önemli devlet adamları bulun

maktaydı: Berlin eski Sefıri ve Hariciye Nazırı Said Paşa, Turhan Paşa, Şiikir 

Paşa, Selııis Paşa, Kamphovener Paşa ve Berlin Sefıri Tevfik Paşa.35 

Bu şekilde Çanakkale Bağazı'ndan giriş yapaıı Hohenzollenı'in Mar

mara Denizi ufkunda görülmesi takriben sabah saat 8 civarında olmuş ve bir 

saat sonra 9 civarında Dolmabalıçe önlerine kadar gelerek demir atınıştı. IL 

Wilhelm, üzerinde Yüksek Osmanlı hiznıet madalyası bulunaıı amiral üni

formasıyla geminin kaptaıı köprüsüne çıkarak çevreyi asker selamıyla selam

lamıştı. Misafırler, dalıa sonra gemiye yaııaşan ve beyaz elbiseler giymiş 

başlarınçla fes bulunan 24 kişi tarafnıdan çekilen saltaııat kayığnıa binerek 

salıile doğru hareket etınişlerdi.36 

Almaıı misafirlerİlı karaya çıkacakları alanda Sultan 'nı yaveri bekle

mektey di. Yaverin hemen sağ tarafmda Baııdo ve 15 kişilik askeri merasim 

kolu; sol tarafta ise, 24 askerden oluşan ve bayrak taşıyan bir takım yer al

mıştı. Bmılarm önünde ise Alman Sefıri Freilıerr von Bibersteiıı, Almaıı Bü

yükelçiliği ve Konsolosluğu'nun bütün üyeleri hannnlarıyla birli1.i:e resmi 

kıyafetleriyle yer almışlardı. Misafirleri iskelede karışlayacak merasim kıta
Sllllll başmda ise Mareşal Edhem Paşa bulmnnaktaydı. Bu arada Sultan adnıa 

misafırleri güvertede karşılamak için gönderilen yatta bulmıan Osmaıılı he
yetiııde şu devlet adamları yer almaki:aydı: Sadrazam, Denizcilik Bakaııı Ma

reşal Fuad Paşa, Osmaıılı tarafındaıı Almaıı Askeri Ateşesiliği'nden bazı 

ekabir. Saat 9.15'de atılaıı top sesleri, Kaiser IL Wilhelm ve Kraliçe Victo-

34 FranJ..furter Zeitımg, 18 Ekim 1898, Nr. 288, Abendblatt, s. 3. 
35 Gennmıia, "Das Kaiserpaar in Constantinopel", 20 Ohorber 1898, Sayı 241, Erstes Blatt, 

s. ı. 
36 FranJ..fıırter Zeitımg, "Die Ank"Unft des dentsehen Kaiserpaars", 22 Ekim 1898, Sayı 292, 

Erstes Morgenblatt, s. 1. 
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ria'nm Hohenzollem'i terk ettiklerini bildirmişti. Tam bu sırada Sultan II. 
Abdülhamid ise, üzerinde Alman şeref madalyası takılı olduğu mareşal üııi
formasıyla görüııerek, Alman Büyükelçisi'nin hanıııınn selamlamıştı. Kaiser 
ve Kraliçe'yi taşıyan kayık iskeleye yaklaştığmda Sultan iskelenin merdive
nine inerek neşeli bir hareketle onları selamlamış; misafirler de aynı şekilde 
kendisine karşılık vermişlerdi. Sultan, eğilip elini uzatarak kıyıya yanaşan 
bottan inmeye çalışan Kraliçe'ye yardmı etınişti.37 Resmi karşılamaımı ilk 
aşaması hakkında verilen bu bilgilerde dikkatleri çeken ilginç nokta, askeri· 
üııiforma giymeyi tercih eden her iki hüküındamı, üniformalarma farklı ni
şanları karşılıklı olarak takarak bir birlerine gösterdikleri jest olsa gerekir. 
Sultan IL Abdullıamid'in Kraliçe Victoria'ya elini uzatarak onun bottan in
mesine yardım etinesini de, o güııkü Batı Avrupa'da aristokrat çevrelerde 
yaygm olaıı nazik ve centilinence bir hareket olarak değerlendirmek gereki
yor. 

IL Abdülhamid'in karaya ayak basan II. Willıelm'i karşılaması olduk
ça samimi ve içten olınuştu. Bu karşılama şark usulü olarak ifade edilen to
kalaşma şeklinde olmuş ve her ikisi de elleriııi çok samimi bir şekilde tekrar 
tekrar sallamışlardı. Devammda Kaiser, Haneiye Nazın von Bülow'ü ve di
ğer yakm misafırleri Sultan'a taıııtınıştı. Sultan, bu tamşma faslındaıı sonra 
Kraliçe'nin kolıma girmiş, merasim kıtasmm önünde yavaşça yürümüşlerdir. 
II. Willıelın ise, sağmda Haneiye N azın Tevfık Paşa ve onmı hemen solunda 

Alıııaıı Sefıri Freiherr Marschall von Bieberstein ile birlikte Alman milli 
marşını çalan merasim kıtasnn selamlamıştı.38 Her iki tarafın heyetleri; en 
arkada ise yüzlerce Türk devlet adamı ve ekabiri, bu merasimin hemen ar
dmdaıı kısa bir süre kalman salona geçmişlerdi. Dolınabahçe saraymm deııi
ze bakaıı tarafmda yer alaıı ve duvarları sayısız tablolarla süslenmiş olan sa
lon kısnıı kısa süre zarfmda yüzlerce insanla dolmuştu. Salonun diğer tara
fında ise, Sultaıı II. Abdülhamid Kaiser ve Kraliçe'yle caıılı ve.neşeli bir şe-

37 Kölnisclıe Zeitımg, "Das deutsche Kaiserpaar in Konstantinopel. Der Em'pfang", 19 Ekim 
1898, Sayı 983, Zweites Morgenausgabe, s. 2. 

38 Kölnisclıe Zeitwıg, s. 2. · 
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kilde sohbet etmekteydi. ilerleyen dakikalarda Kaiser diğer Türk devlet 

adamlarıyla mulıabbete dalarken; Kraliçe ise, Hfui.ciye Nazın ile uzun süre 
sohbete başlamıştı. Sohbet takriben 15 dakika devam ettikten sonra Sultan, 

Kraliçe'nin koluna girerek salonun kara kısmmdaki çıkış kapısma, kendileri

ni bekleyen arabalara götürmüştü. İlk arabaya Kraliçe, Sultan ve Münir; · 

ikinci arabaya ise Kaiser, Sadrazam ve Mareşal Fuad Paşa binerek Yıldız Sa

rayı'na gitmişlerdi. Diğer misafırleri taşıyan 13 araba, bunları takip etınişti. 39 

Alınan heyetinin karşılmrması ve ilk ağırlanması konusunda bu bilgiler 

verildiben sonra, bunları tamamlayıcı olarak halkm misafırlere karşı göster

diği teveccühe ve alakaya da temas etmek gerekir. Giriş olarak şunu belirt

mek gerekiyor ki, halkın Kaiser II. Wilhelm ve maiyetine olmı alakasmın II. 

Abdüllıamid ve resmi zevatınkinden hiç de az kalır bir ymu yoktıı; hatta on
larınkinden dalıa da coşkulu olıııuştıır. Bununla alakah ilginç haberleri geziyi 

takip eden Alman muhabirierin yazılarmdmı takip edebilmekteyiz. Kölnische 

Zeitung muhabiri, İstanbul halkının Kaiser'in gelmesinden dolayı nasıl se

vindikleriııi şöyle anlatmaktadır: "Kaiser geliyor!" kelimesi haftalar boyunca 

şehirde yankılanmış ve nefesler tııtıılıııuştıı. II. Willıelııı'in geleceği sabah 
erken saatlerde her yerde heyecanlı bir telaş hakimdi. Kaiser'i ve Kraliçe'nin 

Boğaz'dmı girişini en azındmı uzaktan görmek isteyen insan yığınları, Mar

mara Denizi'nin kıyılarında; Eminönü, Sirkeci, Sarayburnu, Galata ve Pera 

gibi ınüııı.kiin olabilen kıyılara toplmımışlardı. Mulıabirin hayretini eelbeden 

diğer bir nokia ise, softa diye adlandırdığı medrese öğrencilerinin aralarında 
bulunduğu Türk halkının büyük bir kısmmın karşılamayı görmeye gelıııesiy
di.4o 

Frankfıırter Zeitımg muhabiri de benzer ifadelerle İstanbul halkındaki 

heyecmı ve alakayı çok cmılı bir şekilde tasvir etmiştir. Muhabir, Sultan tara
fındmı hazırlanan karşılama seremonisini ve İstanbul'daki heyecmıı "masal-

39 Gennania, "Das Kaiserpaar in Constantinopel", s. 1. 
4° Kölnisclıe Zeitımg, "Das deutsche Kaiserpaar in Konstantinopel" 22. 01-:tober 1898, Nr. 

994, Erste Morgen-Ausgabe, s. 1. · 
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lardaki kadar muhteşem ve emsalsiz bir resim" olarak adlandırmıştır. Deva
mında ise gördüğü manzarayı şu şekilde anlatmaktadır: "Kaiser ve diğer mi
safırleri getiren Hoheıızollenı gemisinin Boğaz'dan geçişini görmek isteyen 
yüz binlerce kişi Boğaz'ın sağlı ve sollu kıyılarma toplanmışlardı. Seyirciler 
arasında siyah ve beyaz çarşa:flarıyla Türk kadınları; Avrupalılar, Araplar, 
Çerkezler, Kürtler ve Bedeviler kendi klasik mahalli kıyafetleriyle yer almış
lardı. Yolların üzerine dörtlü saf halinde ınuhafız askerleri diziimiş ve teras
ların üzerinde insan kitleleri toplanmışlardı. Hohenzollenı'i karşılamak için 
ise üzerinde Alman kolonilerinin bulunduğu üç büyük buharlı gemi, binlerce 
kayık ve ufak gemiler denize açılmışlardı. Bu şekilde toplanan seyircilerin 
bitmek bilmeyen tezahüratları ve top atışları altında Hohenzollenı Dalma
balıçe önlerinde demirleşmiş ri. [ .. .]" 41 

İstanbulhalkının Kaiser IL Wilhelm ve maiyetindeki Almanlar' a karşı 
gösterdikleri bu yoğun ilgiyi sadece Alman gazeteciler anlatmamaktalar; ak
sine, geziyi takip etmek için İstanbul' da bulunan Fransız, İngiliz ve Rus ga
zeteciler de, bunu yakinen görmüşler ve bunları gazetelerinde yazmışlardı.42 

b. Kaiser Il. Wilhelm ve Kraliçe Victoria'nm 
İstanbul' d ald Etldnlilderi 

Bu sıcak karşılamadan soııra temas edilmesi gereken ilk etkinlik, Sul
tan II. Abdüllıamid'in misafirleri şerefın~ 18 Ekim'de Yıldız Saray'ında ver
diği akşam yemeği idi. Başta Kaiser II .. Willıelm, Kraliçe Augusta Victoria 
olmak üzere geziye katılan ıııisafırler, İstanbul'daki yabancı diplomatlar ve 
önemli Osmanlı devlet adamlarınm katıldıkları bu yemek, birbirinden ke
merle aynlmış olan iki salonda verilmişti. İlk salonda Sultan, Kaiser ve diğer 
önemli 36 misafır yemek masanm etrafmdaki yerlerini almışlardı. Yemek 
masasmın dar tarafında Sultan, amın sağında Kraliçe; solunda ise Kaiser 

41 

42 

Franlıfurler Zeilımg, "Die Ab.-unft des deustschen Kaiserpaares", 22 Ekim 1898, Nr. 292, 
Erstes Morgen Blatt, s. 1. 
Jan Stefan Richter, Die Orientreise Willıelms IL Eine Studie zur deutsclıen Aussenpolitik 
mı der Wende zıım20. Jalırlıımderl, Hamburg 1997, 77-86. 
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oturmuştu. Diğer salonda ise, iki masa etrafında 120 davetli yerlerini almıştı. 

Gümüş ve zengin altın kaplama takımlada servisi yapılan ve bir buçuk saat 

süren yemek esnasmda Alman milli marşı ve Alman tarzıııda müzik çalm

mıştı. II. Abdüllıamid şarap İçınediği için kadeh tokuşturması yapılmamıştı. 

Yemekten sonra Yıldız'm mükemniel aydmlatılması ve ayrıca Hamidiye 

Camii'ndeki "Yaşasm Kaiser IL Willıelm" malıyası büyük bir ilgiyle seyre
dilmişti.43 

Y emeğin ardmda salonda yapılan sohbetler ve hediye takdimleri, üze

rinde durulması gereken günün diğer etkinlikleri olarak dikkatleri çekmekte

dir. Sultan IL Abdülhamid, Müsteşar von Bülow ve diğer Alman misa:firlerle 

sohbet etineyi tercih ederken, IL Wilhelm ise başta Haneiye Nazırı olmak 

üzere diğer yüksek rütbeli askeri Türk yetkililerle sohbet etinişti. Sohbetlerin 

ardmdan Sultan,, hazırlattığı kıymetli hediyeleri bizzat Kaiser ve Kraliçe'ye 

takdim etinişti. Sultan II. Abdüllıamid, Kraliçe Victoria'ya 244.000 Mark 

değerinde 188 kırat ağırlığında elmas ve Kaiser IL Willıelm'e Türk usulünde 

yapılmış muhteşem bir kılıç hediye etiniştir.44 

Sultan'ın misafırlerine verdiği hediyeler sadece bunlarla sınırlı değildi, 

aksine çeşitli vesilelerle hediyeleşmeler devam etinişti. 1897 Yunan Har

bi'nde kazanılan zaferlerini anlatan iki tablo ve farklı hediyeleri selamlıktan 

sonra takdim etinişti. Aynca üzerinde, "Majesteleri Kaiser Wilhelm'in ikinci 

ziyaretleri hatırasına" ibaresinin yazıldığı çok değerli bir sigara tabakası he

diye etinişti. Kaiser ile Kraliçe ise, bu jestleri karşılıksız bırakmamış ve fa

kirler için kullanılmak üzere 16.000 ve 40.000 Fraıık bağışta bulunmuşlar
dı.45 

İstanbul'a gelip de haremi ziyaret etineden veya görmeden gitinek ol

mazdı. Nitekim Kraliçe Victoria da ilk fırsatı değerlendirerek harerne bir zi-

43 Gennmıia, "Kaiserpaar in Constantinopel. Besnch des Kaiserpaares in Pera", 20 Ekim 
1898, Sayı241, Erstes Blatt s. 1. 

44 Gennmıia, "Kaiserfahrtnach Palaestina", 21 Ekim 1898, Nr. 242, Zweites Blatt, s. 1. 
45 Frmıkfurter Zeilımg, 25 Ekim 1898, Nr. 295, Erste Morgenblatt, s. 3. 
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yaret yapmıştı. Yukarıda anlatılan yemekten sonra Şehzade Burhaneddin'in 
refakatinde Kraliçe, maiyetindeki üç kadın ve Büyükelçi'nin hanmııyla bir
likte harerne gitnıişti. Haremdeki karşılama, tıpkı dışarıdakiler gibi oldukça 
büyüktü.46 Harem ziyareti nasıl gerçekleştiğine ve Kraliçe'nin ilginç intibala
rına dair bilgileri Bülow'un hatıratlarmdan öğrenebilmekteyiz. Bülow'un 
yazdığma göre, Kraliçe Victoria'nm ''bir Alman ve Hıristiyan Kadın" olarak 
kadınlarm köleler gibi her türlü lüks içinde hayatiarım sürdürdükleri böyle 
bir "hapishane"yi ziyaret etmeyi, "haklı" olarak kendine "Hiyık" bulınamış 
ve ancak Kaiser'in isteği üzerine bu ziyareti yapmıştır. Bülow, hareminnasıl 
olduğunu sorduğuııda, Kraliçe'den aldığı cevap şu şekildeydi: "Aman 
Allahmı! Kendilerine yakışmayan Paris tuvalederi içinde reçel ve çİkolata

şekerleme yiyen; canları korkuııç bir şekilde sıkkm görüııen bir sürü çok 
şişmaıı kadm."47 

Kaiser IL Wilhelın'in İstanbul'daki ilk günündeki ikinci İcraatı ise giz- . 
li yapılan bir görüşme olmuştu. IL Wilhelın, 18 Ekim'de öğleden sonra 
Avustıııya vatandaşı Siyonizm'in fikir babası Dr. Theodor Herzl'i kabul et
miş ve onunla bir görüşme yapmıştı. 48 Von Bülow'un da hazır buluııduğu bu 
buluşma, Sultaıı IL Abdülhamid'in Kaiser'in kalınası için Yıldız Sarayı'nm 
balıçesinde yaptırdığı Malta Köşkü'nde gerçekleşmişti. Muhtevası basma 
yaıısımadığı için bu görüşmenin akışmı ancak Herzl'in hatıratmdaıı öğrene
bilınekteyiz. Buııa göre, kendisi verilen süre zarfmda Filistin'deki Yahudile
rin Almanya'ıım hiınayesi altında olınasl1llll Almaıı siyaseti için faydalarm
dan balısetnıişti, fakat Kaiser buna karşılık Yahudiler' den olumsuz olarak 
bahsetmeye başlamış ve önıek olarak Hessen' de Yalındiler arasında bulunaıı 
pek çok Yalındi "tefeci"nin bulunduğunu zikretnıişti. Her:Zl, Kaiser'in bu şe
kilde Yahudileri "birkaç tefeciyle" özdeşleştirmesine kızmış, fakat yine de 

46 Fran!..furler Zeilımg, 23 Ekim 1898, Nr. 293, Erstes Morgenblatt, s. 3. 
47 Bemard Fürst von Bülow, Denkıviirdigkeilen, Cilt 1, Berlin 1930, s. 251. 
48 Herzl'in bu seyahat esnasında Kaiser II. Wilhelm'le görüşmesini Baden'ın Grossherzog'u 

Friedriclı von Baden ayarlamıştı. Grosslıerzog, 8 Ekim'de Potsdam'da Herzl'e yaptığı gö
rüşmede Kaiser'in kendisini İstanbul ve Kudüs'te kabul edeceğini; buna hazırlanmasını 
istemişti. Tbeodor Herzl, Tagebilclıer 1895-1904, Cilt 2, Berlin 1923, s. 155. 
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soğukkanlılığını muhafaza ederek antisemitizm karşıtı kısa bir konuşma 

yapmıştı. Görüşme bundan sonra basm, Fransa, Rusya ve benzer konularda 
devam etmişti. Sonınıda ayrılırken Kaiser kendisine, "Sultan' dan neyi talep 

edeceğimi" bir kelimeyle söylemesini istemesi üzerine, Herzl, "Alman hi

mayesi altmda bir imtiyazlı cemiyet"in kurulmasım istemesini rica etmişti. 49 

Seyahatiıı İstanbul ayağmda temas edihnesi gereken diğer bir etkinlik 

ise, Alman Büyük Elçiliği'nin Kaiser'iıı şerefme verdiği kalıvaltıydı. Başta 

Kaiser, Kraliçe, seyalıate katılını Alman misafırler olmak üzere yüksek dere

celi pek çok Türk devlet adammm da katıldıkları bu kalıvaltıda dikkatleri çe

ken en önemli husus, II. Wilhelm'iıı konuşmasmda iki devlet arasındaki 

dostluğa yaptığı vurguydu. Öncelikle kendisi içiıı düzenlenen sıcak karşıla

madan dolayı ıueınııuniyetiııi belirten Kaiser, kendisi ile Sultan arasındaki 

ınükell111lel ilişkiııin, farklı millet ve diniere mensup iki devletiıı dostça mü

nasebetleriııi karşılıklı olarak nasıl teşvik edebildiğiıli kanıtladığııu, ifade 

etmiştir. Bu kısa konuşmasmdan sonra, Alınan Büyükelçiliği, Konsoloslu

ğu'ınıda çalışını memurları ve Osınınılı hizmetiııde bulınıını Alınınıları kabul 

etmişti.50 

Kaiser ve Kraliçe, dalıa sonra Alman ok"Ulınıu ziyaret etmişlerdi. Oku

lu ziyaret etmek için takip edilen güzergalı üzeriııde, özellikle de Pera Cad

desi boyunca toplanını halk, Kaiser çiftiııe sevgi gösterileriııde ve tezalıüratta 

bulınınıuşlardı. Kölnische Zeitung mulıabiri, halkm teveccülıünü uzun uzadı

ya şu şekilde ınılatmaktadır: Bayraklarla süsleıuniş cadde üzeriııde, pencere

lerde, çatılarda ve Kaiser'iıı varacağı yerde halk Kaiser'iıı gelmesiııi bekli

yordu. Her arabanm gelişiııde, Kaiser' e dalıa da yaklaşmak isteyen kalaba

lıkta belli bir hareketlilik gözlendiği ve gayr-i ilıtiyari olarak öne doğru gel

dikleri halde; polis, hayret edilecek taktik ve akıllıkla hareket etmek suretiyle 

trafiği eksatmadını ve halkı yornıadan düzeııi sağladığma, dikkatleri çekmiş-

49 Herzl, s.l89 -198. 
5° Kö/nisclıe Zeitımg, "Das deutsclıe Kaiserpaar in Konstantinopel",.l9 Ekim J898,Nr. 983, 

Zweite Morgeıı-Ausgabe, s. 2. ·· 
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ti. Nihayet, üç subay daralan yolu açtığı sırada, Kaiser ve diğer misafırleri 

taşıyan araba geldi. Halk, kendilerini samimi bir şekilde askeri selarnla se
larnlayan Kaiser'i, canlı bir alakayla seyretınişti. Mulıabir, bu canlı tasvirie

rin haricinde, Galata Kulesine Osmanlı ve Alınan bayraklanıını yan yana 

asıldığ1111 ve böylesine bir saygı muamelesinin daha önce vuku' bulınadığ1111 
vurgularnıştır.51 Tophane'de de aynı şekilde Türk ve Alınan bayraklanıını 
yan yana asıldıklarını eklemiştir. Heyeti okulun girişinde Alınanya Büyükel

çisi Freiherr von Marschall ile okulun müdürü karşılamış ve okulu gezdir

mişti. Okul hakkında bilgiler alan Kaiser, okuluıı gelişmesi ve çok farklı mil

letiere mensup öğrencilerin burada eğitim görmelerinden nıenınuıı kalınıştı. 52 

Kraliçe Victoria, farklı bir gezi prograrnı çerçevesinde 19 Ekim'de öğ

lenden önce Beylerbeyi'ni ziyaret ettikten sonra Çarnlıca'ya çıkarken Kaiser 
Y edik"Ule 'yi ziyaret ettik'ten sonra at sırtında Eyüp üzerinden Merasim Köş

kü'ne gelınişti. Öğlenden sonra ise, bu kez hep birlikte Alınaıı gemisi 

"Loreley''le Tarabya'ya gidilnıiş; oradaıı Karadeniz'e bir gezi yapılmıştı. 53 

Kaiser çiftinin İstınıbul ve çevresinde ziyaret ettikleri farklı yerlerden 

bir tanesi ise, Ayasofya Camii idi. Büyükelçilik müterciminin eşlik ettiği bu 

gezi hakkında izlenimlere yer verilınezken, aym gün ziyaret edilen bir mü

zede sergilenen Türk mallanmn dikkat çekici olduğu belirtilmiştir.54 Ayasaf

ya Camii ziyareti sırasında halkın ve hocaların Kaiser'e gösterdikleri alaka

yı, Alınan tarihçi Richter geziyi takip e~en Kreuz Zeitung mulıabiriııden ak
tarmaktadır. Buııa göre, Kaiser Ayasofya'yı ziyarete geldiğinde caminin 

bahçesinde toplaııan insan kalabalığı tezahüratla ve hocalar ise saygıyla onu 

51 

52 

53 

54 

Hıristiyan bir devletin bayrağının ilk defa Galata Kulesi'ne asıldığına dair bilgileri Bay
ram Soy da, The Times'a dayanarak vermektedir. Buna göre, İstanbul'un fethinden beri 
ilk defa Hıristiyan bir devletin bayrağı Galiıta Kulesi'nden asılmıştı. H. Bayram Soy, Al
manya 'nm Osmanlı Devleti Üzerinde İngiltere İle Nüfuz Mücadelesi (1890-1914), Anka
ra 2004, s. 161. 
Kölnisclıe Zeitımg, "Das deutsche Kaiserpaar in Konstantinopel", 23 Ekim 1898, Sayı 
998, Sonntagsausgabe, s.! . · 
Gennania, "Kaiserpaar in Constantinopel. Besnch des Kaiserpaares in Pera", Sayı 241, 
Erstes Blatt, s. 1. 
FranJ..furter Zeitımg, 22 Ekim 1898, Nr. 292, Erstes Morgenblatt, s. 1 
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selaınlaınışlardı. Özellikle de Kaiser'in arabasından indiğinde halktaki heye
canın doruğa ulaştığını ve hep birlikte, "'Yaşasın bizim ikinci Sultanıınız!" 
diye tezahüratta bulunduklarını rivayet etınektedir.55 

Kaiser II. Willıelm ve Kraliç,e Victoria, Sultan II. Abdüllıaınid'in Cu
ma selamlığına da katılınışlardı. Sultan'm iki büyük oğlunu Kaiser'e yaver 
olarak görevlendirdiği selaınlıkta, bizzat kendisi Kraliçe'yi resmi geçit ala
nına götürmüştü. Verilen bilgilere göre, merasim çok güzel bir şekilde ger
çekleştirilıniş ve genel olarak Türk Ordusu misafırler indinde çok iyi bir iz
lenim bırakmıştı. Muhabirin bildirdiğine göre, "askeri birlikler Prusyalılar 
gibi yürüyüş yapmışlardı". Kaiser'in geçidi seyretınesi için yapılaİı alana, 
Türk ve Alınan askerinin el ele tutuştııklarını gösteren ilginç bir resim asıl
mıştı. Bu tablo mevcut Osmanlı-Alınan dostluğuna ve askeri alandaki işbir
liğine vurguda bulunmaktadır. Halk, geçit merasiminden sonra alana girerek 
Kaiser'in bulunduğu yeri, köşkün etrafını, sararak sevgi gösterisinde bulun
muş; Sultan ve Kaiser bulunduklan balkondan halkı birlikte selaınladıklan 
anda, büyük bir tezahürat patlak vermişti.56 Bunu tamamlayan son bir kare 
ise, Sultan ile Kaiser'in seyircileri balkondan biriilde selaınlaınalanydı. 

Kaiser IL Wilhelın'in İstanbul'da bulunan yabancı devletlerin büyü

kelçi ve elçilerini kabul etınesi, üzerinde durulınası gereken diğer bir etkin
liktir. İlgili habere göre, büyük elçileri kabul eden Kaiser bunlarla baş başa 
ayrı ayn onar dakikalık görüşmeler yapmıştı. Yapılan görüşmelerin kapsaını 
ise daha ziya~e ilgili devletlerin yöneticileri lıakkındaydı. 57 

Kaiser II. Willıelın ve Kraliçe Victoria'nın İstanbul'da ziyaret ettikleri 
yerlerden bir tanesi de Hereke' deki halı fabrikasıydı. Trenle Hereke'ye gelen 
II. Willıelın ve maiyeti reııkli bir merasimle karşılanmıştı. Burada bir zafer 
takı yapılmış ve balıriyeliler askeri bir tören yapmışlardı. Misafırleri karş.ıla-

55 Richter, s. 80. 
56 Fraııkfurler Zeilımg, 22 Ekim 1898, Nr. 292, Abendblatt, s. 3. 
57 Fraııkfurter Zeilımg, "Nachklaenge zum Kaiserreise, 31 Ekim 1898, Nr. 301. 

Abendblatt'' s. 2. 
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yan Bakan Johannes Efendi, daha sonra fabrikanın müdürüyle birlikte fabri
kayı gezdirıııişlerdi. Kaiser, özellikle de fabrikadaki makinelere, donanıma, 
halıların dokuma tekniğine ve fabrikada çalışan 800 çocuğa büyük ilgi gös

termiştir. Kraliçe Victoria bu çocuklarla bir müddet sohbet etmişti. Dalıa 

sonra halı sergisini ziyaret eden Kaiser, II. Abdülhaıııid'fi?. kendisine hediye 
ettiği çok büyük halıyı teslinı almıştı. Bu halının yapımında çalışan genç kız

lar için bir bağışta bulunan Kaiser çifti, deniz kenarında yapılan köşkteki 
kahvaltıya katılmıştı. Limana toplanan işçiler ve sayısız Türk kadını Kaiser 

ve Kraliçe'ye sevgi gösterisinde bulunmuşlar, "Çok Yaşa" diye bağırmışlar 
ve alkışlamışlardı. 58 

Frankfurter Zeitzmg muhabiri, Kaiser II. Wilhelııı ve maiyetinin İstan

bul'daki çeşitli gezileri sırasında halkın gösterdiği alakayı ve Kaiser'in halk 
üzerinde bıraktığı olınıılu etkinin, normalde sakin olan Türkler'in yaptıkları 

yüksek sesli tezahürattan anlaşıldığlll1, belirtmektedir. Devaınında ilginç bir 

tespitte bulunan muhabir, başlangıçta bu geziye tamamen soğuk bakan İs

tanbulnü:ffisunun üçte birini oluştııran Rınıı ve Ermeniler'in de, 24 saat son

ra davranışlarını değiştirdiklerini belirtmektedir. Bunun dışında Türk kadın

larının bu geziye gösterdikleri ilginin ve davranışlarının da üzerinde durmuş

tıır. Buna göre, Kaiser çiftinin geçtiği güzergahlarda, özellikle de Anadolu 

Demiryolu üzerindeki seyahatleri sırasıııda kenarda bulunan kadınların, ko

muta ediliyorlarmış gibi ellerini alınlarına götürerek tekrar tekrar selamlama

ları muhabire ilginç gelıııişti. Yine bu kadınların hep birlikte "Aslan gibi!" 
ve "Maşallah!" gibi tezahüratlarda bulunduklarını, yazmıştır.59 

İstanbul ayağını tamamlayan Kaiser II. Wilhelııı'in başşehirden ayrıl
ması merasimi, tıpkı karşılanması gibi oldukça samimi ve sıcak bir ortaında 
gerçekleşmişti. Sultan II. Abdüllıamid, Kraliçe Victoria'nın elini samimi şe-

58 Frankjiırter Zeitımg, 22 Ekim 1898, Nr. 292, Erstes Morgenblatt, s. I 
59 Frmıkjiırter Zeitımg, "Das deutsche Kaiserpaar in Konstantinopel", 25 Ekim 1898, Sayı 

295, Zweites Morgenblatt, s. 2. 



28 Necmettin ALKAN 

kildesıkarak ve II. Wilhelm'in ise elini tekrar tekrar saliayarak vedalaşmıştı. 
II. Wilhelm, vedalaşma sırasında Sultan'a bir altın hediye etınişti. 60 

2. İkinci Ayağı Kutsal Topraklar 

II. Wihelm'in Şark seyalıati kapsammda İstanbul dırrağmdaıı sonraki 
ikinci aşama Kutsal Toprakları kapsama1..1:aydı. Seyahatin bu ayağı, gezi pla

ııına göre 26 Ekinı'de Hayfa'da başlayacak. Aynı gün, Hayfa'da tarihi hara

beleriıı ziyaret edilmesi ve deniz kenarında çadırda geceleme. 27 Ekim'de, 

Yafa'ya hareket. Bırrada belli bir süre kahndıktaıı sonra 29 Ekim' de Kudüs' e 

hareket. Kudüs'te Protestaıı bir vakfa ait çadırda bir gece kalınması. 30 

Ekim, Betlehem 'de bir Protestan kilisesinde Pazar ayİnine ve öğlenden sonra 

ise Zeytindağı'nda bir ayiııe iştirak. Betlehem'de Jerusalemer Vereiıı'in Er
meni çocııklar için yaptırdığı bir yetimler yıırdunun açılması. 3 ı Ekim' de, 

gezinin resmi nedeni olaıı Erlöser Kilisesi'nin açılması. ı-2 Kasllll Ürdün'de 

Ölü Deniz ziyaret edilerek Kudüs'e geri dönülmesi. 5 Kasım'da, Yafa üze

rinden Hayfa'ya dönülmesi. Nazaret ve birkaç yerin ziyaret edilnıesinden 

sonra ıo Kasllll'da Hayfa'dan gemiyle Beyrut'a gidilnıesi. Bırradan Şam'a 
geçilerek çevredeki tarilıi rnekanlamı ziyaret edilmesi. 61 Bu şekilde İstan

bul'a göre çok daha yoğını bir program yapılmış ve aşağıda da görüleceği 

gibi, ekseriyetle bınıa uyulmuştıır. 

Bu arada Kaiser'in Kutsal Topraklar'daki seyalıatinin orgaııizasyo
nınıda görev alan insan sayısı, geziler sırasında kullanılacak hayvan ve kalı

nacak çadırlarla alakalı çok ilginç rakamlar da geçmektedir. Buna göre, Os

manlı tarafmın orgaııizasyonınıda 27 yüksek memur, ı 11 normal iıısaıı ve 

600 asker görev almıştır. Alman tarafında ı24 iştirakçi şalus, ı200 at ve 

eşek, 75 uyku çadırı, 6 salon çadırı, 6 mutfak çadırı ve yükleri taşllllak üzere 

60 Gennania, "Von der Orientfalırt des Kaiserpaars", 25 Ekim 1898, Nr. 245, Erstes Blatt, s. 3. 
61 Gemıania, 15 Haziran 1898, Nr. 135, Zweites Blatt, s. 2. 
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800 katır.62 Bu miktarlar, seyahatin bu ayağının da çok büyük ve geniş kap
samlı bir organizeyle gerçekleştirildiğini göstermektedir. 

a. Kaiser ve Kraliçe İlk Kez Kutsal Topraldarda 

IL Wilhelm ve beraberindekiler 28 Ekim'de Hohenzollenı gemisiyle 
İstanbul'u terk ederek Hayfa'ya gelmişlerdi. Kaiser'in bu şehirdeki etkinlik
leri konusunda belirtİlınesi gereken önemli nokta, bir konuşması sırasında bu 
gezide ilk defa Fransa'nın Katalikler üzerindeki himaye hakkına Alman İm
paratorluğu'nun da ortak olduğmıu dalaylı olarak ilan etmesiydi. Tanep
ha'daki Alman Katalikleri'nin önemli isimlerinden Rahip Bieven, yaptığı 
konuşmada, gerek kendi 1:urumlarının ve gerekse Filistin'de meskfuı olan 

diğer Alman Katalikleri'nin Almaıı korumasından istifade ettiklerini belirt
ınişti. Rahip Bieven, bu konuşınasıyla dalaylı olarak Fraıısa'nın Katalikleri 
himaye hakkmı öneınsemedikleri ve doğrudan Almaıı koruması altmda ol
duklarını ifade etmesi, Kaiser IL Wilhelm'in cevabı konuşmasında himaye 
konusuna temas etmesine vesile olıııuştıı. IL Wilhelm, öncelikle vçıtansever 
duyguları ilıtiva eden bu konuşmaııın kendisini çok sevindirdiğini belirtmiş 
ve devamında, "bu fırsattan istifade ederek memmmiyetle bir kez daha be
lirtmek istiyorum ki, benim Katalik vatandaşlarım nerede ve ne zaman ilıti
yaç duyarlarsa, benim konımam devamlı kendileriyledir.':63 Kaiser'in, bu şe

kilde Kutsal Topraklar'a ayak basar basmaz ilk fırsattan istifade etmek sure
tiyle, oldukça ciddi ilk siyasi demecini vermesi önemliydi. Daha da önemlisi, 
bu şekilde Fransa'nm Katolikler'in h~isi olduğu iddiasma dalaylı yoldaıı 
itiraz ettiğini ve Almaıı İmparatorluğu'nun da Katolikler'in h~iliğine talip 
olduğunu ilk kez ilan etmiştir. Kaiser, bundaıı sonraki günlerde yaptığı gezi
ler esnasmda her fırsatta benzer açıklamaları ve mesajları tekrarlamıştır. 

Hayfa' dan hareket eden IL Wilhelm ve beraberindekiler ll saatlik 
otomobil yolculuğuııdaıı soııra Yafa'ya varnııştı.64 Kaiser'in Yafa'daki karşı-

62 Fran!..furter Zeilımg, 28 Ekim 1898, Nr. 298, Abendblatt, s. 2. 
63 Vonvaerts, 29. Oh.1:ober 1898, Sayı254, s. 1. 
6.! Gemıdnia, 29 Ekim 1898, Nr. 249, Erstes Blatt, s. 1. 
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lanmasındaki coşku ve heyecan, seyalıatin ilk ayağıııı oluşturan İstanbul'daki 

ve aşağıda anlatılan diğer şehirlerdekileri aratıııayacak şekildeydi. Şehirdeki 
bütün evler Türk ve Alman bayraklarıyla süsle1lllliş, belediye binasınıu üze
rine Almanca "hoşgeldiniz" yazan bir pankart asılmış; akşanıleyiıı ise, başta 

belediye olmak üzere şehrin önemli· birkısmı renkli aydııılatılııııştı. 65 

Kaiser, bu arada Sarona'yı da ziyaret etıııiş ve Sarona ile Yafa'daki 

Alman kolonilerini kabul etıııişti. Yafa kolonisinin önemli isiınleriııden Paul 

Tietz, Kaiser ve mahiyetiııdekilere yaptığı konuşmada, bölgede yaptıkları fa

aliyetleri çok zor şartlar altmda gerçekleştirdikleriılİ anlatııııştır. Devanınıda 

ise, bu zorlukların dört Alman kolonisiılİn Filistiıı'de kurulma nedeni oldu

ğunu; bu zorluklarnı, kendilerini Alman metodu, alılakı ve Kaiser ile devlet

leriııe olan sadakatierinden ayırınayacağınnı altını çizmiştir66 Kaiser IL 
Wilhelm, yaptığı cevabi konuşmasında, yapılan bu çalışmalardan memnını 

kaldığını belirtıııiştir. Devanıında ise, Sultan ve Osmanlı Devleti'yle kendi

sinin geliştirdiği bu güzel münasebetleriıı Şark'taki Almanlar'a faydalı ol

masına sevİlıdiğini ifade etıııişti. Aynca, Levanti'deki Almanlar'ın vatanla

rnıa ne kadar bağlı kalırlarsa, Türk devleti için faydalı kültürü teşvik edici 

elementleri daha fazla oluşturacağını; çünkü Sultan'ın, bunu fark ettiğiıli ve 

devletindeki Almanlar için kendi kornmasını garanti edeceğiıli belirtıııişti.67 

Kaiser II. Wilhelm, bu konuşmasında Osmaıılı Devleti'yle olaıı iyi münase

betleriıı, bölgedeki Almaıılar'm faaliyetlerini kolaylaştırdığmnı ve teşvik et

tiğiılin altını çizmiştir. 

Yafa'dan at sırtında gidilecek olan Kudüs şehri her şeyiyle önemli mi

safırlerine hazırlanmıştı. Kaiser ve karısının şehre gireceği Yafa kapısı yı

kılmış ve genişletilmiş, sokaklar teınizle1lllliş, evler bayraklar ve palmiye 

yapraklarıyla süslenmişti. Yafa kapısının hemen ardında zafer takı yapılmış 

65 Frmı!.furter Zeitımg., 29 Ekim 1898, Nr. 299, Abendblatt, s. 3 
66 Alldeutsclıe Blaetter, "Zur Orientreise des Kaisers", Berlin 1898, Sayı 8/50, s. 285. 
67 Frmılifurter Zeitımg, 29 Ekim 1898, Nr. 299, Abendblatt, s. 3 
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ve Yahudi mahallesinde ise ayn bir tak yapılarak üzerine "hoş geldiniz" iba
releri yazılmıştı. 68 

Gennania muhabirinin belirttiğine göre, Kaiser II. Wilhelm ve geziye 

iştirak eden misafirler Kudüs dışında şehrin kuzeyinde kurulaıı çadırlarda bir 

gece kaldıktaıı sonra, ertesi günü şehre girmişlerdi. Tıpkı İstanbul ve diğer 

şehirlerde de olduğu gibi, Kudüs halkı da Alınan misafirlere yoğun ilgi gös

termişlerdi. Öğlenden sonra şehir dışında k'1111llan kaınp yerinden başlaınak 
üzere, Yafa Kapısı ve Erlöser Kilisesi 'ne kadar uzanan alaııa sayısız insan 

toplaıunışh. Evlerin çatılan ve balkoııları da aynı şekilde Kudüslüler tarafın

dan işgal edilmişti. Muhabirin belirttiğine göre, caddeleri süsleyen caıılı 

renkli bayraklar ve Kaiser'i görmek için sevinçle toplanan halknı o reııkli kı

yafetleri, insaııı "cezbeden bir resim" görünrusünü arz ehnekieydi. Bu şekil
de hayraıılığını belirten muhabir devaııımda şunları yazmıştır: "Şark insaııı, 

burada kendiııi. gösteren Avrupa 'nm ihtişaınma hayret ehniş ve şaşırmıştı; 

Herkes Kaiser çiftine tezahürat yapıyordu.[ ... ]':;;9 Muhabirin, burada "Şark" 

insaınn ilgisini "Avrupa'nm ihtişaıııma" duyulaıı "hayret"le izah ehnesi gezi 

boyunca ilk kez telaffuz edilmiştir. Daha önceki tasvirlerde böylesine ön 

yargı ve tarafgir bakış açısı söz konusu olmaınışhr. 

Halktaki bu alaka ve heyecan, Kaiser ve geziye kahlan Alınanlar hak

kmdaki ifadeleriııde de açıkça görülmekteydi. Bir muhabiriıı bildirdiğiııe gö

re, halktan bazı kimseler, "buıılar Kral ~eğil, aksine melek!", gibi ifadeleri 
duyduğunu yazmıştır. Kendisine yaklaşan bir Türk subaymm ise, "Kaiseriııiz 

adil bir Sultan; saııki peygaıııberi görmüş gibiyim", dediğiııi ifade ehniştir. 

Kaiser'le birlikte seyahat eden Almaıı subaylar ve devlet adaınlan içiıı de 

ayııı abarhlı ifadeler rivayet edilmektedir. Bunlardan bir tanesiııe göre, halk 

Almaıı heyetine olaıı hayraıılığnn ifade ehnek içiıı şunları kullaıımıştı: "Gö

rün devleri, devierin çocuklarım! Savaşlarda bunlara karşı kimsenİlı karşı 

68 

69 
Genıımıia, "Zur Orientreise des Kaiserpaars", 30 Ekim ı898, Nr. 250, Erstes Blatt, s. ı. 

Genıımıia, "Ein Geschenk des Kaisers an die deutschen Katlıoliken", ı Kasım 1898, Sayı 
251, Erstes Blatt, s. 1. 



32 Necmettin ALKAN 

koyamaması mucize değil!" Bu ilginç rivayetlerle birlikte halkın genel te
veccühü şu şekilde aıılatıhnaktadır: "Kısa ve iyi, toplumun her kesimini bir 
heyecan kaplamıştı. Samimi bir şekilde Kaiser'e tezahürat yapıyorlardı. 
Sanki o, kendi hü1..iimdarlarıymış gibi, kollarını ona uzatıyor ve onu selamlı
yorlardı."70 Burada geçen bazı ifadelerinAlınan muhabir tarafından abartılıp 

abartılmadığnıı bilmiyoruz. Fakat genel kanaat olarak Kaiser'in bu gezisinde 
Osmanlı tebaası üzerinde uzıın süre devam edecek olan olumlu bir etki bı
raktığnu söyleyebiliriz. 71 

Kaiser II. Willıelm, Kudüs'te yaşayaıı Templer Tarikatı'na72 mensup 
Alınaıılar'ın meskfuı oldukları mahalleyi ziyaret etıniş ve dalıa genel siyasi 

mesajlar ilıtiva eden ilginç bir konuşma yapmıştır. Konuşmasının başında 
Alınaıılar'ın Kutsal Topraklar'da yaptıkları faaliyetler sayesinde Alman is
minin iyi bir itibar kazandığuu belirttikten sonra, budaıı sonraki ilişkilerin 
daha da geliştirilmesine olaıı ümidiıli vurgulamıştı. Osmanlı Devleti'yle olan 
dostluk münasebetleri ve özellikle de Sultan IL Abdülhamid ve kendisi ara
sındaki dostluğun bu yönde yardllllcı olacağnıı ifade etınişti. Konuşmasnun 
son kısmmda ise, Fraıısa'nm bölgede Katolikler üzerinde olaıı himayesini 

70 

7ı 

72 

Hans Schneider, "Die Erfolge der Palaestinafahrt unsers Kaisers", Die Grenzboten, Leip
zig 1899, Sayı 58/12, s. 58. 
Birinci Cihan Harbi sırasında Osmanlı Ordusu'unda asker olarak kısa bir süre görev ya
pan Alexander Aaronsohon'un bölgedeki izienimlerini anlatan hatıratında, II. Wilhelm'in 
bölgedeki Araplar üzerindeki sempatisinin halen devam ettiğini belirtmektedir. "Hacı 
Wilhelm" tabirinin halk arasında yaygın olduğunu ve Kaiser'in resimlerinin ellerde do
taştığını da ifade etmiştir. Kaiser IL Wilhelm'in lehine böylesi bir manzaranın ortaya 
çıkmasının nedenleri başta 1898 yılında olmak üzere Şark ziyaretleri ve savaş sırasında 
yapılan propaganda olarak belirtmek gerekir. Alexander Aaronsohn, ·Türk Ordusuyla 
Filistinde. Bir Yalıudi Askerini. Dünya Sm•aşı Notları, Necmettin Alkan (Tre), İstanbul 
2003, s. 33-38. 
Templer, Almanya'da Württemberg'de ortaya çıkan Protestan orijinli bir harekettir. Teo
log ChristopfHoffmann'ın 1861 yılında k-urduğu cemaatin amaçlanndan üç tanesi, top
lumsal yapıda reform, gençlerin eğitilmesi ve Alınanlar'ın hakimiyetinde Kudüs'te ına
bedin inşa edilmesi. Tarikat üyeleri, 1869 yılında Kutsal Topraklar diye ifade edilen Filis
tin'e göç etmeye başlamışlar ve ilk Alman kolanisini Hayfa'da k-ıırmuşlardı. Bu tarikat, 
Filistin' e Yahudi göçünün de başlamasında önemli ilk önıek teşkil etmiştir. Alex Carmel, 
Die Siedlımg der wiirttembergisclıen Tenıp/er in Palaestina 1868-1918, Stuttgart 1974, s. 
16-28. -
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ikinci kez dalaylı yoldan tartışmaya açacak şu ifadelerde buluıunuştu: "Han

gi mezhebe mensup olursa olsun sizden biriniz benim yardunıına ihtiyaç du

yarsa, ben buradayım ve bana müracaat edebilir. Evet Alınan Devleti, yurtdı

şmdaki kendi vatandaşlanlll koruyacak duruındadır.'m IL Wilhelm yaphğı 

bu son konuşınasıyla, öncelikle gittikçe gelişen Alman faaliyetleri ve buııuıı 

olumlu bir sonucu olarak Osmanlı-Alman ınünasebetleriııe yapacağı olumlu 

katkılara vurguda buluıunuştur. Devammda ise himaye meselesine bir kez 

daha vurguda buluıunuş ve Katalikler üzerideki Fransız himayesini kesin 

olarak reddettiğini ve Alman İmparatorluğu 'nun yurt dışındaki kendi vatan

daşlanlll koruyacak k-uvvetle olduğunu ilan ehniştir. 

Kutsal Topraklar'daki geziprogramı dahilinde ziyaret edilen yerlerden 

bir tanesi Betleheın 'di. 3 O Ekim' de gerçekleşen bu ziyarette, aynı zamanda 

. Ermeni yetiın çocuklan için yapılan yerimhane açılmıştı. Verilen bilgiye gö

re, 4 Mayıs 1898'de temeli ahlaıı bu yetimhane çok çabuk bir şekilde biti

rilmek suretiyle hizmete suııulınuşhı. 70 çocuğun kaldığı bu yetiınhaııeye, 

100 erkek ve 60 kıznı devam ettiği bir de ok-ul dahildir. V erilen bilgiye göre, 

buıılann masraflan Betlehem 'de yapılaıı üziim tanınından sağlaırmaktay dı. 74 

Kaiser II. Wilhelm Betleheın 'i ziyareti sırasmda bölgedeki Almaıı yer

leşimcilerine bir konuşma yapmışh. Konuşmasmda, özellikle de Protestaıı 

Almanlar'nı faaliyetleriılİn önemiııi vurgulayaıı Kaiser, bu faaliyetler yoluy

la aııcak şimdi Almaıı İmparatorluğu ve. Alman ismiılİn daha öncesinde hiç 
olmayacak bir şekilde itibar kazaııdığmı iddia ehniştir. Konuşmasnun deva

mı, dalıa ziyade Hıristiyaıılık'm nasıl tebliğ edileceğiyle alakalıydı: "Hıristi

yaıılık'm aslında nasıl bir diıı olduğunını gösterilmesi, bize bağlıdır. Hıristi

yaıılık'm sevgisinin Müslümaıılar' a karşı da uygulanması yine biziın göre

vimizdir. Bn dogma ve diııden çevirmeyle değil de, sadece ömek olmakla 

sağlaııacaktır. Müslümaıı öylesiııe iııaııçlı bir iıısaıı ki, ona vaazla bir şey ya-

73 Kölnisclıe Zeilımg, 3 Kasım ı898, Nr. ı034, Erste Morgen -Ausgabe, s. 2. 
74 Kölnisclıe Zeitımg, "Reisebriefe aus Syrien und Plaestina. VII.", ı Kasım ı898, Sayı 

ı027,Morgenausgabe,s. ı. 
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pılanıaz. Fakat onlara takdim ettiğimiz kültürümüze, kurunılanmıza, onlann 

karşısında sürdüğüınüz hayatımıza, onlarla olan ınünasebetinıize ve onlarla 
birlik olduğınnuzını kanıtma bağlıdır. Bu bizim Protestan inancıınız için, ba
şannak zorunda olduğınnuz bir imtilıandır. Bu şekilde Hıristiyanlık'ın ne ol
duğu konusınıda ancak onlara bir delili kanıt gösterebiliriz; böylelikle dini
miz ve Hıristiyanlık inancı için bir alaka kazanabilirler. Bunun böyle kalma
sını sağlayınız!"75 Kaiser'in bu konuşması, ilk etapta siyasi alınaktan uzak 
gibi ve doğrudan Hıristiyanlık'ın tebliğiyle alakah görünmektedir. Fakat yi
ne de dikkatierin satır aralarına yoğıınlaştırılınası durınnınıda, aslında 

Kaiser'in kafasındaki metotla yapılacak olan bir tebliğ neticesinde heın Hı
ristiyanlık 'a olan ilgi hem de bölgedeki Alınan nüfuzunun artacağmı ima et
tiği görülecektir. IL Wilhelm, bu konuşmasıyla Protestan ile Katolik tebliği 
arasındaki farka da dolaylı olarak dikkatleri çekmektedir. Kaiser, Portes
tanlar'm faaliyetlerinin bölgeye katkılamu ve bölgedeki Müslümanlar'la bir
liği nasıl teşvik ettiğini anlatırken, Katolikler'le faaliyetlerindeki farkı ima 

etmektey di. 

Gezinin resmi nedeni olan Kudüs'teki Protestan Erlöser Kilisesi'nin 
açılışı 31 Ekim' de gerçekleştirilıniştir. Verilen bilgilere göre~ bırrası Sultan 
Abdülaziz tarafından 1869 yılında Prnsya Kralı Friedrich Wilhelın'e hediye 
edilen ve üzerinde eski bir Katolik kilisesinden kalan temelleri bulunan arsa 
üzerinde inşa edilıniştir. Kilisenin inşası ise, takriben 5 yıl önce, yani 1885 
yılında başlanıışh.76 Saat 9'da başlayan merasirnde kilisede hazır bulunını 
protokolün duruşu şu şekilde belirlenmişti: En önde Kaiser ve Kraliçe, bını
larnı hemen arkasında Türk ve Alınını subayları, ınemıırları ve Protestını Ki
lisesi temsilcileri. Bütün iştirakçiler, kendi resmi kıyafetleriyle katıldıklann
dan dolayı, çok renkli bir mınızara oluşmuşhı. Açılışa katılanlamı sayısı 
hakkında-kesin bir bilgi alınanıakla birlikte, sadece iştirakçi Protestınılar'ın 
sayısı 150 civannda olduğu düşünülürse, miktarnı bir hayli kalabalık olduğu, 

75 Vonviirts, 7 Aralık 1898, Die bethlehemische Kaiserrede. 
76 Kölnisclıe Zeitımg, "Reisebriefe aus Syrien und Palestina. VI.", 31 Ekim 1898, Sayı 

1025, s. ı. 
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tahmin edilebilir. Yapılan dini ayinin hemen ardından II. Wilhelm kısa bir 

konuşma yapmışh. Devamında ise ilgili açılış belgesinin imzalaıınıasından 
sonra merasim sona ermişti. Muhabirin kayıt ettiğine göre takriben üç saat 

süren bu merasimde, aşırı sıcaktan dolayı bütün iştirakçiler adeta ter baııyosu 
yapmışlardı. 77 

Protestaıı II. Wilhelm'in Protestaıı Erlöser Kilisesi'ni resmi olarak iba

dete açmasından sonra, sıra Katalikler için yapılacak olan jeste gelınişti. Bu 

jest, Dormitio diye adlandırılaıı arsaıll1l Katolikler'e hediye edilıııesiydi. 

Dormitio, Hristiyaıılar tarafmdaıı kutsal kabul edilen ve Hz. İsa'nın çarmılıa 
gerilmesinden sonra Hz. Meryem'in yaşadığı ve öldüğü iddia edilen ve bını

dan dolayı da kutsal görülen arsa idi. Normalde Müslümaıı bir ailenin elinde 
buluııaıı arsa, Sultaıı IL Abdülhamid tarafından sahn almarak II. Willıelm 'e 
hediye edilmiştir. Kaiser ise, bunu Katalik Heiliges Laııde Demeği'ne teslim 

ehııiştir.78 Merasim 31 Ekim 1898 tarilıinde, Erlöser Kilisesi'nin açılış günü

nün öğlenden sonrasında gerçekleştirilmişti.79 Dormition'mı teslim merasimi 

sırasmda Kaiser bir konuşma yapmıştır. Girişte, arsayı kendisine hediye eden 

Sultan II. Abdülhamid 'e teşekkür ettikten sonra, bu arsaıll1l Katalikler için 

ne kadar önemli olduğmıu vıırgulamıştır. Aynca Papa'ya bir telgraf çekerek 

hediyeden balısetmiş; söz konusu olan bu telgrafta, Sultaıı'a teşekkür ehııiş 

ve arsayı "şahsi dostluklamıın" bir kaıııtı olarak kendisine hediye ettiğini be

lirtmişti. 80 Bu şekilde, Kaiser II. Wilhelm, Protestaıı ve Katalik tebaası ara

smda dengeyi sağlamaya çalışmıştır. 

Kaiser II Wilhelm, bu gezi kapsamında sadece Protestan ve Katalik 
mezheplerine ait mekanlan değil, Müslümanlar ve Ortodokslar'a ait yerleri 

de ziyaret etmişti. Örneğin Hz. Ömer Camii'ne tam iki saatlik bir ziyaret 

77 Germania, "Zur Kaiserfaht nach Palaestina", 18 Kasım 1898, Nr. 264, Erstes Blatt, s. l. 
78 Kölnisce Zeitımg, "Der Kaiser und der Palaestinaverein", 31 Ekim 189Ş, Nr. 1025, 

Abendsausgabe, s. 1. -
79 Gennania, "Zur Kaiserfahrt nach Palaestina", lO Kasım 1898, Nr. 263, Erstes Baltt, s. 1. 
80 Gennania, "Die Schenkung des Kaisers an die dentsehen Katholiken", 3 Kasım 1898, Nr. 

252, Erstes Blatt, s. 1. 
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gerçekleştinnişti. Buııuıı haricinde kendisi Ortodoks Patriğini ziyaret eder
ken, aynı sıralarda Kraliçe Alman Diakonie Hastalıanesi'ni ziyaret etnıişti.81 

IL Wilhelm, ilan edilen gezi programında resmi olarak yer alınayan bir 
heyeti, Siyonist heyeti, 2 Kasım 1898'de Kudüs'te çadırında kabul etnıişti. 82 

Siyonist oluşumunun lideri Dr. Theodor Herzl, Dr. Sclınurer, Dr. Wolfsoluı, 
Yalındi Kolonial Bankası Komitesi'nin başkanı Dr. Bodenheiıner ve Alman 
Siyonİstleri Başkanı Seidener'den oluşan bir heyet, Kaiser'le gizli bir gö
rüşme yapınışlardı. Müsteşar von Bülow'un da hazır buluııduğu bu görüş
mede Herzl bir konuşma yapınışh. Mulıabirin bildirdiğine göre, Kaiser bu 
konuşmaya "saıninıi" bir ınukabelede buluınnuştu.83 Bu gizli görüşme seyri 
hakkındaki teferruatlı bilgileri yine Herzl'in hatırahndan takip edebiliyoruz. 
Bıına göre, konuşmanın başında Herzl, hazırladığı metni ok'Uduktan sonra, 
karşılıklı sohbete geçilınişti. Kaiser, bölgenin suya ve gölgeye ihtiyacı oldu
ğunu; toprağınuı işlenebilir olduğunu ve Almanya'dan gelen göçmenlerin 
bunun için güzel bir ömek teşkil ettiğini söylemiştir. Bölgede herkes için yer 
bulunduğunu belirten Kaiser, Herzl'in. başlathğı hareketin, sağlıklı fıkirler 

ihtiva ettiğini söylemiştir. Görüşmenin bundan sonrasmda Kaiser, havaımı 
çok sıcak olmasından şikayetçi olmuş, Bülow ise, söz alarak, bölgenin suya 
ihtiyacı olduğunu belirtınişti. Herzl ise, yeterince paraya salıip olduklarını ve 
bölgeye suyu aııcak kendilerinin getirebileceğini belirtikten sonra, bu gö
rüşme sona ermiştir. 84 Bu şekilde gerçekleşen bu ikinci görüşme, birincisine 

göre çok kısa sürmüştü. 

81 

82 

83 

84 

FranJ..furter Zeitımg, 3 Kasını 1898, Nr. 304, Zweites Morgenblatt, s. 3 
Kaiser'in 29 Ekim'de Yafa'da Yahudi yerleşim yerini ziyaret etmesi sırasında kendisini 
karşılayan gurubun arasında bulunan Herzl'le kısa bir ayaküstü muhabbeti yaptığı, 
Herzl'in hatıratında geçmektedir. Siyasi olmayan ve Filistin'nin "çok sıcak" ve "susuz" 
coğrafi şartlan çerçevesinde geçen bu kısa konuşmayla birlik'te Herzl, Kaiser'le toplam 
üç defa görüşmüştür. 
Herzl, s. 210. 
Germmzia, "Zur Kaiserfahrt nch Palaestina", 13 Kasım 1898, Sayı 261, Erstes Blatt, s. 1. 
Herzl, s.224-226. 
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Kaiser'in ziyaret ettiği diğer bir Almaıı kolani ise Templer Topluluğu 
idi. Bu koloninin yaptığı çalışmalar hakkında gerekli bilgileri alaıı II. 
Wilhelm, cevabi bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında, "Teriniz ve dindar
lığımzla Alınaıı ismini yükselttiniz ve burada güzel bir naın kazaııdımz. [ ... ] 
Ümit ediyonını ki, şiQıdi olduğu gibi gelecekte de Osmanlı Devleti ile ara
mızda olan iyi ınünasebetler ve özellikle de ınajesteleri Sultaıı ile benim 
araındaki dostluk, görevinizi kolaylaştıracaktır. Şayet sizlerden birisi benim 
korıınıaına ilıtiyaç duyarsa, ben buradayım ve haııgi mezhebe ait olursa olsun 

bana müracaat edebilir. Almaııya İmparatorluğu, yurt dışındaki vataııdaşları
na yardmı garaııti etmeye, sevindiricibir şekilde kadir!"85 Bu konuşmada da 
yine aym şekilde başta Katalikler olmak üzere, diğer ınezlıep ınensuplarına 
Alınan himayesini garaııti etmektedir. 

3. Üçüncü Ayağı Şam ve Beyrut 

Kaiser II. Wilhelm, 1898 Şark Seyalıati'nin ikinci ayağı olan Kutsal 
Topraklar'daki ziyaretlerini taınaınladıktan sonra maiyetiyle 9 Kasım'da 
Şaın'a geçmişti. Gennania muhabirinin bildirdiğine göre, Kaiser'in karşı

lanınası ve ona olan ilgi diğer şehirlerden farklı değildi; halk sokaklara çıka
rak ve münıkün olaıı yerlerde toplanmak suretiyle misafırlerin şelıre girişle
rini seyretmişler ve sevgi gösterilerinde bulunmuşlardı. Halkın sürekli olarak 
Arapça,. "Allalı Kaiser'i mübarek ve ömrünü uzun eylesin" şeklindeki teza
hüratları altında, Kaiser at sırtında, Kraliçe ise arabayla şehre girmişlerdi. 
Türk atlı ve yaya askerleri, tıpkı öğrenciler gibi saf halinde caddeye dizilmiş
ler ve Türkçe olarak "Çok Yaşa" diye bağırıyorlardı. Karşılaınayla alakah bu 
bilgileri verdik'ten sonra, özellikle de halkta yoğun alakayı şu şekilde daha 
geniş olarak aıılatmaktadır: "Kalabalık guruplar halinde akın eden halk, so
kakları ve evlerin çatılarım doldurmuşlar; tarif edilemeyecek tezahüratla Ma
jesteleri'ne eşlik etmekteydiler. Kalabalık bütün caddeleri doldurduğu için, 
Kaiser'in geçtiği güzergillı aııcak zorlukla açılabiliyordu. Bu korkunç insan 

85 Köbıisclıe Zeilımg, 3. November 1898, Nr. 1034, Erste Morgen Ausgabe, 8.2 
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kalabalığına rağmen mükemmel bir düzenlilik hiikinıdi. Her taraf aydınlatıl
ınıştı; suni yıldızlar, kağıt fenerler ve fenerler, ağaçlar dahil her tarafta parlı
yordu. Hava da güzeldi."86 Geziyi takip eden Fransız gazeteci de benzer şey
leri anlatmaktadır. Richter'in bu gazeteciden akiardığına göre tren istasyonu 
ile askeri binanın arasındaki meydana 250 bin kişi toplanmıştı. 87 

Şam' daki bu sıcak ve heyecanlı karşılanmadan oldukça memnun kalan 
Kaiser II. Wilhelm, maiyetinde bulunan Şakir Paşa'ya dönerek ilginç bir 

mukayesede bulunmuştur: "Burada bir hükünıdann nasıl karşılandığını, Ber
linli vatandaşlarıının da görmesini isterdim. "88 Kaiser'in bu karşılamadan na
sıl etkilendiğiııe dair ilginç bir anekdotu da, Bülow de çok çarpıcı bir şekilde 
anlatmaktadır: Halk Kaiser'i görünce "Lululu, Lululu, Lululu", diye bağır

maya başlamışlardı. "Bu monoton tezalıürat Kaiser üzerinde haşiş gibi etki 
yapmıştı." Devamında ise, yine bu tezalıüratı 1918-1919 arasında Berlin so

kaklarında Koministler tarafından yapılan gösterilerde atılan slogantarla kı
yaslamıştır. 89 

a. Kaiser'in Selahaddin Eyyübi'ye Olan İlgisi ve Meşhur 
Konuşması 

Bu renkli karşılamadan sonra şehrin ileri gelenlerinin Kaiser ve geziye 
eşlik edenlere verdikleri yemekte de aynı ilgi devam etmişti. Frankfurter 
Zeitung'un muhabirinin bildirdiğine göre, yemekten hemen sonra uzun bir 
konuşma yapan Şeyh Abdullah Efendi,9° Kaiser ve Alman İmparatorluğu 'nu 

86 

87 

88 

89 

90 

Gennmıia, "Das Kaiserpaar in Palii.stina", 9 Kasım 1898, Nr. 257, Erstes Blatt, s. 1. 
Richter, s. 84. 
Vonvaerls, 22 Kasım 1898, Nr. 273, s. 3. 
Bülow, s. 257. 
Richter, doh.1:ora çalışmasında farklı bir ismi zikretmektedir. Resmi gezi raporlanna daya
narak verdiği bilgiye göre, belediye binasında verilen yemek sonrasında bu konuşmayı 
yapan Şeyh Ali Efendi Güzberi idi. 
Richter, s. 86. 
Bülow ise, hatıratında bu konuşmayı yapan şahsın adını Şey Abdullah olarak zikretmek
tedir. 
Bülow, s. 258. 
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çok aşın bir şekilde metlıetıniş; devamında ise, Kaiser'in bu gezi vesilesiyle 
sadece Osmanlılar'ın teşekkürünü değil, aksine aynı zamanda 300 milyon 
Müslüman'ın coşk'Ulu sevgisini kazandığını belirtınişti.91 

Şeyh Abdullah Efendi'nin bu konuşmasının hemen ardından ayağı 
kalkan Kaiser II. Wilhelm de benzer bir konuşma yaparak, bugüne kadar ya
pılan her şeyden ve Şam' daki bu güzel ağırlamadan dolayı kendilerine te
şekkür etmişti. Devamında, bu güzel karşılama ve özellikle de bütün zaman
ların en şövalye 1ıükümdarı Selahaddin Eyyübi'nin ikfuııet ettiği mekanda 
bulunıııasının kendisini derinden etkilediğini belirtınişti. Konuşmasının bu 
bölümünde, Selahaddin Eyyübi'yi "büyük bir hükümdar" olarak ilan eden 
Kaiser, Selahaddin'in "şovalyeliğin en doğrusunu düşmaniarına sık olarak 
öğrettiğini" de eklemiştir. Bu ilginç konuşmasının en sonunda, tarilı kitapla
rında çok sık olarak zikredilen o çok meşhur cümlesi gelmiştir:92 

"Alman Kaiser'i, Majesteleri Sultan'ın ve dünyanın dört bir yanında 
dağınık olarak yaşayan halifelerine saygı gösteren 300 milyon Müslüman'ın 
her zaman dostudur. Majesteleri Sultan II. Abdüllıamid'iıı şerefine içiyo
rum."93 Kaiser, hem Sultan II. Abdüllıamid'iıı hem de yeryüzünde yaşayan 

91 
92 

93 

Fı:an!.furter Zeitımg, 10 Kasım ı898, Nr. 3 ı ı, Erstes Morgenblatt, s. 3. 
Kaiser II. Wilhelm'in bu konuşmasını Selahaddin Eyyübi'nin kabri başında yaptığını id
dia eden tarihçiler de bulunmah.'ladır. Bununla birlihe, üç farklı görüş bulunmah.'ladır. İlk 
olarak Süleyman Kocabaş'ın İngiliz tarihçi Lewin'e dayanan iddiasına göre, II. Wilhelm 
Selahaddin Eyyübi'nin kabri başında bu konuşmayı yapmıştır (Süleyman Kocabaş, 
Pancermenizm 'in "Şark'a Doğnı" Politikası. Tarilı/e Türkler ve Almanlar, İstanbul 
ı988, s. 8ı). İlber Ortaylı ise, Şam şehrinde kesin bir yer belirtmeden, Selahaddin 
Eyyübi'nin kalırine bir plaket çahırdıktan ve Şam yöneticilerinin söylevinden sonra ce
vap olarak bu konuşmayı yaptığını ifade etıneh.'ledir. Fakat, Ortaylı 'nın Al Tibawi'den ak
tardığı konuşma metninde, "[ ... ] Sultan Selahaddin'in mezan önündeyim." tabiri geç
mektedir. Buradan hareketle Ortaylı'nı da bu konuşmanın kabrin önünde yapıldığını do
laylı olarak ima etmeh.'ledir. İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu 'nda Almmı Niifıız, İs
tanbul ı998, s. 98. E. Ziya Karai ise, II. Wilhelm'in "Şam'da verdiği demeçte" bu meşhur 
ifadeleri kullandığını iddia etmektedir. Karai bu şekilde konuşmanın yapıldığı mekiin ko
nusunda tam bir bilgi vermemektedir. Enver Ziya Karai, Osmmılı Tarihi, Cilt 8, Ankara 
ı983, s. 177. 
Gennania, ı o Kasım 1898, Nr. 258, Drittes Blatt, s. 3. 
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bütün Müslümanlar'ın dostu olduğunu ilan etmesi Osmanlı-Alınan münase

betleriııin geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça elıemmiyetlidir. 

Kaiser Wilıelm, bu ilginç konuşmasından sonra bu kez de Selahaddin 

Eyyüb!'nin kabriııe Alınan Askeri Ataşe vasıtasıyla bir çelenk koydurtınuş

tur. Çelengin üzerine şu ibare yazılmıştı: ''Willıelın II., Alman Kaiseri, Prns

ya Kralı. Kalıraınan ve şövalye Sultan Selalıaddiıı'in anısına."94 

Şam gezisiııin diğer bir durağı ise Baalbek'teki lıarabeleriıı ziyaret 

edilmesidir. Fakat burada Kaiser II. Willıelm'i güzel bir sürpriz bekleınek

teydi. Sultan II. Abdüllıaınid, sanki II. Willıelm'in yukandaki o güzel ko

nuşmasma bir mukabele_de bulunmak istercesine, lıarabelere bir kitabe monte 

ettirmişti. Mermerden yapılmış ve üzeriııde Osmanlı-Alman bayraklannın iş

lendiği bu kitabede şu ifadeler yer almaktaydı: "Osmanlı Padişalu II. 

Abdüllıaın:ld, dostu haşmetli Alman Kaiser'i ve Prnsya Kral'ı II. Wilhelm ve 

imparatoriçe Auguste Victoria'ıun değişmeyecek karşılıklı dostluğun ve Ka

sun 1898'de Majesteleri'nin Baalbek'i ziyareti lıatırasına."95 

Baalbek'teki bu açılıştan sonra treııle Beyrut'a gidilmişti. Tıpkı diğer 

şehirlerdeki gibi zengin bir biçimde süslenen caddelerden geçişte Kraliçe 

Victoria araba, Kaiser IL Willıelm ise at kullanmıştı. Gece ise, şehriıı her ta

rafı ve liman aydmlatılmış; her yerde ateşler yakılmıştı.96 Kaiser II. Willıelm, 

13 Kasun'da Beyrut'tan Alınanya'ya hareket etmek suretiyle, IL Şark Seya

lıati 'ni tamamlamıştır. 97 

V. Değerlendirme 

Kaiser IL Wilhelm'nı 1898 Şark Seyalıati'niıı değerlendirilmesinde ilk 

olarak, seyalıatiıı gerçekleştirildiği yılın başta Osmanlı Devleti olmak üzere 

Almanya içiıı önemi üzerinde durmak istiyoruz. Kısaca temas edilecek olan 

94 Fran!.furler Zeilımg, ll Kasım 1898, Nr. 312, Drittes Morgenbaltt, s. L 
95 Frcm!.furter Zeilımg, ll Kasım 1898, Nr. 312, Drittes Morgenblatt, s. L 
96 Gennania, "Zur Kaiserfalırt na ch Palaestina", 13 Kasını 1898, Sayı 261, ErstesBiatt, s. I. 
97 Frankfurler Zeilımg, 13.Kasım 1898, Nr. 314, Erstes Morgenblatt, s. 3. --
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gelişmeler, geziye daha da bir ehemmiyet katmış; gerek seyahatin kendisi ve 
gerekse gezi esnasında verilen siyasi mesajlar bu olaylarla bir anlam kazan
mıştır. 

Öncelik ev salıibi Osmanlı Devleti'nin içinde bulınıduğu bazı önemli 
iç gelişmelere ve bmıların Avrupa kamuoyıına yansımasma temas etmek ge
rekiyor. Sürekli tekrar eden Girit İsyam'nm sonmıcusu 1895'de yeniden bir 
iç mesele olarak başlamış, Düvel-i Muazzama'nm dalıa sonra devreye gir
mesiyle Girit İsyaıu lllİlletlerarası bir hadise halini almışh. Hem Girit Olay
ları'lllll bir sonucu hem de bizzat Yıınanistan'ın kışkırtmasıyla başlayan ve 
Osmanlı zaferiyle sonuçlanan 1897 Osmanlı-Yıınan Savaşı üzerinden bir yıl 
geçmiş; Avrupa kamuoyu ve diplomatik çevreleri bu Osmaıılı galibiyetini 
henüz dalıa hazmedememişlerdi. Yine bu sıralarda Anadolu'nıın birçok yer
leşim biriminde Ermeııi Olayları cereyan etmekteydi. Gerek adada yaşanan
lar, gerek Ymıan Harbi ve gerekse Ermeni Olayları, Avrupa'daki Osmanlı 

karşıtim elini güçlendirmiş; başta basm orgaııları olmak üzere çeşitli çev
reler bınılan aşırı cferecede abartarak, ''Türkler, Hıristiyanları katlediyor!" 
diye propaganda yapmışlardı. Neticede Osmanlı Devleti, 1890'nm soıi beş 
yılmda cereyaıı eden bu hadiselerden dolayı basm orgaıılannm ve kamuoyu
nını etkisinde kalaıı Avrupalı diplomatik çevreleri tarafından dışlaınnış ve 
yalıuz bırakılmışh. Tam bu aşamada başta Sultan II. Abdülmamid olmak 
Osmaıılı devlet adamlarının bu geziye ve dalıa da öneınlisi Kaiser IL 
Willıelm 'in o siyasi mesajlarma ihtiyaç' duymaktaydılar. Neticede gezi Os
manlı tarafınnı tam ihtiyacını duydugu ·,zamaııda ve şekilde cereyan etmiş; 
kısa bir süre de olsa dönemin Düvel-i Muazzama'dan bir tanesiılİ yaruna 
çekmek suretiyle, diğerlerine karşı denge sağlamışh. 

Ahnanya'nm bu seyahate ihtiyaç duymasmm nedenleri ise, Osmanlı 
Devleti'nden çok dalıa farklı idi. Ahnaııya, Avrupalı diğer emperyalist dev

letlerle girlllİş olduğu "güneşteki yerini alına" mücadelesinde ist~diği ciddi 
ahlnm ancak Osmanlı Devleti üzerinden yapabilecekti. Diğer rakip devletler 
tarafmdan köşeye sıkıştrrılmış olan Osmanlı Devleti'nin dostluğıınu kazaıı-
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mak suretiyle, istenilen açılım sağlanabilirdi. Nitekim özellikle de Kaiser IL · 
Wilhelm her fırsattan istifade etmek suretiyle Osmanlı Devleti'yle münase
betleri geliştirmeye çalışmışh. Bu bağlamda 1898 seyahati çok önemli bir 

fusath ve bundan çok iyi şekilde istifade etmek suretiyle, diğer devletlerin 
bırakhğı boşluğu doldurmaya başlamıştı. Nitekim her şey Alınanya'nın iste

diği gibi gelişmiş; bu geziden istediği çok yönlü sonuçları net bir şekilde el

de etmesini bilnıiştir. 

Doğrudan seyahatle alakah değerlendirmelerde, ilk olarak ev salıibi II. 
Abdülhamid'in nıisafırleri için yaphğı hazırlıklara temas etmek istiyoruz. 

Her ne kadar da bu makalede seyahat için yapılan hazırlıklardan bahsedilme

se de, elimizdeki bilgilerden hareketle şunu belirtmek gerekiyor ki, Sultan IL 

Abdülhamid Kaiser ve maiyetini en güzel bir şekilde ağırlayabilmek için her 
türlü hazırlığı fazlasıyla yerine getirmişti. Ziyaret edilecek şehirlerdeki çevre 

düzeıılemelerinden tutun, karşılama merasimleri ve takdim edilecek olan he

diyelere kadar her şey itinayla yapılmışh. Bu hazırlıklar Sultan'ın Kaiser IL 

Wilhelm'in seyahatine ne kadar ehemmiyet verdiğinin en güzel göstergesiy

di. 

Seyahate gelince, geziııin üç aşaması üç farklı amaca göre hazırlanmış 

gibi görünmekiedir. Birinci ayağını oluşturan İstanbul ve çevresindeki gezi

ler, siyasi demeçlerden uzak daha ziyade turistik amaçlara matuf görünmek

tedir. Böylesi bir tespiti yapmamıZlll nedeni, IL Wilhelm, İstanbul'un görül
mesi gereken turistik yerleri gezerken, lıiçbir siyasi demeç vermemesiydi. 

Gerçi, kendisinin bu tür konuşmalar yapmamasının planlı bir hareketi olup 
olmadığı pek net değil; fakat yine de sonuçları itibarıyla İstanbul'da böylesi 

konuşmamalarnı yapılmaması manidar olsa gerekir. 

Seyahatin ikinci ayağında daha ziyade dini ziyaretler ön plandadır. Ni

tekim, Erlöser Kilisesi'nin ibadete açılması ve Hıristiyaıılar tarafından kutsal 
kabul edilen mekfuıların ziyaret edilmesi ve dolayısıyla Kaiser'in hacı olması 

bu aşamada gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra bu seyahatin siyasi boyutu da, 

verilen bir takını demeçlerle kendini lıissettirmeye başlamışh. Özellikle Sul-
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tan II. Abdülhanıid ile Kaiser II. Wilhelm arasındaki, dolayısıyla Osmanlı

Alman dostluğuna vurgu, Almanya'nın Osmanlı coğrafyasındaki bir takını 
faaliyı;:tlerinin önemi, Fransızlar'ın Katalikler üzerindeki himaye hakkının 

sorgulanması ve Almanya'nın himaye hakkının ilan edilmesi oldukça önem

lidir. Gezinin son aşamasında Şam'da yapılan o meşhur konuşma, gezinin 

siyasi boyutunu göstermektedir. Yukarıda da zikredildiği gibi, Kaiser bu ko

nuşmasında kendisinin II. Abdülhanıid ve 300 milyon Müslüman'a dost ol

duğunu resmen ilan etmiştir. Bu dostluk ilanı, o sıralarda Osmanlı Devle

ti'nin içinde bulunduğu zor şartlarda asıl anlamını kazmış; II. Wilhelm, bu 

konuşmasıyla Avrupa kamuoyunun ve diplomatik çevrelerinin yalnız bırak

tıkları II. Abdülhanıid ve Müslümanlar'a kesin olarak sahip çıkmıştır. 

Üzerinde durulması gereken diğer bir nokta ise, Kaiser II. Wilhelm ve 

maiyetinin karşılanma törenleri ve halktan gördükleri alakadır. Bu bağlanıda 

henüz daha ilk ayak olan İstanbul'daki karşılamadan başlayarak, son veda

laşma sırasında resmi zevatın ve alıalinin ilgisi çok çok fazlaydı. Başta Sul

tan II. Abdülhanıid olmak üzere, her yaş gurubundan ve sosyal tabakadan 

Osmanlı vatandaşları, Alman misafirlerini ~arşılanıak için adeta seferber ol

muşlardı. Osmanlı milletinin din ve ırk gözetmeden bir bütün halinde Kaiser 

CIL Wilhelm ve beraberindeki Alman heyete bu kadar alaka göstermesini, 

Avrupalı bir manarkı ilk defa görme, ona duyulan bir hayranlık veya dozu 

aşmış kuru bir "yağcılık" olarak değerlendirmernek gerekiyor. Kanınıca, 

Osmanlı halkı da tıpkı devlet adamları gibi, devletin içinde bulunduğu yal

ıuzlığını ve zor durunıunu; dolayısıyla Kaiser II. Wilhelm'in, Almanya'ıun 

ve daha da önemlisi bu seyalıatin Osmanlı Devleti için ne anlama geldiğini 

çok iyi biliyorlardı. Devletlerinin bu sıralarda II. Wilhelm'e ve Almanya'ya 

ihtiyacı vardı ve bunun bir şekilde Alman misafırlere gösterilınesi gereki

yordu. Nitekim bu gezi, alakanın gösterilmesi için çok iyi bir fırsatı teşkil 

etmiştir. Bu alaka öylesine fazlasıyla gösterilınişti ki, seyalıati takip eden 

Alman gazeteciler bunları "bin bir gece masalları"yla kıyaslanıişlardı. Bu 

alakanın cazibesine kapılan ve gıptaeden Kaiser Il. Wilhelın, Berlin'de ken

di halkıyla kıyaslama yapmak zorunda dahi kalmıştı. 
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Özeti olarak tekrar belirtmek gerekirse, II. Wilhelm'in 1898 Şark Se

yalıati tarih salınesinde devlet başkanlan arasında yapılan en ilginç ve hedef
leri bakınundan en karnıaşık gezilerden bir tanesidir. Gezi, resmi olarak dini 
bir takını amaçlarla başlasa da, sadece bnnnııla sınırlı kalmamış; aksine çok 

yönlü ve hedefli bir boynt kazanmıştır. Kaiser II. Wilhelm, Avrupalılar için 
her zaman gizemli ve ilgi çekici olan Doğu'yn öncelikle ve görünürde turis

tik amaçlar çerçevesinde ziyaret etıniştir. Fakat yine ayın geziyle, dini amaç

lar çerçevesinde kiliseler açmış, dini mekanlan ziyaret etmiş ve ayrıca kendi 
dini inancına göre kutsal ınekiinlan ziyaret etınek suretiyle "hacı" dalıi ol

ınuştur. Bnııların yaııı sıra gezinin siyasi çerçevesinde ise, II. Wilhelm, II. 

Abdülhamid ve Müslümanlar'la olan dostluğnnu şartsız olarak her zanıan 

için ilan etınek suretiyle Düvel-i Muazzama karşısında Osmanlı hfuniliğine 

soynnnıuştur. Kulislerde yapılan pazarlıklar neticesinde ise, gezi samasında 

Almanlar'ın bazı önemli ilialeleri almalanyla, seyalıat bir de ticari boynt ka
zanmıştır.98 Bu çok yönlü neticeleriyle birlikte, Kaiser II. Wilhelın'in 1898 

Şark Seyalıati tarih salınesinde yerini almıştır. 

98 Bülow, hatıratında seyahatin İstanbul ayağında özellikle de Bağdad Demiryolu başta ol
mak üzere ticari amaçlı bazı görüşmelerin lnılislerde. görüşüldüğüne temas etıneh.-tedir. 
Bülow, s. 253. · / 
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VI. Ekler 

Jüdischer Empf>ngsbogen ;m d or jafi:ıstr.ı.llc In jenis:ılcm vor dem Eintrı:ITen d C$ IUherp;ım. ıtırnu( der Psalin >Ge>~et 
de!r d:ı kommt im N:m~ des Ewigen«. und die Widmungen ııGrüBen wlr Euch :ıus d~m H;ıuse des Ewigen- An die M.lıe-
niten Wilhelm ll. und Augune Victoriaıt. Aufgenommen :m 19. O ktcher ı B9a 

(Kudüs 'te IL Wilhelm için yapılan bir tak) 
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Abb. 4S bOCr e:rste Schritı eltıes deuuchen Kıls.ers ~uf denl Beden des H ettigen L:ındes ruch 670 Jahrentt. Aufgenomme:n am 
25. Oktoberl898 (Foto: Knötzke. H;ıif.ı). 
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(Selahaddin Eyyübf'nin kabrine konan çelenk) 
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(II Abdülhamid'in harabe/ere taktırdığı kitiibeler). 



KAlSER II. WILHELM'İN 1898 ŞARK SEY AHA Tİ 49 

(İbadete açılan Erlöser Kilisesi) 



50 Necmettin ALKAN 

tw- Eıuı.ız: durdl die :rıurz:ı:rı~TI'IUmflıpf~<t: ım 29. Oktober 1898. mtıts. c!ı.s Hotel ııEurop:a• 
(foo#. Knl<oriın.J<n>W<m). 

(Kaiser :in Kudüs 'e girişi) 
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