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Özet

Bu makalede dünyanın, özellikle ekonomik açıdan bakıldığında en güçlü ülke-
lerinden biri olan Almanya’nın dış politikasının şekillenmesinde hangi faktörle-
rin daha fazla belirleyici olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Gerek tarihi ve ge-
rekse ekonomisi açısından kendine özgü özelliklere sahip olmasından dolayı, 
Almanya’nın dış politikasında tarihsel, ekonomik ve güvenlik faktörleri en temel 
belirleyiciler olarak ortaya konmaktadır. Hitler’in liderliğindeki Nasyonal Sosya-
list yönetim altında içeride ve dışarıda izlenen saldırgan politikalardan kaynakla-
nan yükün ülkenin dış politikasını ne kadar fazla etkilediği örneklerle anlatılırken, 
bir “ticaret devleti” olarak bilinen Almanya’nın bu özelliğinin dış politikasının şe-
killenmesi üzerine nasıl etkide bulunduğu da ifade edilmektedir. Yine aynı şekil-
de, 1949 yılındaki kuruluşundan beri geçen sürenin yaklaşık üçte ikisinde toprak-
larının önemli bir kısmını Doğu Almanya adı altında kontrol altında tutan Sovyet-
ler Birliği karşısında duyduğu güvenlik endişesinin Almanya’yı ABD’ye yakınlaş-
tırmak suretiyle dış politikasının temel yönünü nasıl belirlediği açıklanmaktadır.
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Basic Determinants of German Foreign Politics: 

History, Economy, and Security
Abstract

This article tries to touch upon the dynamics that have more decisive role in sha-
ping foreign policy of Germany, one of the strongest countries in the world, con-
sidering economical aspects. Because of the country’s historical and economi-
cal peculiarities, the article argues that the foreign policy of Germany has been 
mostly determined by history, economy and security. Examples help us to desc-
ribe how influential, on defining the country’s foreign policy, was the burden that 
had caused by the violent internal and external policies of National Socialist ad-
ministration led by Hitler. Surprisingly, such a historical fact has been one of the 
most essential elements in shaping foreign policy of Germany. It is also expla-
ined that Germany’s security concerns towards Soviet Union, the country that 
controlled an important piece of German territory for almost two-thirds time of its 
existence starting from 1949 under the name of East Germany, has led a rapp-
rochement of German foreign policy to the line of USA.  Furthermore, it was 
analyzed that German foreign policy is also very much affected by the country’s 
widely accepted characteristic as a ‘trading state’.
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