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ÖZET 

 

                On dokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren gelişmeye başlayan Türk- Alman 

ilişkileri, dünya tarihinin gördüğü en yıkıcı savaşlardan ilki olan Birinci Dünya Savaşı’nın 

sonunda, müttefik iki ülkenin yenilen tarafta yer almasıyla tamamen durmuştur.  

    Her iki ülke de kendini toparlama sürecinin ardından, yeni bir rejim anlayışına 

yönelmiş, eski hükümetler yıkılmış yerine Cumhuriyet rejimi kurulmuştur. Birinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler bir süre kopmuş ve 1924 yılında imzalanan 

Türk-Alman Dostluk Anlaşması’ndan sonra yeniden gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmelerin 

bir neticesi olarak, iki ülke arasındaki diplomatik ve kültürel alanda ki çalışmalar 1926 yılında 

İstanbul’da yayımlanmaya başlayan ‘Türkische Post’ (Türk Postası) adlı günlük gazete ile 

kendini göstermiştir. Gazetenin başlıca amacı; Türkiye ve Almanya arasındaki kopmuş olan 

ekonomik, politik, kültürel ve askeri ilişkileri tekrar canlandırmak ve geliştirmektir. Gazetenin 

yayın dili Almancadır. Gazetede yayınlanan haberler ağırlıklı olarak yeni Türkiye 

Cumhuriyeti, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Ortadoğu üzerine olmuştur. Gazete, 

Almanya’nın yarı resmi yayın organı olarak haberler yapmıştır. 1926- 1932 yılları arasında 

Alman Hükümeti’nin resmi görüşlerini yansıtmakla beraber göreceli olarak bağımsız bir 

şekilde yayına devam eden gazete, 1933 yılından sonra Almanya’da Adolf Hitler’in iktidara 

gelmesiyle beraber Alman Hükümetinin denetiminde bir yayın politikası izlemiştir. 

             İki Dünya Savaşı arasında, varlığını on sekiz yıl boyunca sürdürmüş olan gazete 

Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’nı kaybettiğinin kesinleşmesiyle birlikte, 31 Temmuz 

1944’te yayın hayatına tamamen veda etmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkische Post Gazetesi, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, 

Türk İnkılâpları, Almanya, Türkiye. 
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ABSTRACT 

 

             The Turkish-German relations, which began to develop from the end of the nineteenth 

century, ceased completely at the end of the First World War, the first of the most devastating 

wars ever seen in the history of the world, when the two allied countries were on the defeated 

side.  

             Following the recovery process, both countries turned to a new regime and the old 

governments were destroyed instead of the Republican regime. After the First World War, the 

relations between the two countries broke down for a while and started to develop again after 

the Turkish-German Friendship Treaty signed in 1924. As a result of these developments, 

diplomatic and cultural studies between the two countries were revealed in the daily 

newspaper ‘Türkische Post’ (Türkish Post), which began to be published in Istanbul in 1926. 

The main purpose of the newspaper; Germany and Turkey severed between the economic, 

political, cultural and military relations is to revive and develop. The language of the 

newspaper is German. Newspaper reports published mainly in the new Republic of Turkey 

founder Mustafa Kemal Atatürk, has been on the Middle East. The newspaper published the 

news as the semi-official publication of Germany. The newspaper, which reflects the official 

views of the German Government between 1926 and 1932, has continued to be published in a 

relatively independent manner and followed a publication policy under the supervision of the 

German Government with the advent of Adolf Hitler in Germany after 1933. 

            The newspaper, which had existed for eighteen years between the two World Wars, 

was completely over on July 31, 1944, when it became clear that Germany had lost World 

War II. 

 

Key Words: Türkish Post Newspaper, Mustafa Kemal Ataturk, Turkey, the Turkish 

Revolution, Germany, Turkey. 
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ÖNSÖZ 

 

               Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nden geriye kalan enkazdan, yeni bir 

devlet yaratan Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, 1923 yılında Türkiye’de Cumhuriyet’in 

ilanıyla resmi olarak yeni bir dönem başlatmışlardır. Bu dönemde yönünü Batı’ya çeviren 

Türkiye, Cumhuriyeti’nin ilk on yılı boyunca ard arda gerçekleştirdiği inkılâp hareketleriyle 

tüm dünya devletlerinin ilgisine mazhar olmuştur.  

               Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları olan 1923 ve 1938 tarihleri arasındaki 

dönem dünya basınında oldukça ses getirmiştir. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nda 

müttefikimiz olan ve ilişkilerimizin geçmişi on altıncı yüzyıla kadar giden Almanya, bu süreç 

içerisinde kendi ülkesinde yayınladığı birçok gazetede, yeni Türkiye Cumhuriyeti ve Gazi 

Mustafa Kemal hakkında yazılar yayınlamıştır. Fakat asıl ilgi çeken iki ülke arasında yeniden 

geliştirilmeye çalıştırılan ilişkilerin bir sonucu olarak İstanbul’da çıkarılan bir Almanca 

günlük gazetedir. Modern Türkiye Cumhuriyeti’ni ve kuruluş sürecini dışarıdan izleyen 

devletlerin yorumları tarihte elbette ki birçok araştırmaya konu olmuştur. Ancak Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kendi topraklarında, ülkedeki iç gelişmeleri Türk basınıyla paralel zamanda 

öğrenebilen ve ana damarlarından birinin bir Avrupa devletine bağlı olduğu görülen, bir 

gazetenin yayınlanması araştırmaya değer bir konu olmuştur. 

               Tarih araştırmalarında, ana kaynak olarak bir gazete ile çalışmak bir araştırmacı için 

beraberinde, elbette birtakım sıkıntıları da getirmektedir. Bu sıkıntılar göz önünde tutularak, 

içerik olarak oldukça zengin olan ve on sekiz yıl boyunca her gün dört sayfa olarak neşredilen 

gazetenin, kendi içinde bir kısıtlamaya gidilmiştir. Gazetenin tamamı genel olarak 

incelenmekle birlikte, ilk on iki yıllık dönemi yani 1926 ve 1938 tarihleri arası, bu tez 

çalışmasının omurgasını teşkil etmektedir. Tezin giriş bölümünde tarih araştırmalarında basın 

ve tezde kullanılan kaynak ve yöntem esasları üzerinde durulmuştur. Tezin bütününde ise 

tarih araştırmalarının yöntem ve teknikleri baz alınarak olaylar ve durumlar kronolojik bir 

akışa dayandırılmıştır.  

                  Akademik hayatımda yeni bir dönemecin başlangıcı olan bu öğrenme sürecimde;  

derslerini alma şansı elde ettiğim, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde bulunan, tarihe ve bilime 

gönülden bir hizmet sunan kıymetli hocalarıma teşekkürlerimi sunarım. Biz öğrencilere 

öğrenme sürecinde sağlanan, huzurlu bir çalışma ortamı, zengin arşiv ve kütüphanesinden 

dolayı değerli hocam ve Türk İnkılâp Tarihi Enstitü Müdürü Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan’a 

teşekkürlerimi iletirim. Ayrıca tezin son halinin ortaya çıkmasına değerli fikirleri ile katkı 
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sağlayan Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ’a ve Doç. Dr. Necdet Aysal’a en içten teşekkürlerimi 

sunarım. Nitekim bu çalışma içerisinde beni fikir ve görüşleriyle daima aydınlatıp, öğrenme 

sürecimdeki acemiliği hoş gören, yapıcı eleştiri ve tavsiyeleriyle tarih bilimine olan bakışıma 

katkı sağlayan ve bu yolda bana bilimin ışığıyla rehberlik eden çok değerli danışman hocam 

Prof. Dr. Hakan Uzun’a teşekkürü gönülden bir borç bilirim. 

 

 Ebru Kaya 

Ankara, 2019 
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GİRİŞ 

 

Yöntem ve Kaynak Tahlili           

              Bütün bilimsel disiplinler içerisinde tarih, şüphesizdir ki insanın varoluşuyla paralel 

bir döngü izleyen tek bilim alanıdır. Tarih, homo sapiens’in yazıyı icat etmesiyle kendi 

döngüsünü başlatmıştır. Düşündüğünün üstüne düşünebilen insan yani homo sapiens sapiens 

türüyle ise bu türün içinde olduğu tüm alanları kapsayan bir bilim alanına evrilmiştir.  

              Tarih bilimi, diyalektik ve analitik düşünebilmeyi, geçmiş olana şüpheci ve tarafsız 

bir yaklaşımı gerektirir. Tarih biliminde esas olan gerçeği, geçmiş olana en yakın ve doğru 

şekilde bulma tutkusudur. Çünkü geçmiş olan, asla aynı şekilde tekrarlanamayacağı gibi 

tarihin birincil faktörü olan insan da sürekli olarak değişen duygu, düşünce ve algılara sahip 

bir etkendir. Bu durumda tarihin işi geçmiş olanı; belge, kanıt ve bugün tarih bilimine katkı 

sağlayan birçok yazılı ve sözlü kaynaklar ile birlikte doğru bir temele dayandırabilmektir. 

İnsanın ‘bugün, şimdi’ diye tabir ettiği her lahza geçmişe atılan bir adımdır. Dolayısıyla 

zamanın insana karşı olan bu savaşında geçmiş için, içinde bulunduğumuz anların kara deliği 

tabiri kullanılırsa, tarih için dört boyutlu evrenin sistemli bir şekilde bütün olasılıklardan 

ayıklanması ve bilimin gerçekliğine dayandırılmasıdır, denilebilir. Bu nitelendirilmelerin 

ötesinde tarihçinin işi, geçmişi bugünün diliyle konuşturarak geleceği nitekim daha iyi ve 

sağlam inşa edebilme çabasıdır.  

             Tarih araştırmalarında gazete,
1
 bulunduğu toplumlardaki olayların canlı tanığı 

olmasının yanında,  toplumların ve toplumsal olayların incelenmesinde yararlanılan birçok 

yazılı kaynaktan sadece biridir.
2 

İçinde kendi gelişim tarihini de barındıran bu kaynağın süreli 

                                                 
1
 Kökeni İtalyanca olan gazete terimi, on altıncı yüzyılda Venedik’te günün olaylarını halka bildiren resmi 

mektupları satın alırken ödenilen Gasseta isimli ücrete verilen isimden türemiştir. Bir yapıtın gazete olarak 

adlandırılabilmesi için; kamuya açık olma, sürelilik, güncellik ve evrensellik şeklindeki dört kavramı yapısında 

barındırması gereklidir.  Bu bağlamda gazeteler için düzenli aralıklarla yayımlanan, ilke olarak tüm insanlığı 

ilgilendiren olaylar hakkında halka güncel bilgi ve haber veren yayınlardır denilebilir. Hülya Dilek Kayaoğlu, 

Süreli Yayınların Yönetimi, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yayınları, İkinci Baskı, İstanbul, 

2011, s. 18.    
2
 Tarih araştırmalarında gazete; yazılı kaynaklar başlığı altında ele alınmaktadır. İlk duvar gazetesi 

diyebileceğimiz yazı ile haber vermeye Roma'da Julius Caesar zamanında Açta Diurna ile başlanmıştır. 

Matbaanın icadından sonra ise ilk olarak Strasburg'da (1609) Almanca olarak yayınlanan gazeteyi Anvers 

(1619), Londra (1622), Paris (1631), Roma (1640) ve diğer ülkelerdekiler takip etmiştir. Osmanlı Devleti 

hudutları içinde Türkçeden önce Fransızca gazeteler yayınlanmıştır. 1828'de Mısır'da çıkan Vak'a-i Mıshyye, 

Türkçe-Arapçadır. Devletin ilk resmî gazetesi Takvîm-i Vekayî, 1831'de yayın hayatına girmiştir. Resmî 

olmayan ilk Türkçe gazete ise bir İngiliz tarafından 1840' da yayınlanmasına başlanan Cerîde-i Havâdis'dir. 

Bunu diğer gazetelerle dergiler takip etmiştir. Günümüzde vakayiname vazifesi bu yayınlar tarafından 

yürütülüyor denilebilir. Ancak, yorumlarda her zaman tarafsız kalındığı söylenemez. Hatta aynı haberin iki farklı 

görüşe sahip gazete tarafından değişik tarzlarda verilmesi de seyrek rastlanan bir şey değildir. Ayrıca, gazeteler 

bazen daha önce tarihi ilân edilmiş bir toplantı, bir buluşmayı, tehir edilmiş olduğunu tahkik etmeden veya oraya 
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yayın oluşu ve içeriğindeki çeşitliliğin zenginliği kendisini tarih araştırmalarında sıklıkla 

başvurulan kaynaklardan biri haline getirmiştir. Gazete, bir toplumun hafızası olarak 

nitelendirilebilir. Bu hafızanın içinde yer alan kısa süreli bellekte günün olay ve haberlerinin 

yansıtıldığı düşünülürse, uzun süreli bellekte de bir araştırmacının kullanabileceği; toplumsal, 

siyasal, ekonomik yaşamda ve düşüncelerde meydana gelen değişim ve dönüşümlerin yer 

tuttuğu söylenebilir. İnsanlık tarihindeki tüm gelişmeler, kendi içinde çeşitlenen basın ve 

yayın organlarına yön vermiştir. Bu basın ve yayın organlarından, tarihi geçmişin tozlu 

sayfalarına dayanan gazete; sosyo-ekonomik toplumlardaki öne çıkan kitle haberleşme 

araçlarından
3
  olup, yazıldıkları çağa ayna tutmakla yükümlüdür.  

              Gazete ve tarih’in ortak paydası insandır. Gazete ve tarih arasındaki ilişki için, 

gazeteler insanlığın her gün kendi tarihini okuduğu kitaplardır şeklinde bir ifadede 

bulunulabilir. Çünkü gazete sayesinde tarihçi olayları, kendi içinden ve tekrar günü gününe 

yaşama fırsatını elde edebildiği gibi, araştırılan dönemde gazeteyi yayınlayan ülkenin rejimi 

ve mevcut durumu hakkında da bilgi edinebilir. Basın ve yayın organları onu yayınlayan 

toplumun şeklini almakla birlikte, ülkenin rejimiyle de paralel bir süreç izlemektedir. Bu 

noktada denilebilir ki; bir gazete demokratik toplumların bekçisi olmakla birlikte amacı hâkim 

görevi görmek değil, gerçeğin peşinde olmaktır.
4
  

                  Bir kitle haberleşme aracı olarak gazete, tarihte birçok isim tarafından 

değerlendirmeye alınmıştır. Örneğin, Napolyon Bonapart gazeteler için ‘Hükümetin 

kararlarını destekleyen, onun istediği şekilde hareket eden matbuadır.’ sözleriyle bir yorumda 

bulunurken, Rus İhtilali’nın lideri Vladimir İlyiç Lenin ise ‘Gazete ihtilalin en kuvvetli 

silahıdır’ diyerek kendi ideolojisine uygun bir başka tarifte bulunmuştur. Otoriter rejimlerle 

yönetilen toplumlarda gazetenin, iktidardakilerin dili ve kalemi olarak görülmesi gayet doğal 

sayılmaktadır.  Bir toplumda gazete eğer iktidarla aynı dili konuşuyorsa o toplumda düşünce 

ve söz hürriyetinin varlığından şüphe edilmelidir. Gazetelerin gelişimi toplumların gelişmişlik 

                                                                                                                                                         
muhabir göndermeden, yapılmış gibi gösterebilmektedirler. Yahut programda adı yazılı şahıs toplantıya 

katılamadığı halde o konuşmayı yapmış gibi yazabilmektedirler. Bu bakımlardan, her gazete, her yazar veya 

muhabirin ciddiyet derecesi ve fikriyatı bilinmeden, aynı haberi veriş, aynı olayı yorumlayış tarzları mukayese 

edilmelidir. Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, Altıncı Baskı, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 

1998, s. 25.  
3
 Kitle haberleşme araçları; yüzyıllardır insanlar arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan iletişime sağladığı 

katkılar ile yakın geçmişte yaygınlaşmıştır. Zamandan tasarruf ederek, bilgiyi taşınabilir ve saklanabilir hale 

getiren bu araçların yaygınlık kazanması ile yüzyıllardır süregelen haberleşmenin, kapsam ve etkileri de 

genişlemiştir. Kitle haberleşme araçları arasında köklü bir tarihe sahip olan gazetelerin, haber verme, 

propaganda, eğitim, eğlence, reklam yapma şeklinde toplumsal yapı içerisindeki gereksinimlerin bir karşılılığı 

olarak ortaya çıkmıştır. Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve 

Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara, 1981, s. 3. 
4
 Hermann Schlapp, Gazeteciliğe Giriş, Vestfalya Eyaletler Yayınevi, Ankara, 2000, s. 15. 
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düzeyiyle aynı eksende ilerlemektedir. Basını ve matbuat hürriyetini
5
 toplum açısından 

değerlendirmeye alan Mustafa Kemal Atatürk,
6
 gazeteleri ‘Milletin müşterek sesi’ olarak 

tanımlayan sözlerini şöyle sonlandırmıştır: 

 ‘Bir milleti tenvir ve irşatta, bir milletin muhtaç olduğu gıdayı vermekte, 

hülasa bir milletin hedefi saadet olan istikameti müştereke de yürümesini 

teminde, başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.’
 7

 

               Tarih araştırmalarının önemli bir noktasında bulunan gazete çalışmalarında; dikkat 

edilmesi gereken birçok husus vardır. Bilindiği gibi tarihte, insan ve nesnenin etkileşiminin 

bir sonucu olan bilginin karşımıza halis haliyle gelmesi çok zordur. Arı bilgiye ulaşılabilmesi 

ancak bilgiyi ileten insanın duygu ve düşüncelerden tamamen arınmış, mekanik bir sistemle 

yazıya dökmesi ile mümkün olabilir. Bu da ancak bir ütopyada veyahut kısmen yakın bir 

gelecekte insan benzeri mekanizmalara bilinç kazandırılmasıyla gerçeğe dönüştürülebilir gibi 

duruyor. İnsanın yazdığı veya ortaya koyduğu her eser, onun şahsi duygu ve düşünce 

dünyasının bir ürünüdür. Bu yüzdendir ki tarihçinin bir başka görevi de ele aldığı bilgiyi; 

onun kaynağını, yazan kişinin algı dünyasını hatta bilginin ortaya çıktığı ülkeyi ve o süreçteki 

dünya olaylarını tespit etmek ve incelemek suretiyle eleğinden geçirmektir.  

                Tarih biliminde, gazeteler içeriğindeki çeşitliliğin zenginliğiyle araştırmacıya birçok 

konuyu inceleme imkânı sunduğu bir gerçektir. Ancak tedbirli olunması gereken ve yukarıda 

değinilmeyen birkaç nokta daha vardır. Nitekim gazetelerde yayımlanan haber ve yorumlarda 

sadece yazarların değil, gazetenin sahibi olan kişilerin ve ülkelerin siyasi, kültürel ve ekonomi 

alanlarındaki görüş ve düşüncelerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Çünkü bir 

ülkenin siyasal rejimi ile o ülkenin basın yayın organları aynı çizgide seyretmektedir. Bu 

konuyla ilgili olarak yakın bir geçmişte Türk basın hayatında önemli bir isim olan Uğur 

Mumcu basını; ‘Basın özgürlüğü demokrasinin temellerinden biridir. Kamuoyunu oluşturan 

ve ifade eden basın tarihin her devrinde tartışma konusu olmuştur. Basın özgürlüğünün 

                                                 
5
 Matbuat Hürriyeti bir diğer adıyla basın hürriyeti; bir kimsenin istediği şeyi yazıp, gazete yahut kitap 

vasıtasıyla (daha doğru bir tabirle) bir matbuat ile neşretmek hürriyetidir. Matbuat hürriyeti ifade ve beyan 

hürriyetidir. Hiç kimsenin düşüncesini ve fikirlerini yazmaktan ve neşretmekten alıkonulmamasıdır. Bu hürriyeti 

ancak mevzu kanunlar sınırlar ya da ortadan kaldırır.  Remzi Balkanlı, Kanunlarımız Bakımından Matbuat 

Hürriyeti ve Yeni Basın ve Matbaalar Kanunu ve Bu Kanunlar Üzerine Fikirler- Tenkidler- Tefsirler, 

Yeni Matbaa, Ankara, 1951,  s. 17- 20. 
6
 Gazi Mustafa Kemal Atatürk, basının ve gazetelerin toplum hayatında ve toplumsal bilincin kazanılmasında 

önemli bir yeri olduğu düşüncesindeydi. Kendisinin basınla olan ilişkisi henüz harp okulunda iken (1899- 1902) 

arkadaşları ile okulda el yazısı ile çıkardıkları bir gazete ile başlamıştı. Daha sonraki girişimi ise İstanbul’da 

yayınlanan, ismini Mustafa Kemal’in koyduğu ve Ali Fethi Okyar ile ortak olarak çıkardıkları Minber(Kürsü) 

gazetesi ile gerçekleşmiştir. Minber gazetesi ilk sayısını 2 Kasım 1918 tarihinde yayınlamış ve elli bir gün sonra 

yayın hayatına veda etmiştir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Yücel Özkaya, Milli Mücadele’de Atatürk 

ve Basın 1919- 1921, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1989, s. 7- 9. 
7
 M. Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, Beşinci Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2005, s. 22. 



4 

 

kısıtlandığı dönemlerde demokratik gelişim durmuş, totaliter eğimler güçlenmiştir. Basın 

özgürlüğünün gelişimi ile demokratik ilkelerin yerleşmesi arasında zorunlu bir bağ vardır.’ 

sözleriyle ifade etmiştir.
 8

 Böylelikle basının değişen tarihler içerisinde, tüm farklı ulus ve 

toplumlarda demokrasi açısından nasıl değişmez bir değere sahip olduğunu göstermiştir. 

Görüldüğü gibi bir tarihçi için basın, yazarlarıyla, düşünce sistemiyle, demokratik unsurlar ve 

içinde bulunduğu toplumun kültür ve değerleriyle ele alınması gereken bir bütündür. Bu 

yüzdendir ki tarih araştırmalarında gazete çalışırken, araştırma konusuyla alakalı birçok kitap 

makale ve tezler, çalışmayı sadece zenginleştirmek için değil, hem okuyucuya farklı bakış 

açıları kazandırabilmek hem de konuyu en doğru şekilde analiz edebilmek içindir. Ayrıca 

gazete de aktarılan haber ya bir başka gazete üzerinden veyahut kronolojik başka yazılı 

kaynaklardan inceleme yapılarak değerlendirilmesi, çalışmanın değerini pekiştirecektir. 

Çünkü eğer verilen bir bilgiye tek bir açıdan bakmaya kalkışılırsa onu sorgulama şansı da 

kaybolmuş olur. Tarih sorgulanmayı ve üzerine düşünülmeyi ister. Burada etik olan bilgiyi 

elde edilen diğer kaynaklarla karşılaştırıp tenkit etmek ve en son gazetenin kendi süzgecinden 

geçirerek yoruma bırakmaktır. Ayrıca birbirinden bağımsız iki farklı bilgi ile karşılaşılması ve 

çözüm getirilememesi durumunda bu bilgiler okuyucuya olduğu gibi yansıtılmalı, yorum 

kişiye bırakılmalıdır. Bu hususta kullanılan kaynaklar ve kaynak seçimi önem teşkil 

etmektedir. Bu bağlamda bu çalışma ile bilimsel veriler ışığında tarihçinin bugün ile geçmiş 

arasındaki diyalogundan
9
 yola çıkılarak, dönemin eksik ve karanlıkta kalan tarafları 

incelenmiş, neden ve sonuç ilişkisi içerisinde bir yargıya varılmaya çalışılmıştır. Bu 

çalışmanın buraya kadar olan bölümünde tarih araştırmalarında gazete konusu ele alınmıştır. 

              Dünya tarihinde ilk gazetenin yaklaşık 3400 yıl önce Mısır’da Nil boylarında 

bulunan pişmiş bir tuğlaya yazılan yazılar olarak yayıldığını birçok araştırmacı tarafından 

kabul edilmiştir. Fakat Mısır’dan ziyade ilk gazetenin Mezopotamya’da bir devlet kurmuş 

olan Sümer Türklerinde de mevcut bulunduğunu gösteren bazı kanıtlar bulunmuştur. 

Sümerlilerin kullandıkları, çamurlar üzerine çivi yazısı yazmak suretiyle oluşan fırınlanmış 

tabletler idi. Dünya’da gazeteciliğin yaygınlaşması ve güçlenmesi şüphesiz matbaanın 

icadıyla başlamıştı. 1440 tarihinde Almanya’nın Mainz adlı şehrinde, Johannes Gutenberg 

tarafından, hareketli alfabe harfleri ile baskı tekniği olan matbaanın bulunması, basın 

hayatının en önemli gelişmelerinden ilkidir.
10

 Eski çağlardan modern çağlara doğru insanlığın 

                                                 
8
 Uğur Mumcu,  Gazetecilik, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Yayınları, Ankara, 1998, s. 13. 

9
 Oral Sander, Türkiye’nin Dış Politikası, 4. Baskı, İmge Kitapevi Yayınları, Ankara, 1998, s. 13.  

10
 Hamza Çakır, Osmanlı’da Basın İktidar İlişkileri, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2002, s. 2.  
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kendi içinde hızla gelişim gösterdiği süreçte bilinen ilk günlük gazete ise 1660 yılında 

Almanya’da ‘Leipziger Zeitung’ adı ile çıkmıştır.
11

  

             Türklerin basın ve yayın hayatına geçiş sürecinde ilk gazeteler 1820’li yıllarda 

kendini göstermiştir. Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye’de basın- yayın faaliyetlerinin 

başlamasının yaklaşık 400 yıl kadar gecikmesinde başlıca etken basımevinin
12

 geç 

benimsenmesidir. Osmanlı Devleti’nde basın tarihine ilk hizmet edenlerden birisi Basmacı adı 

ile anılan İbrahim Müteferrika’dır. Harita basmakta usta olduğu için, Yirmi sekiz Çelebi 

Mehmet Efendi, onu bulup, teşvik ederek ilk matbaayı işletmesinde yardımcı olmuştur.
13

 

Basım hareketliliğinin 1727 yılında Osmanlı ülkesinde başlamış olmasına rağmen, Türkçe ilk 

gazetelerin yayınlanması yüz yıl sonrasını bulmuştur. Türkiye’de çıkan ilk gazete 1795 

yılında Fransız devrimini izleyen yıllarda, Fransızca olarak çıkan Bulletin des Nouvelles’dir.
14

 

İlk Türkçe gazete ise 1 Kasım 1831 yılında Sultan II. Mahmut tarafından İstanbul’da Osmanlı 

Devleti’nin resmi gazetesi olarak Takvim-i Vekayi adıyla çıkarılmıştır.
 15

 Bu gazete, Türklerin 

basın tarihinin başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir.
16

 Takvim-i Vekayi devletin 

yönetiminde çıkan resmi, Türkçe ikinci gazete olan Ceride-i Havadis ise devletten yardım 

gören yarı resmi gazetelerdendir. Türkiye’de ilk özel Türkçe gazete olan Tercüman-ı Ahval’in 

yayınlanması ise birçok yazar ve düşünür tarafından Türk gazeteciliğinin başladığı noktadır. 

Onu takip eden süreçte hürriyet düşüncesini yayması ve diğer üç gazeteden daha gelişmiş bir 

düzeyde olan Tasvir-i Efkâr gazetesi çıkarılmıştır. Devam eden süreçte Türk basın tarihinde iz 

                                                 
11

 Enver Behnan Şapolyo, Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü İle Basın, Güven Matbaası, Ankara, 1971, s. 

11- 13. 
12

 Tarihte ilk kez Çin’de M.S. 2. Yüzyılda kullanıldığı düşünülen basımevi, bu bölgeden Kore, Uygur ve Japon 

toplumlarına geçmiştir. Gazeteyi oluşturan haber yapraklarının ise ilk kez Çin’in T’ang hanedanının saltanatı 

döneminde (618- 906) devlet memurlarının yönetimde kullanmaları amacıyla çıkarıldığı bilinmektedir. Orhan 

Koloğlu, Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2006, s. 11- 15. 
13

 Şapolyo, a.g.e., s. 36. 
14

 İnuğur, a.g.e., s. 165- 166; Türkiye’de yayımlanan ilk gazete olan Bulletin des Nouvelles isimli gazete, 

Ağustos 1795 ve Mart 1796 tarihleri arasında yayın yapmıştır. Fransız İhtilalı’nı takiben Fransız 

Büyükelçiliğinin girişimleri sonucu yayına başlamıştır. Fransızca olarak yayımlanan gazetenin amacı ‘Doğu’da 

yerleşmiş Fransızlara; Fransa Cumhuriyeti’nin sorunları hakkında bilgi vermek ve Türklere de; Avrupa’yı 

ilgilendiren çıkar konularını tanıtabilmektir. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Kaynaklar, Siyasal 

Kitapevi, Ankara, 2004, s. 137- 138.    
15

 Takvim-i Vekayi; olayların takvimi, olayların belli bir düzen içinde yazıldığı yayın anlamına gelmektedir. 

Takvim-i Vekayi Türkiye’de yayımlanan ilk Türkçe gazete olmasının yanı sıra dokuz sene müddetle çıkan tek 

gazete olmuştur. Gazete de nadiren olsa da yabancı devlet müdahalelerine cevap teşkil edecek yazılarda yer 

almış, ayrıca ilme ve fenne dair yeni bilgilere de yer verilmiştir. Bu gazetenin Türkçeden başka Fransızca, 

Ermenice, Rumca ve Arapça nüshaları da çıkmıştır. Bu durumun amacı gazetenin daha geniş zümrelere ve 

sahalara hitap edebilmesidir denilebilir. Yalçın, a.g.e., s. 65- 66.  
16

 Türklerin basın tarihi, siyasal ve hukuki açıdan belirleyici olan olaylar ekseninde belli başlı dönemlere 

ayrılmıştır. Türkiye’de basının geçirdiği aşama ve gelişmeler; ilk Türkçe gazetenin çıkarıldığı 1831 tarihi ölçüt 

alınarak belli dönemlere ayrılmıştır. Bunlar Tanzimat dönemi basını(1831- 1876), Birinci Meşrutiyet ve İstibdat 

dönemi basını (1876- 1908), İkinci Meşrutiyet dönemi basını (1908- 1918), Mütakere ve Milli Mücadele 

Dönemi Basını (1918- 1923), Cumhuriyet Dönemi basını (1923 ve sonrası) şeklindedir. İnuğur, a.g.e., s. 174.  
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bırakmış diğer gazeteleri sıralarsak; Muhbir gazetesi, İbret Gazetesi, Basiret Gazetesi, Mirat 

gazetesi bunlar arasındadır. Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Döneminde
17

 ise yayınlanan bazı 

gazeteler arasında, Papadopulos ve Şemseddin Sami’nin birlikte çıkardıkları Sabah, Ahmet 

Mithat Efendi’nin kurduğu Tercüman-ı Hakikat, Ahmet Cevdet’in yayınladığı İkdam ve 

Murat Bey’in çıkardığı Mizan gazeteleri vardır.
18

 İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla beraber Türk 

basınında sansürün otuz yıllık bir süreçten sonra sonu gelmişti. Dolayısıyla halkın gazetelere 

olan rağbetinde çok ciddi bir artış yaşanmıştı. Bu dönemde halk tarafından ilgi gören belli 

başlı gazetelerden bazıları arasında; İkdam, Sabah, Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazetesi yer 

almaktaydı. Ayrıca politik hayatta önemli bir rolü olan Tanin ve Yeni Gazete de bu dönem 

öne çıkan gazeteler arasındadır.
19

 İkinci Meşrutiyet dönemi basın hayatında ilk yedi yıl son 

derece hareketli geçmiştir ve her çeşit fikir akımı sistemli bir şekilde basına yansıtılmaya 

çalışılmıştır.
20

 1918 ve 1923 yılları arasında hem merkezi İstanbul’da yer alan bir Osmanlı 

Hükümeti hem de merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti vardı. 

Bu duruma paralel olarak basın da İstanbul basını ve Anadolu basını olarak iki merkezde 

toplanmıştı. İstanbul basının da Milli Mücadele’ye destek veren gazeteler arasında; İleri, Yeni 

gün, Akşam ve Vakit yer alırken muhalefet kısmında ise İstanbul, Alemdar ve Peyam-ı Sabah 

vardı. Bu grupların dışında yer alan ve Anadolu’daki direnişe ılımlı bakan gazeteler; Tasvir-i 

Efkâr gazetesi, İkdam gazetesi, Tercüman-ı Hakikat gazetesi idi. Bu dönemde Anadolu 

basınına bakıldığında, Milli Mücadele’ye öncülük eden gazeteler arasında; Hukuk-u Beşer, 

İrade-i Milliye, Hâkimiyet-i Milliye, Öğüt gazeteleri iken, mücadeleyi destekleyenler arasında 

ise Ses, Doğru Söz, İzmir’e Doğru, Yeni Adana, Açıksöz ve Babalık önde gelenler 

arasındadır. Milli Mücadeleyi yıpratmaya çalışanlar arasında ise İrşad ve Ferda adlı gazeteler 

gelmiştir.
21

   

               Osmanlı Hükümeti’nin iktidarlığı süresince Türk basını kendi içinde yaşadığı çeşitli 

dinamiklerle gelişim sürecini zaman içinde duraksamalara uğramasına rağmen hep 

ilerletmeye çalışmıştır. Bu süreçte Osmanlı içindeki Alman basını ise kendisini ilk olarak 

1890 yılında kendini göstermiştir. Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılın 

                                                 
17

 Osmanlı tarihinde Abdülhamid’in otuz buçuk yıllık diktatörlük yönetimini kapsayan, özgürlüklerin en çok 

kısıtlanmaya uğradığı yıllar olması nedeniyle bu dönem İstibdat Dönemi olarak nitelendirilmiştir ve Türk 

basınının en karanlık çağı olarak tasvir edilmiştir.  İnuğur, a.g.e., s. 259. 
18

  a.g.e., s. 274. 
19

 Dönemin diğer gazeteleri arasında ise Hukuk-u Umumiye gazetesi, Serbesti gazetesi, Mizan gazetesi, Sadayı 

Millet gazetesi, Şurayı Ümmet gazetesi, Osmanlı gazetesi, Volkan gazetesi ve Takvim-i Vekayi gibi gazeteler 

yer almıştır. a.g.e., s. 307- 312 
20

 Koloğlu, a.g.e., s. 91- 92. 
21

 İnuğur, a.g.e., s. 336- 363. 
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sonlarında Almanya ile kurduğu ilişki, diplomatik, ekonomik ve siyasal boyutların dışında, 

çok köklü olup, Avrupa’da ki güç dengesini değiştiren ve her iki ülkenin sosyal ve iktisadi 

tarihi içinde iz bırakan bir olgudur.
22

 Bu ilişkilerin bir sonucu olarak var olan Osmanlı 

basınında
23

  karşımıza çıkan ilk Alman gazetesi yukarıda da değinildiği gibi, 1890 yılında 

kurulan ‘Osmanische Post’ adlı gazetedir.
24

 Kesin bir bilgi olmamakla beraber, Alman 

kolonisinde yaşayan Almanlar için çıkarıldığı düşünülen gazete, dönem içindeki özel kişilerin 

çıkardığı bir kaynak idi. Osmanische Post adlı gazete, 1893 ve 1894 tarihleri arasında iki 

haftada bir, 1895 yılından itibaren ise günlük olarak çıkarılmıştır. Söz konusu bu gazeteden 

sonra 1896 yılında, daha çok ticari ve ekonomik konuları içeren, ‘Konstantinopler 

Handelsblatt’ isimli haftalık bir dergi çıkartılmıştır. Bu dergi ise 1912’ye kadar 

yayınlanmıştır. Osmanlı Devleti’nde 1908 yılından itibaren ise Almanca ilk günlük gazete 

yayınlanmıştır. İstanbul’da yayınlanan ve ismi ‘Osmanische Lloyd’ olan gazetenin 

masraflarını Osmanlı Devleti ile yakın ilişkilerde olan Krupp, Loewe gibi büyük şirketler ve 

bazı Alman bankaları karşılamıştır. Bu gazete; Almanya’nın ticari ve siyasi çıkarlarını temsil 

etmek üzere, ilk sayısını 18 Kasım 1908'de yayımlanmıştır. 30 Kasım 1918'e kadar yayım 

hayatını sürdüren gazete, iki haftada bir çıkartılmasına dair yapılan teklifin kabul 

edilmediğinin belirtilmesine rağmen, hangi aralıklarla çıkmakta olduğuna dair kesin bir bilgi 

ile karşılaşılmamıştır. Gazetenin işlediği konular, ekonomik, askeri ve siyasi alanlardaki 

haberler üzerine olup ayrıca Tanin, İkdam ve Yeni Gazete gibi Osmanlı gazetelerindeki 

haberlerin takip edilmesi ve değerlendirilmesini içermiştir. Osmanlı toplumu içerisinde Jön 

Türklere destek veren gazete çoğunlukla Alman İmparatorluğunun görüş ve düşüncelerini 

aktarmıştır.
25

 Genel olarak kısa bir değerlendirme yapıldığında Osmanischer Llyod, 

Almanya’nın Osmanlı topraklarında çıkan ilk günlük gazetesi olup ve her iki ülkenin 

ekonomik çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir denilebilir. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı’na 

                                                 
22

 İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, On altıncı Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul, 

2017, s. 11. 
23

 Osmanlı İmparatorluğu'nda basın tarihinin, 1795’te Fransız elçiliğinde yayımlanan "Bulletin de nouvelles" ile 

başladığı belirtilmiştir. Yabancı dildeki gazetelerin bazı istisnalar dışında Fransızca yayım yapmalarına karşılık, 

Türkçe olarak çıkan en eski gazete olarak, 1828'de Mısır'da yayım hayatına başlayan Vak 'a-i Mısriyye'nin 

gösterilmesinin daha isabetli olduğu düşünülmektedir. XIX. yüzyıl Osmanlı eğitim ve kültür hayatında 

Fransızcanın hâkim bir rol oynadığı, diplomasi yanında, yabancı gazete dilinin de ağırlıklı olarak Fransızca 

olduğu gerçeği, basın yoluyla aydın kamuoyunu etkilemek isteyen devletleri de bu dili bir araç olarak 

kullanmaya mecbur etmekteydi. Bu husus Almanya ve Avusturya-Macaristan tarafından çıkartılan gazetelerin de 

en azından iki dilli olmasını kaçınılmaz kılmıştır. Kemal Beydilli, ‘Die deutsclıe Pressepolitik und 

Propagandatiitigkeit im osmanisehenreich. von 1908-1918’, Osmanlı Araştırmaları XVII, İstanbul, 1997, s. 

289- 293,  s. 290. 
24

 Orhan Koloğlu, ‘Osmanlı’daki Türkçe Dışı Basın’, Kebikeç- İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları 

Dergisi, Sayı 2, Ankara, 1995, s. 127- 138, s. 135.  
25

 Beydilli, a.g.m., s. 291.  
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kadar Osmanischer Llyod adlı gazetenin, Fransa ve İngiltere’ye göre çok daha aktif ve başarılı 

bir şekilde kendi ülkesinin hedef ve görüşlerini yansıttığı söylenebilir.  

           Türk basın tarihinin son dönemi olan Cumhuriyet devrinde, Alman basının 

yansımalarına geçmeden önce, 1923 ve 1938 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 

basın ve yayın organlarına genel bir bakış yapmak uygun olacaktır. Türk basınının hürriyet 

kelimesinin ete kemiğe büründüğü dönemlerden biri, 1908 Meşrutiyeti’nin ilan olunduğu 

yıldır ki çok kısa sürmüştür. Diğeri ise 1923 Cumhuriyet’in ilanından 4 Mart 1925 ‘Takriri 

Sükûn’ kanunun ilanına kadar olan dönemde yaşanmıştır. Bu dönemden sonra gazetecilik, 

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata geçirdiği inkılâpların kökleşmesi için gösterilen çaba’ 

olarak nitelendirilmiştir.
26

  Gazi Mustafa Kemal kendi ülkesinde gazetelerin, demokrasiye her 

daim katkı sağlayacağına inanıyordu. Gazetelerin toplum üzerinde yüksek tesirleri olan bir 

araç olduğunu her fırsatta tekrar eden Atatürk, basının Türk toplumdaki yerini aşağıdaki 

sözlerle ifade etmişti:  

‘Matbuatın, umumi hayatta ve Cumhuriyet’in gelişmesi ve olgunlaşmasında 

haiz olduğu vazifeler yüksektir. Matbuatın tam ve vasi hürriyeti, hüsnü 

istimal etmesi hususu nazik olduğu kayda şayandır. Her türlü kanuni 

kayıtlardan evvel, bir sahip-i kale, ilme, ihtiyaca ve kendi siyasi anlayışına 

olduğu kadar, vatandaşların haklarına ve memleketin her türlü hususi 

telakkilerin fevkinde olan yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek 

manevi mecburiyetindedir. Bu mecburiyettir ki genel düzeni temin edebilir. 

Maahaza, basın özgürlüğünden meydana gelecek fenalıkları ortadan 

kaldıracak müessir vasıta, asla mazide olduğu gibi, matbuat hürriyetini 

bağlayan bağlar değildir. Bilakis, matbuat hürriyetinden doğacak 

sakıncaları giderecek araç, yine bizzat matbuat hürriyetidir.’
27

            

               Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayınlanan gazetelere bakıldığında karşımıza çıkan 

gazeteler: Ahmet Cevdet Bey’in çıkarmış olduğu İkdam, Asım Us ve kardeşi Hakkı Tarık 

Us’un çıkardıkları Vakit, Celal Nuri Bey’in İleri, ilk olarak 1862’de Şinasi tarafından 

çıkarılan Tasviri Efkâr, Hüseyin Cahit Yalçın, Tevfik Fikret ve Hüseyin Kazım Beyler 

tarafında çıkarılan Tanin gazeteleridir. Necmeddin Sadık Sadak, Kazım Şinasi Dersan ve Ali 

Naci Karacan ile birlikte çıkarılan Akşam, Ahmet Emin Yalman tarafından çıkarılan Vatan, 

                                                 
26

 Şapolyo, a.g.e., s. 220.  
27

 Prof.Dr. Ayşe Afet İnan; Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘gazeteler’ hakkındaki bu görüşlerini şu sözlerle 

aktarmıştır: ‘1930 yılında, yurt bilgisi konusunda öğretim görevimi yaparken, genellikle  ‘hürriyet’ kavramı 

üzerinde kitaplar okumakta idim. Atatürk için bu konular en cazip konuşma sahası idi. Bu husustaki kuramsal 

bilgileri ve o zamanki Basın Kanunu’ndan aldığım maddeleri, bir araya getirmiş ve dersimi vermek üzere 

hazırlanmıştım. Atatürk, bu derlemeyi öğrenci için yararlı bulmakla beraber, bana gazeteler konusunda şöyle bir 

not yazdırdı… Bu esas fikirler üzerinde Atatürk, daha pek çok açıklamalarda bulunup örnekler vermişti. O, 

gazetelerin kamuoyu üzerinde etkili olduğunu her vesile ile tekrar etmiştir.’ Afet İnan, Atatürk Hakkında 

Hatıralar ve Belgeler, Dokuzuncu Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007,  s. 400- 401; M. 

Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 2005, s. 20.  
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Cumhuriyet devrinin en büyük gazetesi olarak sayılmıştır. Yunus Nadi Abalıoğlu tarafından 7 

Mayıs 1924’te kurulmuş olan Cumhuriyet ile beraber son olarak bu gazeteden sonra Siirt 

Milletvekili Mahmut Bey tarafından çıkartılan Milliyet isimli gazeteler de bu dönemin 

gazeteleri arasında yerini almıştır. Cumhuriyet dönemi gazeteciliği, Türk gazeteciliğinin en 

parlak zamanlarıdır. 1923 yılından 1950 yılına kadar Türkiye’de 650 gazete, 1125 mecmua 

olmak üzere 1775 gazete ve dergi yayınlanmıştır.
28

 

             Türkiye Cumhuriyeti’nde 1923 yılı ve sonrası, Almanya’nın yeniden basın 

çalışmalarına önem vermeye başladığı dönemdir. İlk denemeler 1924 yılında ‘La volonte’ 

isimli bir gazetedir. Ancak gazetenin dili Fransızca olmakla beraber tarihler 1925 yılını 

gösterdiğinde bu gazetenin yayın hayatı da son bulmuştur. 1926 ve 1944 yılları arasında 

Türkiye’de uzun yıllar yayınlanmış olan iki basın yayın organı mevcuttur. Bunlardan ilki 

1939-1944 yılları arasında çıkan ‘Türkische Rundschau’ isimli ekonomi dergisidir. Diğeri ise 

bu tezin ana kaynağını teşkil eden 1926 ve 1944 yılları arasında Türkiye’de yayımlanan 

‘Türkische Post Gazetesi’dir.  

               Tezde kullanılan ‘Türkische Post’ adlı gazeteye ise Berlin Şehir Kütüphanesinde 

bulunan ve tüm internet kullanıcılarına açık olan ‘Gazete Arşivleri’nden ulaşılmıştır. On sekiz 

yıl boyunca, kapatıldığı ve tatil olduğu günler dışında her gün yayınlamış olan gazetenin söz 

konusu bu arşivde, yayın hayatına başladığı 1926 yılından 1943 yılının sonuna kadar olan 

bütün nüshaları okuyucuya açık bir biçimde sunulmuştur. Bu gazete ile ilgili Türkiye’deki 

tarih araştırmalarında kısıtlı ve çok az sayıda bilgi yer almasıyla birlikte, bazı araştırmacılar 

tarafından da eksik ve yanlış bilgiler sunulduğu tarafımdan tespit edilmiştir. Söz konusu 

gazete hakkında Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan araştırmalara bakıldığında karşımıza 

sadece 1997 yılında yazılan bir adet Yüksek Lisans Tezi çıkmaktadır. 1997 yılında Fatih 

Keskin tarafından yazılan bu çalışma Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 

'İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye' de Alman Propagandası: Türkische Post' adında Prof. 

Dr. Mehmet Ali Ağaoğulları danışmanlığında yapılmıştır. Türkiye’de Nasyonal Sosyalist 

propagandayı incelemek amacıyla ele alınan bu tezde gazete örnek olay olarak kullanılmış ve 

gazetenin 1939 ve 1944 yılları arasındaki beş yıllık süreci ele alınmıştır. Söz konusu bu tezin 

içeriğine bakıldığında; Propaganda, Nasyonal Sosyalizm, Nasyonal Sosyalist ideoloji, Adolf 

Hitler ve bu kıstasta Türk Alman İlişkilerinin gelişiminin çalışıldığı görülmüştür. Bu çalışma, 

yazarın Türkiye Cumhuriyet’i tarih araştırmalarına bıraktığı değerli bir eser olmakla birlikte, 

                                                 
28

 Şapolyo, a.g.e., s. 220- 231. 
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eksik bıraktığı bazı noktalar da mevcuttur. Söz konusu bu noktalar da olan bu tez çalışmasına 

bir nevi ön ayak olmuştur.  

              Bu çalışma Türk tarihinde, doksan altı yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nin gençlik 

yıllarına ilk gidiş değildir. Ancak o yıllara, bir dünya lideri olacak olan Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’e, dünyanın merak ve hayranlıkla takip ettiği devrimlerine ve Türkiye 

Cumhuriyeti’ne; İstanbul’da yayınlanmakta olan Almanca bir gazetenin gözünden ilk bakıştır. 

Nitekim bu çalışmanın başlıca amacı; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında geçirdiği 

sürece ve Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkische Post gazetesinin gözünden bakabilmek ve elde 

edilen bilgileri tarih biliminin ışığı altında değerlendirebilmeye muktedir olmaktır. 

               Bu tez çalışmasında; tarih araştırmalarında yazılı kaynaklar başlığı altında incelenen 

gazetenin önce biçimsel özellikleri incelenmiş ardından iç tenkitleri yapılmaya başlanmıştır. 

On sekiz yıl boyunca her gün dört sayfa olarak yayın yapan gazetede kendi içinde bir 

kısıtlamaya gidilmiştir. Gazetenin tamamı genel olarak incelenmekle birlikte, ilk on iki yıllık 

dönemi yani 1926 ve 1938 yılları arası daha detaylı olarak incelenmiştir. Gazete haricinde 

değinilen ve altı çizilmesi gereken kaynak ve bu konuyla ilgili yapılan çalışmalardan bazıları 

hakkında genel bir bilgi vermek çalışmanın niteliği açısından gerekli görülmüştür. 

              Klaus Schulz’un 1976 yılında yayınlanan Aus Deutscher Vergangenheit, Ein 

Geschihtlicher Überblick (Alman Geçmişinden, Tarihsel bir Bakış) isimli eseri Almanya’nın 

ve Almanların tarihi üzerine yapılan önemli bir eserdir ve eserde Alman tarihi detaylı bir 

şekilde işlenmiştir. 

             Fatih Keskin’in 1997 yılındaki ‘İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Alman 

Propagandası: Türkische Post’ başlıklı tezinde propagandanın kökenine ve Alman tarihinde 

Nasyonal Sosyalizm ve ideolojisine ayrıntılı olarak değinilmiştir. Keskin’in bu tezinde 

yukarıda da değinildiği gibi ağırlıklı olarak İkinci Dünya Savaşı ve Hitler Almanya’sı 

işlenmiştir. 

            Yavuz Özgüldür’ün ‘1923-1945 Dönemi Türk Alman İlişkileri’ adlı doktora tezi 1991 

yılında yayınlanmış ve danışmanlığını Prof. Dr. Oral Sander yapmıştır. Bu tezde Türk-Alman 

ilişkilerinin yanında Türkische Post gazetesine de kısaca değinildiği görülmüştür. 

            Mustafa Yılmaz’ın 2002 yılında birinci baskısı yapılmış olan ‘İngiliz Basını ve 

Atatürk’ün Türkiye’si’ adlı eseri; Atatürk Dönemini yabancı basın kaynakları üzerinden 

incelemiş ve dönemin önemli İngiliz gazetelerinden atıflarda bulunarak, İngiliz kamuoyunun 

Mustafa Kemal Atatürk’e bakışını detaylı bir şekilde ele almıştır.  

             Hasan Ersel’in ve diğer değerli yazarların editörlüğünü yaptığı ve şu an Dil ve Tarih 

Coğrafya Fakültesi, Prof. Dr. Halil İnalcık Kütüphanesinde bulunan, 2005 yılında 
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yayınlanmış olan ‘Cumhuriyet Ansiklopedileri’, bu çalışmada kronolojik olarak ilerleme 

aşamasında önemli bir destek sağlamıştır. Bu ansiklopedilerde tıpkı basında olduğu gibi 

kronolojik bir haber sırası gözetilmiş her yıl ve gün o tarihte Türkiye’de ve Dünya’da olan 

olaylar kısa bilgiler halinde aktarılmıştır.   

          Cemil Koçak’ın 1991 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan ‘Türk- Alman 

İlişkileri 1923-1939’ adlı kitabı, söz konusu süreçteki Türk- Alman İlişkilerini en geniş 

boyutuyla ele almış bir eserdir. 

             Son olarak İdris Kılıçaslan’ın 2015 yılında yayınlanan ‘Cumhuriyet ve Tan 

Gazetelerine göre Türk- Alman ilişkileri 1933-1945’ adlı tez çalışması 1933- ve 1938 yılları 

arasındaki Türk Alman İlişkilerine basın aracılığıyla bakabilmek açısından yararı olmuştur. 

            Bu tezin birincil kaynağı kitle haberleşme araçlarından; gazete olduğu için ağırlıklı 

olarak içerik çözümleme yöntemi
29

 uygulanmaya çalışılmıştır. Bu yöntem, gazetedeki 

haberlerin doğru incelenmesi okuyucuya sunulacak olan verilerin doğru analiz edilmesine 

olanak sağlamaktadır. Tezde kullanılan içerik çözümleme yöntemi sayesinde, gazete de 

karşılaşılan haberler tarihteki usul ve kıstaslara göre ele alınmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca 

verilen haberde özellikle devlet başkanlarının konuşmaları aktarılacaksa, yapılan çeviri 

gazeteye sadık kalmış ve aynı konuşmanın Türk kaynaklarındaki orijinal nüshası bulunup 

karşılaştırma imkânı sunulmuştur. Böylelikle iki konuşma arasında ki farklar saptanarak 

gazetenin tutumu da değerlendirmeye alınmıştır.   

            Bu çalışmanın bir diğer amacı da Türkiye’de neşredilen Alman bir basın yayın 

organının Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türk ve Alman ilişkilerine nasıl yansıdığını, 

Almanya’nın Türkiye’ye karşı olan tutum ve tavrının daha net anlaşılmasını sağlamaktır. Bu 

çalışmanın temel sorunsalını; Türkische Post Gazetesinin kimliği ve yayınlanış amaçları, 

gazetenin Türk basınındaki yansımalarının yarattığı etkiler, 1926- 1932 yılları arasında 

bağımsız olarak yayın yapan gazetenin genel yayın politikası ve 1932- 1938 yılları arasında 

Alman hükümetinin denetimi altına girdikten sonraki genel yayın politikasının nasıl olduğu 

                                                 
29

 İçerik çözümlemesi; insan etkileşimlerinin, gazete içeriklerinin, televizyon programlarının, politik 

konuşmalarda ve haberlerde kullanılan kelimelerin incelenmesine ve daha birçok konuda kayıtlı metinlerin 

araştırılmasına yarayan, uygulama alanı oldukça geniş olan bir yöntemdir. İçerik çözümlemesi, iletişim 

araştırmalarında en fazla kullanılan veri toplama tekniğidir. 1980-2013 yılları arasında Türkiye’de yapılan 

lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunda veri toplama tekniği olarak içerik çözümlemesi kullanılmıştır. Ayrıca bu 

yöntemin gelişim sürecini anlayabilmek için birkaç dönemi, o dönemlere ilişkin sosyal ihtiyaçları ve o 

dönemlerdeki baskın değerleri göz önünde bulundurmak gereklidir. Krippendorff içerik çözümleme tekniğini 

gelişimini anlayabilmek için birtakım evreler belirlemiş, bu evreleri; “nicel gazete analizleri, kitle iletişim 

araştırmaları, propaganda analizleri, disiplinler arası genişleme, bilgisayar destekli metin analizi ve yeni medya 

ve son olarak nitel yöntemler” olarak sınıflamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Besim Yıldırım, ‘İçerik Çözümlemesi 

Yönteminin Tarihsel Gelişimi Uygulama Alanları ve Aşamaları’, İletişim Araştırmalarında Yöntemler, 

Literatürk Academia Yayınları, İstanbul, 2015, s. 105- 153, s.105- 110.  
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oluşturmuştur. Çalışmanın kalbi olarak karşılaşılan sorular ise Batı’lı bir devletin gözünden 

kendi dönemi içinde Türk inkılâplarının nasıl değerlendirildiği, İstanbul'da yayımlanan Alman 

bir gazetenin gözünden Mustafa Kemal Atatürk’ün kim olduğu, Atatürk Dönemi'nin dış 

basınındaki yansımalarının hangi yönde seyrettiği ve Avrupalı devletlerin Türk inkılâplarına 

nasıl baktığı olmuştur. 

           ‘Bir Alman gazetesinin gözünden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Mustafa 

Kemal Atatürk: Türkische Post (1926- 1938)’ başlıklı bu çalışma; üç ana bölümden 

oluşmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde tarih araştırmalarında gazete hakkında genel bir 

değerlendirmeye yer verilirken bir yandan da Türk gazetecilik tarihinin gelişim sürecine 

değinilmiştir. Osmanlı’da ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yayınlanan Türkçe ve Almanca 

gazetelere genel bir bakış yapıldıktan sonra söz konusu gazetenin bu çalışmada nasıl ele 

alınacağı aktarılmıştır.  

           Çalışmanın birinci bölümünde; okuyucu, tezin bel kemiği olan Türkische Post isimli 

Alman gazetesi tanıştırılmış ve söz konusu gazete bütünüyle ele alınmaya çalışılmıştır. Çünkü 

gazeteyi anlamlandırabilme noktasında gazetenin kimliği önem arz etmektedir. Bununla 

beraber kuruluş amacı, yazar kadrosu ve genel yayın politikaları hakkında geniş bilgiler 

verilmeye çalışılmıştır.  

           İkinci bölümünde ise; 1926 ve 1938 yılları arasında sınırlandırdığımız süreçte, bu 

tarihler arasında Almanya’nın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve Türk- Alman 

ilişkileri genel olarak değerlendirildikten sonra, gazetenin Mustafa Kemal Atatürk’e ve 

Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik değerlendirmeleri ele alınmıştır. Bu bölümde kronolojik 

olarak gazete de Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili çıkan güncel 

haberler ve yorumlara yer verilmiş, devamında ise Türk inkılâpları ile ülkenin iç ve dış 

politikasına yönelik yapılan haberler ele alınmıştır. 

           Üçüncü bölüm olan 1932- 1938 yılları arasındaki süreç ikinci bölümde yapılan içerik 

çözümlemesi ile aynı başlıklar altında devam edilmiştir. Bu süreç, 1933 yılında Almanya da 

gerçekleşen hükümet değişikliği ve ülkenin kendi iç sorunlarının, gazetenin Türkiye ve 

Mustafa Kemal Atatürk’e bakışında nasıl bir değişiklik yarattığını görebilmesi açısından 

önemlidir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİSCHE POST GAZETESİ 

A. Gazetenin Kimliği 

1.1.1. Gazetenin Kuruluş Süreci ve Amaçları 

Türkische Post Gazetesi, 1926 ile 1944 yılları arasında yayın hayatına İstanbul’da 

başlamış ve on sekiz yıl boyunca devam etmiş, Almanca günlük bir gazetedir.  

            Almanya’nın ilk Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Rudolf Nadolny,
30

 Türkische 

Post gazetesini yarı resmi bir nitelikle kurmuştur. Rudolf Nadolny’nin girişimleri sonucunda 

gazetenin yayını için bir matbaa satın alınmış ve gazete bu matbaa içerisinde basılmıştır. 

Ancak bu girişimden beklenen kazanç sağlanamamış ve matbaanın çok masraflı olması 

nedeniyle başlangıçta kırk bin TL zarara girilmiştir. Bunun üzerine Nadolny, Deutsche Orient 

Bank’ın müdürüyle görüşerek yardım almıştır. Ancak Nadolny, kredinin geri ödenmesi 

sırasında Alman Dışişleri Bakanlığı’nın ödemeden kaçındığını belirtmiştir. Bunun nedeni 

Nadolny’nin gazetenin zararını kapatmak için kredi alırken bunu Berlin’e bildirip yetkililerin 

onayını almamış ve krediyi kendi adına almış olmasıydı. Ama buna rağmen bakanlık bu 

krediyi ödemek zorunda kalmıştır. Daha sonradan gazetenin ticaret ve banka çevreleriyle 

yakın ilişkilere girdiği görülmüştür. Bilhassa Nazi döneminde Alman Hükümeti’nin basın 

dairesi gazeteyi övmüş ve bunun üzerine Deutsche Bank gazeteye yardımı ödenen miktarın 

iki katı olarak yükseltmiştir.
31

 Ticaret ve banka çevreleriyle yakın ilişkileri olan gazeteye; 

                                                 
30

 Rudolf Nadolny, 1873- 1953; alman diplomat ve askeri yetkili olan Nadolny, Doğu Prusya’da Gross- Stürlack 

köyünde doğdu.1896 yılı sonbaharında öğrenimini tamamlayarak, stajyer yargıç olarak çalışmaya başladı. Dokuz 

ay süren stajyerlik döneminden sonra, Königsberg’de Asliye Mahkemesi’nde görevine devam etti.1901 yazında 

ise Alman Dışişleri Bakanlığı’na müracaat etti ve 1902 yılının Nisan ayında Berlin’de yeni görevine 

başladı.1911 de ise Rusya’da (St. Petersburg ve Moskova’da) görev yaptı. 1916 yılının temmuz ayında ise İran’a 

Maslahatgüzar olarak atandı, oradan da İstanbul’a geçti. Böylece ilk kez Türkiye ile tanıştı.1917 yılının kışında 

yeniden Berlin’e dönen Nadolny, 1920’de Stockholm Elçisi oldu.1924 yılı ilkbaharında Türkiye’ye atandı ve 

1933 yılı sonbaharına dek bu görevde kaldı. Nadolny 1 Şubat 1932’de Cenevre ‘deki Silahsızlanma 

Konferansı’nda Alman Delegasyonu Başkanı oldu ve bu nedenle artık sürekli olarak İsviçre’de bulunmak 

zorunda kaldığından, bu tarihten itibaren fiilen Türkiye’de bulunamadı ama 1933 yılının Eki ayında Ankara’dan 

resmen ayrılıncaya dek, görevini sürdürdü. Aynı yıl Moskova Büyükelçisi oldu. Ancak bu görevde sadece dokuz 

ay kalabildi. Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne karşı izlemesi gereken dış politika konusunda Hitler ile 

anlaşmazlığa düştüğünden, 32 yıllık hizmet süresinden sonra, kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Nadolny, bundan 

sonra Almanya’da Almanya’nın dış politikasını eleştiren konferanslar verdi fakat bu faaliyetleri Hitler tarafından 

yasaklandı. II. Dünya savaşından sonra, 1947 yılı sonbaharında Batı Almanya’ya geçen Nadolny, 18 Mayıs 1953 

‘te Düsseldorf’ta öldüğünde, hala anıları üzerinde çalışmaktaydı. Anılarını notlar halinde bizzat kaleme alan 

Nadolny’nin ömrü onları bir düzene koyarak yayınlamaya yetmediğinden karısı Anna Nadolny ile yakın çalışma 

arkadaşı Wipertvon Blücher notları birlikte düzenlemiş ve yayına hazırlamışlardır. Cemil Koçak, Türk Alman 

İlişkileri (1923-1939), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, s. 10-11. 
31

 a.g.e.,s. 44-45. 
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bilhassa İkinci Dünya Savaşı öncesinde Türkiye’ye yatırım yapmış olan ve iki ülke arasındaki 

ticarette önemli bir noktada bulunan dönemin büyük Alman şirketleri, gazeteye önemli 

derecede para desteği sağlamışlardır. Bunların başında Deutsche Bank yer almaktadır. Yine 

savaş yıllarında ise gazeteye verilen ilan ve reklamların hükümet yanlısı olan ve Türkiye ile 

yakın ekonomik ilişkiler içerisinde olan büyük Alman şirketlerine ait olduğu görülmektedir. 

Bu şirketler arasında, Krupp, AEG, Telefunken, Alman Havayolları Lufthansa, Deutsche 

Bank, M.A.N., Bayer, Zeiss, Demak ve Kühne/Nagel bulunmaktadır.
32

 

               Gazetenin ilk sayısı 17 Mayıs 1926 yılında İstanbul’da, “Universium” matbaasında 

basılmıştır.
33

 Gazetenin idari merkezi Beyoğlu’nda bulunmaktadır. Türkische Post Gazetesi 

on sekiz yıl süren bu basın hayatında pazar günleri ve kapatılmadığı günler dışında her gün 

yayınlanmıştır. Gazeteye yurt içi ve yurt dışından üç, altı ve on iki aylık dönemlerde abone 

olma imkânı verilmiştir. Gazete on yedi yıl boyunca beş kuruş üzerinden satılmıştır. 2 Ekim 

1943 yılından itibaren ise fiyatı on kuruşa çıkmıştır.
34

 Gazetenin fiyatının on yedi yıl boyunca 

aynı kalması tesadüf değildir. Aynı tarihler içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nde satılan diğer 

gazetelere bakıldığında, birçok gazetenin satış fiyatının yıllarca değişmediği ve beş ile on 

kuruş arasında bir ücrete tabi olduğu görülmüştür.
35

 Bu durumun başlıca nedeni, söz konusu 

bu dönemde Türkiye’de gazeteciliğin bir nevi fikir işçiliği olarak görülmesiydi. Türkiye’de 

gazetecilik, 1908 yılından 1950’lere kadar tam manasıyla bir meslek haline gelmemişti. 

Ancak 1950- 1965 yılları içerisinde hak ettiği değere kavuşmuş, hatırı sayılır bir meslek 

haline gelmiştir. O sürece kadar sadece gazete satış ücretleri değil, gazetecilere verilen 

ücretlerde aynı oranda çok düşüktü. Ücretler, gazeteye yeni girenler için ayda on beş lira, eski 

muhabirler için ise elli lira ile yetmiş beş lira arasında idi. Yazı işleri müdürleri yüz liradan 

fazla alırken, makaleler elli kuruştan iki yüz elli kuruşa, meşhur imzalar beş liradan yukarı 

çıkamamıştır.
36

 Dolayısıyla Türkische Post gazetesinin de okuyucusuna hep aynı fiyattan 

satılması, bu dönemde Türkiye’de ki gazetecilik şartlarından kaynaklandığını göstermektedir.  

                                                 
32

 Fatih Keskin, ‘II. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Alman Propagandası: Türkische Post’ (Yayınlanmış 

Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, s. 110. 
33

 Gazetenin ilk sayısı için bkz. Ek: I. 
34

 Türkische Post, 2 Ekim 1943, No: 233, s. 1.  
35

  1928 yılında Ulus gazetesi fiyatı beş kuruştan satılırken, 1934 ve 1936 yılları arasında Cumhuriyet gazetesi de 

yine beş kuruştur, Akşam gazetesi ve Tan gazetesi 1936 yılında beş kuruştan satış görmüştür. 1950’lerde bir 

gazete fiyatı ise örneğin Yeni İstanbul on kuruştan satış görmüştür. Söz konusu bilgiler Türk İnkılâp Tarihi 

Gazete Arşivi incelenerek elde edilmiştir. 
36

 Örneğin bu dönem içinde Necmeddin Sadak Bey’in Akşam gazetesi yazı işleri müdürü Tahsin Emin Bey’e üç 

yüz lira vermesi oldukça ses getirmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk gazetecilerine verilen değer ve 

maddiyat oldukça düşüktür. Şapolyo, a.g.e., 239- 240; Söz konusu bu dönemde Türkiye’de çalışanların aldıkları 

ücretlere bakıldığında; kamu kesiminde 1923 yılında çalışan başına olan aylık 62 TL iken, 1937 yılında ancak 

100 TL’ye çıkabildiği görülmüştür. 1929 ve 1938 yılları arasında memur maaşlarına bakıldığında ise aylık 
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              Türkische Post Gazetesi; kuruluşundan dört yıl sonra Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu 

ile ilgili ‘Der Nahe Osten’ (Yakındoğu) adlı ekonomik bir ek yayınlamaya başlamıştır. Otuz 

iki sayfa olan bu ek iki ayda bir çıkmıştır. Ekonomik sorunlar dışında pazarlar hakkında da 

bilgiler verilmiştir. Der Nahe Osten adlı ek yayın 1944 yılına dek gazeteyle birlikte yayına 

devam etmiştir. Latin harfleriyle çıkan Der Nahe Osten’e karşısında, Türkische Post’un 

kadınlara yönelik olan eki ‘Die Hausfrau’ (Ev Kadını) gotik harfler ile basılmıştır. Haftalık 

olarak çıkan ‘Die Hausfrau’ adlı ek sayfa gotik harflerle yazılmış olup Türkçeye ‘Bayanlara 

Mahsus Ek’ ismiyle neşredilmiştir.  

              Günlük olarak yayınlanan bu gazete dört sayfadan oluşmaktadır. Ancak bazı günler, 

özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan özel günlerde (milli bayram) ve İkinci Dünya 

Savaşı’na yaklaşan süreçte altı veya sekiz sayfa olarak da çıktığı görülmüştür. Gazetenin, 

birinci sayfasında, Türkiye ve ülkenin iç politikasıyla ilgili haberler yer alırken, Almanya ve 

diğer dünya devletleri ile ilgili haberlere de sıklıkla yer verilmiştir. Gazetede ki köşe yazıların 

da dönemin tarihçi, yazar, diplomat ve siyasetçilerinin kaleme aldığı makaleler en çok 

karşılaşılanlar arasındadır. Ağırlıklı olarak Avrupa kaynaklı olan bu köşe yazılarında, Türk 

basınında yer alan gazete yazarları ve askeri, ekonomik, siyasal uzmanların yazıları da 

yayınlanmıştır. Söz konusu bu makaleler; dünyada gelişip değişmekte olan devletler ve 

toplumlar üzerine yazılmıştır. Türkische Post gazetesinin ilk sayfası Türkiye Cumhuriyeti 

hakkında günlük gelişmelerin yayınlandığı sayfadır. Bu sayfada yayınlanan ‘Tagesspiegel’
37

 

adlı köşede günün önemli olayları hem Osmanlıca hem Almanca verilirken 1 Eylül 1928 

yılından itibaren yani 1 Kasım 1928 Harf Devriminden iki ay önce Osmanlıca yazılar yerini 

Türkçeye bırakmıştır.
38

 Bu dönemde Türkiye’de ilk Türkçe-Almanca sözlük ise Latin 

alfabesinin kabulünden sonra, 1931 yılında İstanbul’daki Alman Lisesi’nde öğretmen olan 

Heuser tarafından hazırlanmıştır. Bu sözlük, Türkische Post gazetesinin yayını olarak 

basılmıştır. Bu konuda ki uzmanların değerlendirmelerine göre, özenle ve ayrıntılı olarak 

hazırlanan sözlük, bu alandaki boşluğu doldurmaya yardımcı olmuştur.
39

 

                 Gazetenin ikinci sayfası savaş yıllarından önce bilim sayfası olarak yayınlanmıştır. 

Ayrıca bu sayfada 1926 ve 1938 yılları arasında düzenli olarak Alman veyahut Türk 

                                                                                                                                                         
ücretin ortalama 40 ile 500 TL arasında değişkenlik gösterdiği söylenebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için 

bkz. Ahmet Makal, ‘Türkiye’de Kamu Kesimi Çalışanlarının Maaş ve Ücretlerine İlişkin Gelişmeler 1923- 

1963’,  Amme İdaresi Dergisi, Cilt 34, Sayı 3, Eylül 2001, s. 59- 98, s. 69- 72. 
37

 ‘Günün aynası’ anlamına gelen içerisinde o gün yaşanan önemli olayların kısaca değinildiği hem Almanca 

hem Türkçe çevirisi olan köşe yazılarıdır. 
38

 Türkische Post, 1 Eylül 1928, No:241, s. 1. Bkz. Ek: II. 
39

 Koçak, a.g.e,, s. 43. 



16 

 

yazarların kaleme aldığı roman, öykü ve sıklıkla tarih, sanat ve bilim alanındaki makalelere 

yer verilmiştir. Savaş sürecinde ise bu sayfada siyaset ve ekonomi alanında haberler 

aktarılmıştır.
40

 Üçüncü sayfası ise Türkiye, Ortadoğu, Avrupa ve Uzakdoğu’dan ekonomik 

haberler üzerine olan gazetenin dördüncü sayfası ise reklamlar ve ilanlara aitti ayrıca birinci 

sayfa haberlerinin devamı da genellikle bu sayfada yayınlanmıştır. Bunun yansıra şehre gelen 

yeni tiyatro oyunları, filmler ve ünlüler hakkında da bilgiler de haber içeriğinde yer almıştır.
41

         

                Gazetenin haber kaynaklarının başında Anadolu Ajansı ve Deutsche Nachritten 

Büro (Alman Haber Ajansı) geliyordu. Bu bağlamda gazeteyi sadece Almanya’nın bir yayın 

organı gibi kabul etmek yanlış olacaktır. Ayrıca söz konusu bu iki ana haber kaynağı dışında 

Berlin, Roma, Paris kaynaklı birçok haber ile karşılaşılmıştır. Türkische Post gazetesinin 

hedef kitlesi hem dili Almanca olduğundan hem de Türkiye’nin Cumhuriyetin ilk yıllarında 

okuma yazma bilmeyen büyük bir kitleye sahip olmasından dolayı Türk okurların tamamını 

kapsamıyordu. Ancak Türk toplumu içerisinde yaşayan Alman vatandaşlarla beraber, 

Almanca bilen birçok Türk aydın, milletvekili, subay, işadamı ve vatandaş hedef kitlesinin 

içinde yer almaktaydı. Doğu ve batı ayaklı iki devletin arasında köprü olan ve Türkiye 

Cumhuriyeti'nin henüz üçüncü yılı olan 1926' da İstanbul'da yayın hayatına başlayan 

gazetenin başlıca amacına değinilecek olunursa bunun, Türkiye ve Almanya arasındaki 

kopmuş olan ekonomik, politik, kültürel ve askeri ilişkileri tekrar canlandırmak ve geliştirmek 

olduğu rahatlıkla söylenebilir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında gazetenin amacı hakkında hem 

Türk hem yabancı basından birçok tenkit edici yorumlar getirilmiş olsa dahi, gazeteyi tek bir 

açıdan yargılamak ve kuruluş amacını görmezden gelmek hata olacaktır. 

                 Türkische Post Gazetesi’nin genel yayın politikaları, gazeteyi doğru bir bakış 

açısıyla değerlendirebilmek adına dikkate alınması gereken bir husustur. Gazetenin genel 

yayın politikalarına derinlemesine değinmeden önce genel bir bakış yapmak uygun olacaktır. 

Gazete’nin, 1926 yılından 1932 yılına kadar Alman Hükümeti’nin resmi görüşlerini 

yansıtmakla beraber göreceli olarak bağımsız bir şekilde yayına devam ettiği, ancak 1933 

yılından sonra Nazi iktidarı ile beraber Alman Hükümetinin denetiminde bir yayın politikası 

                                                 
40

 Özellikle savaş yıllarında Alman ekonomisini, yaşantısını, ordusunu ve hükümetini öven bu yazılar 1940 

yılına kadar Paul Gottfried Holzinger tarafından yazılmıştır. Bu yazılar ‘Haftanın Olaylarına Siyasal Bakış’ adı 

altında Spectator adı altında yayınlanmıştır. Alman kanından gelen bir Rus olan Holzinger, Petersburg’ta 

okuduktan sonra görevli olarak Türkmenistan’a gitmiştir. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Paris’ten İstanbul’a dönen 

Holzinger, Türkische Post’a geçmeden önce ‘Deutsche Allgemeine Zeitung’, ‘Frankfurter Zeitung’ ve ‘Berliner 

Börsenzeitung’da yazmıştır. Türkische Post geldikten sonra ise yazılarını ‘Spectator’ adı altında hazırlamıştır 

ama ancak ölümünden sonra gazetede çıkan ‘Spectator Paul Holzinger’in anısına’ adlı yazı ile yazarın gerçek 

kimliği belirtilmiştir. Keskin, a.g.e., s. 110.                            
41

 Türkische Post, (Gazete incelenerek bilgiler aktarılmıştır) 
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izlediği görülmüştür. Gazete 1933’lü yıllara kadar sadece Alman Hükümeti’nin resmi 

görüşlerini ve Türkiye’nin son durumunu yansıtırken Adolf Hitler
42

 ve Nasyonal 

Sosyalist’lerin iktidarından sonra yeni Alman rejimini Türkiye’de tanıtmaya çalışmıştır. Bu 

dönemde bilhassa iki ülke ve devlet adamları arasında çeşitli benzerlikler kurulmaya 

çalışılmış ve topluma yansıtılmıştır. Türkiye ile Almanya’nın aynı kaderi paylaşan iki dost 

ülke olduğu belirtilmiştir. Gazetede işlenen temalarda yine bu konjonktürden ilerlemiştir. 

İkinci Dünya Savaşı sürecinde ise gazetenin yayın anlayışı daha sert bir politik çerçeveden 

kendini göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Almanya’nın yanında yer almasını, en kötü 

ihtimalle tarafsız kalarak Almanya’ya savaş açmasını engellemek isteyen hükümetin, 

gazeteye yaptığı müdahalelerden sonra yayın politikasını tamamen bambaşka bir çizgiye 

taşımıştır.  

 

 

1.1.2. Gazetenin Künyesi ve Yazar Kadrosu 

             1926 yılından 1944 yılına kadar kapatıldığı dönemler dışında yayın hayatına devam 

etmiş olan Türkische Post gazetesinde hem Türk hem Alman olmak üzere birçok yazar, 

tarihçi, siyaset adamı, devlet adamı, ekonomi ve spor yazarlarının isimleri yer almıştır.  

              1926 yılında kurulan gazetenin sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olan Ahmet 

Muzaffer Toydemir, kırk yedi yaşında başına geçtiği bu görevi, on sekiz yıl boyunca 

sürdürmüştür.
43

 Muzaffer Toydemir’in gazetenin kurucusu olmasında Almanya’da gördüğü 

                                                 
42

 Adolf Hitler, 1889- 1945, Braunau am Inn de yaşayan bir Avusturya gümrük görevlisinin oğludur. Viyana 

Akademisi resim okulunun kabul edilme başvurusunun reddedilmesinden sonra, Viyana'da vasıfsız bir işçi 

olarak yaşadı. Münih'e taşındı, I. Dünya Savaşı’nın başlangıcında Bavyeralı bir piyade alayına gönüllü olarak 

katıldı ve savaşı alay ekibinde bir sicil memuru olarak görevi sona erdi. Ardından Münih'teki döneminde pek 

önemli olmayan 'Alman İşçi Partisi'ne üye oldu ve benzer düşünen insanlarla Nasyonal Sosyalist Alman İşçi 

Partisi’ni kurdu. Kendi temel düşünceleri ile parti programının özetini oluşturdu (1920). İlk tedbirlerinden biri, 

savaşa hazır bir grev topluluğu olan Münih Anavatan Dernekleri arasında saygın bir konum kazanmak olmuştur. 

Otto Heinrich Müller ve Reinhard Schantz, Deutsche Geschichte im europaischen Zusammenhang, 

Hirschgraben Yayınları, Frankfurt, 1968, s. 254. 
43

 Ahmet Muzaffer Toydemir; 1879 yılında, silah ve tüfek fabrikalarının sahibi Ahmet Paşa’nın oğlu olarak 

İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Soğuk Çeşme Lisesi’ni bitirdikten sonra Mühendislik okuluna girmiş ve 1900 

yılında topçu ordusunda hizmet veren teğmen olarak katılmıştır. İlk olarak İstanbul'daki Birinci Topçu Model 

Alayında ve Atlı Topçu Taburunda, ardından Manastır’da On dördüncü Topçu Alayında görev yapmıştır. Daha 

sonra askeri eğitim için Almanya’ya gönderilmiş, Jüterbog ve Brominerg'deki Alman ordusunda teğmen olarak 

uzun süre görev yapmıştır. Balkan Savaşı’na ve 1. Dünya Savaşı’na katılan Toydemir, sonrasında Mareşal 

Ahmet İzzet Paşa’nın kişisel yardımcısı olmuştur. Böylelikle Brest-Litovsk'taki müzakerelere de tanık olmuştur. 
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eğitim, edindiği tecrübe ve girişimlerin katkısı oldukça fazladır. Gazeteyi kurma 

girişimlerinde bulunduğu sıralarda Mareşal Ahmet İzzet Paşa’nın da yaverliğini yapmakta 

olan Toydemir, bilhassa Milli Mücadele döneminde cesur bir duruş sergilemiştir.
44

 Söz 

konusu dönemde Mustafa Kemal Paşa ile de çalışan Toydemir o günler için; ‘…O dönemde 

Gazi Paşa’nın baş asistanı olarak bir süre görev yapmaktan büyük onur duydum.  Bunlar 

benim asla unutamayacağım ve gurur duyduğum günler oldu.’ Sözlerini sarf etmesi aynı 

zamanda kendisinin Mustafa Kemal Paşa’ya olan yakınlığının da bir göstergesidir.
45

 Milli 

Mücadele dönemi sona erdikten sonra, Toydemir ilk olarak 1924 yılında Fransızca bir dergi 

çıkarma girişiminde bulunmuş, ancak ismi ‘La volonte’ olan bu dergi bir yıl sonra 

kapatılmıştır ve 1926 yılında ismi ‘Türkische Post’ olan Alman gazetesi kurulmuştur.  

Muzaffer Toydemir’in gazetenin kurulmasında oynadığı rol ve amaçlar yine Türkische Post 

gazetesinde 1943 yılında yayınlanan bir haberde; 

 ‘Muzaffer Toydemir, Türk-Alman bağlarını kuran ve silinmez bir iyilik 

olarak koruyan bir ortamda büyümüştü. Bu bağ, Birinci Dünya Savaşı'nın 

ortak mücadelesinde test edilmişti. Bu bağ artık O’nun dünya görüşünün de 

bir parçası olmuştu. Dış koşullar, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 

Almanya ile manevi ve maddi mal alışverişinde bulunma fırsatı 

sunduğunda, Muzaffer bu fikri geliştirecek bir gazete bulmaya çalıştı. 

Muzaffer, günler geceler boyunca çalışmaya, her zaman arabuluculuk 

yapmaya, yardım etmeye, uzlaşmaya ve zorlukları hafifletmeye hazırdı. 

                                                                                                                                                         
Milli Mücadele sırasında, önce Harp Akademisinin İdari Müdürü ve ardından Üsküdar ilçesi için askeri emirlik 

komutanı olmuştur. İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve mühimmat göndermedeki başarılı katkılarından dolayı 

birçok ödül almıştır. 1922 yılında Muzaffer Toydemir, askerlik görevinden kendi isteğiyle istifa etmiş ve 

1926'dan itibaren ‘Türkische Post’ gazetesine müdürlük yapmıştır. 1943 yılına kadar görevde kalan Toydemir, 

altmış dört yaşında hayata gözlerini yummuştur. On sekiz yıl boyunca gazetenin müdürlüğünü yapmış olan 

Toydemir hakkında gazete ise şu sözleri aktarmıştır: ‘Çok acılar çektikten sonra, uzun zamandır sahibi ve 

gazetemizin sorumlu editörü Binbaşı Ahmet Muzaffer Toydemir, dün altmış dört yaşında öldü. Muzaffer 

Toydemir, Osmanlı İmparatorluğu'nun son on yıllarının zengin olaylarından günümüzün güçlü Türk devletinin 

yeniden doğuşuna kadar zengin tarihsel olaylara tanıklık eden ve genç devletimizin fırtınalı gelişimine de şahit 

olmuş kişiliklerinden birini kaybettik. Yaşlı ve saygın bir asker ailesinin oğlu olan Muzaffer Toydemir, bir 

anlığına ülkesinin geleceğine olan inancını yitirmedi… Toydemir, o zamanlar anavatanın gönüllü hizmetindeydi 

ve İstanbul’dan Anadolu'ya silah ve mühimmat gönderimini yönetti. Anadolu'nun bağımsızlık mücadelesi zaferle 

sona erdiğinde, Toydemir, ilk olarak Fransızca'da 'La volonte' adıyla bir gazete yayınladı ve daha sonra 

'Türkische Post’u kurdu. Toydemir, Türkiye Postası’nda çalışırken, Türkiye ile Almanya arasındaki dostane 

ilişkileri yeniden tesis etmeye ve geliştirmeye çalıştı. Bu ilişkileri teşvik ederken, milliyetçi bir Türk olarak, iki 

halkın ortak iyiliği için işaretlenmiş ve korunmuş kader ve tarih yolunu gördü. Ölümü, onu tanıyan ve sessiz 

doğasına değer verenler için çok acı vericidir.’ Türkische Post, 29 Mayıs 1943, No: 127, s. 1.  
44

 Muhittin Birgen; İttihat ve Terakki’nin son on yılını ele almış olduğu bir eserinde;  Muzaffer Toydemir 

hakkında şunları söylemiştir: ‘Mütakere devrinin ilk kurbanı… Bundan müteessir olan insanlar arasında birkaç 

cesur Türk -bunların başlarında İzzet Paşa’nın şimdi soyadı Toydemir olan yaveri Muzaffer vardı- cenazeye bir 

alay ve aynı zamanda bir nümayiş tertip ettiler. Kadıköy de, halk cenazenin etrafına toplanarak nümayiş yaptı. 

Bu milli duygunun ilk uyanışı, ilk hareketi demekti…’ Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Muhittin Birgen, 

İttihat ve Terakki’de On Sene- İttihat ve Terakki’nin Sonu, İkinci Baskı, II. Cilt, Kitap Yayınevi, İstanbul, 

2006,  s. 596- 597.     
45

 Türkische Post, 1 Temmuz 1927, No: 179, s. 1. 
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Binbaşı Muzaffer, o zamanlar Ahmet İzzet Paşa'nın yaveri ve en yakın 

yardımcısıydı…’ 

              Sözleriyle açıklanmıştır.
46

  

              Gazetenin künyesi ilk kez 10 Temmuz 1926’da verilmiştir. Gazetenin genel yayın 

yönetmeni Franz Frederik Schmidt- Dumont aynı zamanda siyaset ve ticaret haberlerinden 

sorumlu idi. Yerel haberler sorumlusu Hans Josef Lasar ilan ve reklam sorumlusu da Erwin 

Schmidt’tir, ayrıca gazetenin baş editörü F. Von Homeyer olarak geçmektedir. 1926’dan 

1943’e kadar gazetenin künyesinde değişmeyen isim Ahmet Muzaffer Toydemir’dir.
47

 

Muzaffer Toydemir’in on sekiz yıl boyunca aynı görevde kalmasında, Mustafa Kemal Paşa ve 

çevresine olan yakınlığının da bir payı olduğu kuvvetle muhtemeldir. Özellikle Mustafa 

Kemal Paşa’nın basına karşı olan tavrına bakıldığında, O’nun basını toplumların gelişiminde 

ve bilinçlendirilmesinde önemli bir araç olarak gördüğü bir gerçektir. Bu düşünce kendini, 

1918 yılında Ali Fethi Bey ile ortak olarak neşrettikleri ‘Minber’ adlı gazete ile Cumhuriyet 

devrinden çok önce belli etmiştir.
48

 Dolayısıyla Cumhuriyet’in ilk yıllarında Mustafa Kemal 

Paşa’nın Türkiye’de yayınlanacak olan Almanca bir gazete fikrine ve Muzaffer Bey’e destek 

vermiş olması kuvvetle muhtemeldir.     

             Türkische Post gazetesinde Muzaffer Toydemir isminin yıllarca değişmemesine 

karşın gazetede belli başlı dönemlerde editörler de değişikliğe gidildiği görülmüştür. Örneğin; 

15 Ocak 1934’ten itibaren, Deutsche Bank’ın gazeteye müdahalesinden sonra Dr. Heinz 

Mundhenke
49

 gazetenin baş editörlüğüne getirilmiştir ancak 31 Aralık 1937 yılına kadar 

görevde kalmış daha sonra yerine 1 Ocak 1938 yılında Eduard Schaefer gelmiştir. Muzaffer 

Toydemir’in 29 Mayıs 1943’de vefat etmesinin ardından gazetenin künyesinde de ismi 

ayrılmıştır. Bu tarihten sonra Tevfik Cemal’i, Türkische Post’un sahibi olarak görev almıştır. 

Ali İhsan Sabis
50

 ismi ise genel yayın sorumlusu olarak karşımıza çıkmıştır.
51

 Ali İhsan Sabis 

                                                 
46

 Türkische Post, 24 Haziran 1943, No:149, s. 4. 
47

 Gazetede birçok makalede ismi geçen yazar 1934 yılına kadar ismi ‘Ahmet Muzaffer’ şeklinde verilmiştir. 

Soyadı Kanunun ardından Toydemir ismiyle görülmüştür. 
48

 Fethi Tevetoğlu, ‘Atatürk’le Okyar’ın Çıkardıkları Gazete: Minber’, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 

Cilt V., Kasım 1988, S. 13, s. 183- 193, s. 183- 193. 
49

 Gazetede 1934 ve 1937 yılları arasında baş editörlük yapmış olan Heinz Mundhenke bilhassa 1932 ve 1938 

yılları arasındaki yayın politikasında adından sıkça söz ettirmiş bir yazardır. Görevinden ayrıldıktan sonra 

Almanya’da birçok gazete ve yayınevinde Türkiye hakkında yazılar yamaya devam etmiştir. Örneğin; ‘Die 

Türken und die Europa’, in Deutsche Zeitung in Norwegen-1942, 1946 yılında ise Hannoversche Basının’da ‘die 

Zeitungaller Schaffenden’ adlı gazetede yazmaya başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Peter Köpf, Schreiben 

nach jeder Richtung- Goebbels- Propagandisten in der westdeutschen Nachkriegspresse, Ch, Links Verlag, 

Berlin, 1995, s. 141. 
50

 Ali İhsan Sabis; 30 Ağustos 1882 tarihinde İstanbul’da Cihangir semtinde doğdu. İlk mektebi ve Beşiktaş 

Askeri Rüştiye’sini bitirdikten sonra, 1895 senesinde Halıcı oğlundaki Topçu Mektebi İdadisi’ne leyli olarak 

girdi. Topçu Mektebi İdadisi ’ne leyli olarak girdi. Topçu Harbiye’sini de tamamlayarak 1901 senesinde sahra 
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gazeteye yazdığı yazılarda Türkische Post gazetesinin İstanbul’da ve Alman sermayesi ile 

çıktığından, ancak Türk kanun ve nizamlarına uygun olarak yayınlanmakta olduğundan söz 

etmiş ve kendisinin Ahmet Muzaffer Toydemir’in ölümünden sonra gazetenin başına 

geçtiğini belirtmiştir.
52

  

            Ancak durum Ali İhsan Bey’in tasvir ettiği kadar basit değildir. İkinci Dünya 

Savaşı’nın sürdüğü 1940’lı yıllar; Türkiye Cumhuriyeti’nde birçok siyasi fikir ve ideolojinin, 

ülkedeki cadı kazanlarının altını harladığı bir dönemdir. Bu dönemde savaşın Mihver 

tarafında yer alan devletlerin ideolojilerinin aşırı ulusalcı ve ırkçı olması, Almanya ile 

ilişkileri artan Türkiye’de ulusalcı ve Türkçü görüşlerin yeniden canlanmasına neden olmuştu. 

Bu ırkçılık ve Turancılık ideolojilerine destek verenlerin arasında yer alan Ali İhsan Sabis’in 

bu dönemde Türkische Post gazetesinin genel yayın sorumlusu olması gayet manidardır. 

Çünkü Türkische Post gazetesinde ona verilen bu görev, kendisinin siyasi ve ideolojik 

kimliğiyle yakından ilişkilidir. 

                Ali İhsan Sabis’in yanı sıra ‘Cumhuriyet’ ile ‘Son Posta’ gazetelerinde de askeri 

strateji üzerine yazan, özellikle de Nazi Doğu cephesi üzerinden savaş durumunu anlatan 

yazılarıyla
53

 dikkat çeken General Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet gazetede söz konusu bu 

dönemde adı sıkça geçen bir diğer isimdir. Her iki isim de o dönemde Almanya ve Nasyonal 

Sosyalizm’e olan yakınlıklarıyla tanınmışlardı. Uğur Mumcu’nun ‘40’ların Cadı Kazanı’ 

isimli çalışmasında ele aldığı, 1941 tarihli Almanya imzalı bir gizli rapor’da söz konusu bu iki 

Türk generalin Almanya’ya gideceği belirtilmiş ve generallerden; ‘Türkler uzun süre önce 

askeri ataşeliğimiz aracılığıyla Reich Genelkurmayından iki askeri yazarın doğu cephesine 

gezi yapmalarını istemişlerdir. Genelkurmay başkanının onayı ile halen köşe yazarı olan ve 

Alman taraftarı haber ve yazılarıyla tanınan iki Türk Generali Hüsnü Erkilet ve Ali İhsan 

                                                                                                                                                         
topçu mülazım-i sanisi rütbesiyle ve birincilikle diploma aldı. Sınıf birincisi olduğundan Erkan-ı Harbiye 

Mektebine geçti. 1904’te Harp Akademisi öğrenimini de birincilikle bitirerek Erkan-ı Harp yüzbaşısı oldu. Harp 

Akademisi’nde binbaşı rütbesiyle muavin, muallim ve müdür olarak çalıştı. 1912’deki Balkan Harbine iştirak 

etti. İstanbul’un işgalinde İngilizler tarafından Malta’ya sürgün edildi. Birinci Dünya Harbinde evvela Karargâh-

ı Umumide Harekât-ı Harbiye şubesinde, fırka ve müteaddit kolordu kumandanlıklarında, Altıncı Ordu 

Kumandanlığında ve İstiklal Harbinde de Birinci Ordu Kumandanlığında bulundu. Müstakil olarak birçok 

muharebeler etti.  Henüz kırk yaşındayken Ordu Komutanlığından çekilmeye mecbur edildi. Ali İhsan Sabis, 

Harp Hatıralarım Birinci Dünya Harbi, Nehir Yayınları, Dördüncü Cilt, İstanbul, 1991, s. 3. 
51

 Cemil Koçak Türkiye’de Milli Şef Dönemi 1938-1945, Yurt Yayınları, Ankara, 1986, s. 425. 
52

 Ali İhsan Sabis’in gazete hakkındaki tutumu şu şekildedir: ‘…Gazete Türk- Alman çıkarlarına dikkat edilmiş, 

basın yasaları doğrultusunda yayınlanmıştır. Bu yüzden sahipleri ve sorumlu yazı işleri müdürleri Türk’tür. 

Gazetenin sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü vefat ettikten sonra yeri tekrar bir Türk tarafından 

doldurulmalıydı. Muzaffer Toydemir’in ölümünden sonra bana görevlerin bir bölümü teklif edildi ve bana 

sadece iki şart sunuldu: Birincisi hükümet desteklenecek, ikincisi de ulusal politikamızın temellerinden olan 

Türk-Alman dostluğuna hizmet edilecek…’ Türkische Post, 24 Eylül 1943, No: 227, s. 1-4. 
53

 Niyazi Berkes, Unutulan Yıllar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997, s. 175.  
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Sabis 1 Ekim tarihinden başlamak üzere doğu cephesine davet edilmiş bulunuyorlar…’  

Sözleriyle bahsedilmiştir.
54

 Rapordan da anlaşıldığı gibi bu generaller Türkiye’de savaş 

sürecinde Almanya’yı ve ideolojisini destekleyen, Alman generallere ders veren iki isimdir. 

İlerleyen süreçte Türkische Post gazetesinin de kapatıldığı 1944 yılında, ırkçılık- Turancılık 

davası sanıkları olarak gözaltına alınmışlardır.  

                Gazete yayınlamaya başladığı ilk yıllarda Türk basınında ilgisini çekmiş ve elbette 

ki hükümetlerin değişen siyasi, ekonomik, politik durumlarından sonra Türk basınınında da 

verdiği tepkilerde farklılıklar görülmüştür. Gazete, Türk basınındaki kendi yansımalarına da 

sıkça yer vermiştir. Deutsche Bank tarafından finanse edilen gazetenin haber kaynaklarının 

başında Anadolu Ajansı ve Deutsche Nachritten Büro geliyordu. Bunlar dışında Berlin, 

Fransa, Roma kaynaklı çok sayıda haber yayınlamıştır. Gazete yıllarca hem Türk hem de 

Alman basınından haber ve alıntılar yapmıştır. Ayrıca Fransız, İngiliz ve Amerikan basını 

kaynaklı haberlere de sıkça rastlanmaktadır ve bilhassa Türk basınından belli başlı 

gazetelerden devamlı olarak haberler aktarmayı da ihmal etmemiştir. Söz konusu bu haberler; 

Türkische Post’ta hemen her gün ‘Aus der Türkische Presse’ (Türk Basınından)
55

 başlığı 

altında ve en az altı Türk gazetesinin günün haberleri üzerine görüşlerini aktardığı şekilde yer 

almıştır. Milliyet gazetesinden Mahmut Bey, Cumhuriyet gazetesinden Yunus Nadi Bey, 

Akşam gazetesinden Necmeddin Sadık Bey, İnkılâp gazetesinden Yakup Kadri Bey, Vakit 

gazetesinden Asım Bey, Ek olarak Tan, Yarın, Son Posta, Yılmaz ve Yeni Gün gazeteleri ve 

yazarları söz konusu başlık altında yer almaktadır.
56

  

                    Türkische Post’ta, yazıları yayınlanan Türk gazetecilerin yazıları ise ya başka bir 

gazeteden alınmış veya doğrudan Türkische Post Gazetesine yazılmış yazılardan oluşmuştur. 

Bunlar arasında daha önce bahsi geçen Emekli General Ali İhsan Sabis,  ‘Cumhuriyet’ ile 

‘Son Posta’ gazetelerinde de askeri strateji üzerine yazan General Hüseyin Emir Erkilet ile 

Mardin Milletvekili Muhittin Birgen
57

 ayrıca Refik Ahmet Sevengil
58

 ve Feridun 

                                                 
54

 Uğur Mumcu, 40’ların Cadı Kazanı, Tekin Yayınevi, İkinci Basım, Ankara, 1992,  s. 38-39.  
55

 Türkische Post, 29 Eylül 1930, No:268, s. 1. (Bu tarihteki haber örnek olarak verilmiştir.) 
56

 Söz konusu bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti’ndeki diğer gazete ve yazarlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

Koloğlu, a.g.e., s. 114- 121. 
57

 Muhittin Birgen, 1885- 1951, aslen Yozgatlı olan ve İstanbul’a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak1885 

yılında hayata başlamıştır. Unkapanı Rüştiyesinde, Vefa İdadisinde okumuş ve Darülfünun Edebiyat 

fakültesinden mezun olmuştur. 1908’den önce Hicaz demiryolları idaresinde memur olarak çalışan Muhittin 

Birgen, daha sonra bu görevini bırakarak Hadika-ı Meşveret, Üsküdar İdadisi gibi okullarda öğretmenlik 

yapmıştır. Aynı zamanda Tanin’de yazar, yazı işleri müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuştur. 1914 yılında 

başladığı başyazarlığı gazetenin mütakere de kapanmasına kadar sürmüştür. Birgen, Birinci Dünya Savaşı 

boyunca mevcut hükümetin politikasını savunmuş ve başyazıların İttihatçı hükümetin görüşlerini yansıtmasına 

özen göstermiştir. Ayrıca İstanbul gazetecileriyle birlikte Çanakkale ve Suriye gezilerine katılmış, iki kez de 

Almanya’ya yolculuk etmiştir. 1918’de Almanya’da özellikle sol çevrelerle yaptığı görüşmelerde, Erzberger’le 
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Dirimtekin’in
59

 yazılarına da resmi bayramlarda yer verilmiştir. Gazetede bilhassa 1938 ve 

1944 yılları arasında isimlerine sıklıkla rastladığımız Türk yazarlara değinmeden önce, bu 

dönemin basın ve yayın organları üstündeki etkisinin altını çizmek gerekir. İkinci Dünya 

Savaşı’nın yaşandığı bu yıllarda Türkiye, İsmet İnönü’nün liderliğinde, savaş halindeki 

ideolojilerin ve politikaların etkisindeyken basın da hem Matbuat Umum Müdürlüğü’nün hem 

de sıkıyönetimin kontrolü altındaydı. Basın üstündeki sıkı kontrolün yanı sıra, dönem içinde 

yaşanan kâğıt sıkıntısı da gazetelerin sayfalarının ve tirajlarının düşmesine neden olmuştu. Bu 

durumun sonuçlarından biri toplumun bu süreç içerisinde yazılı basından ziyade Radyo gibi 

sözlü yayın organlarına yönelmesi olmuştur.
60

 

               İkinci Dünya Savaşı’nın beraberinde getirdiği ideolojik çatışmaların kendini en çok 

basın hayatında göstermesinin yanında dönemin birçok gazeteci ve yazarı da kalemini bu 

çatışmalarla beslemişti. Dolayısıyla savaşın seyrine göre kapatılma cezası alan gazetelerin, bu 

durumu hükümetin basın üstünde uyguladığı zaruri kontrolden kaynaklanıyordu. Basın 

üstündeki sıkı kontrole rağmen gazeteler, savaşanlar arasındaki taraflarını belli edebiliyordu. 

Dönemin gazetelerinden; Vatan, Akşam ve Tanin genellikle demokrasilerden yana dururken, 

Tan hem demokrasilerden hem de Sovyetlerden yanaydı. Yurt ve Dünya gibi sol yayınlarda 

ortaya çıkmışken, Cumhuriyet, Tasvir-i Efkâr gazeteleri ve ilaveten Atsız ve Ötüken gibi 

Turancı bazı yayınlar Alman destekçisi bir yayın politikası içindeydiler.  

                                                                                                                                                         
konuşmalarında Almanların artık ülkesini desteklemediğine tanık olmuştur. Alman basınında hatta Amerika ve 

Avrupa basınında Ermeni tehcirinden ötürü çıkan yazılar, o dönem Osmanlı İmparatorluğunu güç bir duruma 

sokmuştu. Ayrıntılı bilgi için bkz. Birgen, a.g.e., s. 9- 60; 1925 yılında mesleki teşkilat fikrini savunmak üzere 

‘Meslek’ adlı bir gazete yayınlamıştır. Aynı zamanda gündelik olarak yayınlanan ‘Halk’ gazetesini de kendisi 

yayınlamıştır. Gazeteleri kapandıktan sonra 1926 yılında İzmir’e giderek Müstahsiller Kooperatif müdürlüğü 

yapmış, 1934yılında da buradan ayrılarak İstanbul’a gitmiş ve burada  ‘Son Posta’ gazetesinin baş muhabirliğini 

yapmıştır. Altıncı devrede Büyük Millet Meclisine Mardin milletvekili seçilmiş fakat devre bitmeden görevi 

düşürülmüştür. Server İskit, Türkiye’de Matbuat İdareleri ve Politikaları, Başvekâlet Basın ve Yayın Umum 

Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 1943, s. 229- 230.  
58

 Refik Ahmet Sevengil, 1903- 1970,  gazeteci ve öğretmendir. 1903 yılında Bingazi’de (Libya) doğmuştur. 

Farsça ve Fransızca bilen Sevengil, 1919 yılında İfdam gazetesinde yazarlığa başlamıştır. Vakit ve Kurun’un 

yazı işleri müdürlüğünü, tiyatro ve kitap eleştirmeleri yapan Sevengil, Üsküdar Amerikan Kız Kolejinde, Alman 

Lisesinde, Zapyon Kız Lisesinde Edebiyat Öğretmenliği yapmıştır. 1927 yılında Şehir Tiyatrosu Edebi Heyeti’ne 

girmiş, 1930 yılında İstanbul Şehir Meclisi üyesi, 1943’tede Tokat milletvekili olmuştur. Radyolar Um. Müdürü 

ve Basın Yayın Um. Müdürlüğü yapmıştır. Osman Nebioğlu, Türkiye’de Kim Kimdir- Yaşıyan Tanınmış 

Kişiler Ansiklopedisi, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul, 1961- 1962, s. 551.       
59

 Feridun Dirimtekin (Dukagınoğlu), 1985- 1976, tarihçi ve arkeolog olan Dirimtekin İstanbul’da doğmuştur. 

İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir. 1904 yılında İzmir Resmi İlkokulunda başladığı eğitim hayatına 

1910 yılında mezun olduğu Kuleli Askeri Lisesinde devam etmiştir. Sonrasında Harp akademisini bitiren 

Dirimtekin, Harp Akademisi ve Yüksek Kumanda Kursu Harp Tarihi Öğretmeni olmuştur (1932- 33). 1935 ve 

1938 yılları arasında Türk Hava Kurumu Reis Muavinliği, 1946- 1950 yıllarında İstanbul Şehir Meclisi üyeliği 

ve 1955- 1961 yılları arasında ise Ayasofya Müzesi Müdürlüğü yapmıştır. İstanbul Fetih Derneği, Türk Turing 

ve Otomobil Kurumu, Türk –İngiliz Kültür Derneği, Türk- Amerikan Üniversiteler Derneği üyesidir. Nebioğlu, 

a.g.e., s. 222- 223. 
60

 Koloğlu, a.g.e., s. 120- 121. 
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                 Basın yoluyla ülke içinde tam anlamıyla ideoloji savaşları yaşanırken, bu dönemde 

oluşan fikir çatışmaları da artmıştı.
61

 Bu bağlamda hem Türk basınında hem de Türkische 

Post gazetesinde adından sıklıkla söz ettiren yazarlar arasında; Hüseyin Cahit Yalçın,
62

 Nadir 

Nadi,
63

 Zekeriya Sertel,
64

 Falih Rıfkı Atay,
65

 gibi isimler göze çarpmaktadır. Söz konusu bu 

yazarlardan Hüseyin Cahit Yalçın, Atatürk döneminde Cumhuriyet’e karşı takındığı muhalif 

tavır ve sert üslubuyla adından oldukça söz ettirmiş bir gazeteci ve yazardı. Cumhuriyet 

devrinde basındaki kalem kavgalarıyla ünlü olan Yalçın, 1938 yılında yeni yayınlanmaya 

başlayan Yeni Sabah ve sadece akşamları çıkan Haber gazetelerinde dış politika üzerine 

yazılar yazmaya başlamıştı. Bu dönemin en çok göze çarpan polemiğini, 1940’lı yıllarda 

Cumhuriyet gazetesinin başyazarı Nadir Nadi ile yaşayan Yalçın’ın bu kavgaları Türk dış 

politikasını zedeler nitelikte olduğu için Cumhuriyet gazetesinin üç ay kapatılmasıyla 

                                                 
61

 Aynı yer.  
62
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Eserleri, Uyum Ajans Basımevi, Ankara, 2001, s. 956; Şapolyo, a.g.e., s. 224- 225. 
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 Nadir Nadi, 1908- 1991, gazeteci ve yazardır.  Fransızca ve Almanca bilen yazar, Galatasaray Lisesini 
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 Zekeriya Sertel; 1890- 1980, gazeteci ve yazardır. İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdikten sonra Paris 

Sorbonne Üniversitesi’nde sosyoloji öğrenimi görmüştür. Amerika’ya giderek Columbia Üniversitesi 
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Fransa’da yaşamıştır. 1977yılında Danıştay’a açtığı davayı kazanarak İstanbul’a geldiyse de kısa bir süre sonra 

Paris’e dönmüş ve orada vefat etmiştir. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi’nin 

Selanik’te çıkardığı Rumeli gazetesinde başlamıştı. Yazılarını yukarıda belirtilenlerin dışında, 1912 yılında 

çıkardığı Yeni Felsefe, 1930 yılında çıkardığı Son Posta ve son döneminde İstanbul’da bulunduğu bir süre içinde 

Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde yayımlamıştır. Işık, a.g.e., s. 806- 807.  
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 Falih Rıfkı Atay, 1894- 1971,  yazar olan Atay; mütareke yıllarında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu (1918) 

Akşam gazetesinde, milli mücadele aleyhinde tavır alanları eleştiren yazılar yazmıştır. Bu yazılarından dolayı 
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sonuçlanmıştır.
66

 Savaş dönemi basınında Nadir Nadi, açıkça Alman saflarında yer almış ve 

Türkiye’ye de bir an önce Alman saflarına geçmesi yolunda mesajlar vermiştir. Hükümet ve 

basın çevrelerinde büyük tepkilere neden olan bu durum karşında en sert tepki Hüseyin Cahit 

Yalçın’dan gelmiş ve Nadir Nadi’nin görüşlerinin Türk dış politikasına zarar verdiğini öne 

sürmüş ve düşüncelerini ‘Almanya’yı galip zannedenler, delalet içindedir’ sözleriyle 

belirtmiştir.
67

 Durumdan da anlaşıldığı üzere Hüseyin Cahit Yalçın’ın Türkische Post 

gazetesiyle münakaşaya girmemesi çok zor olurdu. Dolayısıyla gazetenin son yıllarına Yalçın 

ve Ali İhsan Sabis arasındaki kalem kavgalarının damga vurması gayet tabiidir.
68

  

              İkinci Dünya Savaşı basın hayatının bir başka kavgası da yine Yalçın’ın Türkiye’de 

sol görüşü savunan gazetelerin başında gelen Tan gazetesinin sahipleri Zekeriya Sertel ve eşi 

Sabiha Sertel ile olan tartışmalarıdır. Yeni Sabah gazetesinde 1943 yılında ayrılan aynı yıl 

Tanin gazetesini yeniden yayınlamaya başlamıştır. Serteller ile olan kalem kavgaları da 

genellikle Tan ve Tanin gazeteleri üzerinden olmuştur. Bu kavgalara zamanla Akşam gazetesi 

de eklenmiş özellikle CHP’nin inkılâpçı bir parti olup olmadığı üzerine tartışmalara 

girilmiştir.
69

  

                Türk basın hayatındaki bu hareketlilik Türkische Post’ta da sıklıkla yankı 

bulmuştur. Bu noktada şaşılmamalıdır ki Türkische Post’un özelikle savaş döneminde Türk 

basının da anlaşamadığı gazetelerin başında ‘Tan, Akşam ve Yeni Sabah gelmektedir. Ancak 

bu gazeteler içerisinde en çok tartışmayı ise Tan gazetesiyle yaşamıştır. Bu durumda Tan 

gazetesinin sol görüşlü bir gazete olmasından, siyasetteki Alman taraftarlığına karşı 

duruşundan ve elbette ki Zekeriya ve Sabiha Sertel’in keskin kaleminden nasibini almış 

olmasından kaynaklanıyordu. Türkische Post gazetesinin bu dönemde ağırlıklı olarak 
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 a.g.e., s. 62- 81. 
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Almanya’nın çıkarlarına yönelik görüşlerde bulunduğunu göz önüne alındığında, Tan gazetesi 

ile yaşanan tartışmalar gayet olağandı. Savaş süresince gazete de rastlanılan diğer isimlerden 

olan ve Ulus gazetesinde yazmakta olan Falih Rıfkı Atay ise gazetede 1939 yılında ‘Hitler’in 

Doğum Günü’ üzerine Ulus’ta yazdığı bir yazı ile dikkat çekmiştir.
70

 Bu yazıda Hitler’i 

ülkesinin sorunlarını çözmeye çalışan bir lider olarak değerlendiren Atay, savaşın sonralarına 

doğru Almanya’nın üstünlüğünün kaybedildiği sıralarda, Türkiye’nin iç politikasında yapılan 

Alman propagandalarına karşı eleştirel bir tavır takınmıştır. Savaş süresince canlanan 

Turancılık akımına karşı Kemalizm’i savunmuştur.
71

 

             Genel olarak gazetenin yazar kadrosuna ve yazılarına bakıldığında, gazetenin Türk 

basın hayatındaki gelişmelerin ekseninde bir ilerleme kaydettiği görülmüştür. Yazar ve haber 

yelpazesini oldukça geniş tutmaya çalışan gazetede; dönemin ünlü tarihçi ve yazarlarının da 

Türkiye Cumhuriyeti, Türk Tarihi ve Mustafa Kemal Atatürk üzerine yazdıkları makale ve 

köşe yazılarına sıklıkla yer verildiği görülmüştür.
72

 

 

 

1.1.3. Gazetenin Kapanış Süreci 

          On sekiz yıllık yayın hayatının özellikle son dönemlerinde birçok kez kapatılma 

tehlikesiyle karşı karşıya gelen Türkische Post gazetesi son olarak 31 Temmuz 1944 yılında 

yayın hayatına tamamen veda etmiştir. 

           Gazetenin genel olarak kapatılma dönemlerine ve kapatılış sürecine giden yoldaki 

verilere bakıldığında şu bilgiler ile karşılaşılmıştır. Ancak bu bilgileri değerlendirmeye 

geçmeden önce Türkiye’de 1938 ve 1945 yılları arasında basının hangi konjonktür de 

ilerlediğine değinmek gereklidir.  Öncelikle İkinci Dünya Savaşı’nın ekseninde şekillenen bu 

zaman dilimi, Türk yazarların dış politika ve çeşitli ideolojiler üzerine hararetli tartışmalara 

girdiği bir dönemdir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların, Sovyet Sosyalist 
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 Bu yazarlardan ve yazılarından bazılarının başlıkları şu şekildedir: Avusturyalı tarihçi Paul Wittek: ‘Türkiye I. 

Dünya Savaşı’nda tarafsız kalabilir miydi?,  Suat Derviş (Çeviren- F.F. SchmidtDurnont): ‘İntihar (Selbstmord)’, 

F. Von Homeyer (Belgrad Mekubu), ‘Alfabelerin Savaşı’, Ahmet Muzaffer:‘Rusya ve Türkiye’, Franz F. 

Schmidt- Dumont: ‘On yıllık Türk Ekonomisi’, Kurt Bittel, ‘Boğazköy, Hitit İmparatorluğu’nun Başkenti’, 

EdeltrautSchutert: ‘Gümüşhane- Bayburt- Erzurum’, Josef Stummvoll: ‘Türkçe Kitap Dizinleri’, 

HannsFroembgen: ‘Kemal Atatürk, Asker ve Lider’, Refik Ahmet Sevengil: ‘Türk Devletleri’nin Tarihine Kısa 

Bir Bakış’, Feridun Dirimtekin: ‘Geleceğe Doğru Hızlı Adımlarla’, August E. Teiber: ‘Kilise, Cami ve Müze’, 

Herbert W. Duda: ‘Türk Tiyatroları’nın Tarihi’.  



26 

 

Cumhuriyetleri Birliği’ndeki Türk topluklularının varlığını kendi lehine çevirmek amacıyla 

uyguladığı politika, Turancılık gibi Türkiye’de zaten var olan ideolojilerinin 

desteklenmesinden geçiyordu. Bu durumda ülke içinde aşırı ulusalcı fikirlerin artmasına ve 

tabi ki karşıt düşüncelerle tartışmalara neden olmuştu. 1938- 1950 yılları arasında ülkede aşırı 

boyutlarda olan sağ ve sol ideolojilerin yaygınlaştırma çalışmaları, gazeteler ve dergiler 

üzerinden gerçekleşmişti. Hükümetler bu konularda yayın yapan basın organlarına izin 

vermekle beraber, ileri gidildiği düşünüldüğü durumlarda, yürürlükte olan sıkıyönetim 

kararları ile kapatabilmekteydi. Sonuç olarak o yıllarda Vatan gazetesi dokuz, Tasvir gazetesi 

sekiz, Tan yedi ve Cumhuriyet beş kez kapatılmıştı. Hükümet ülkenin dış politikasına zarar 

verebilecek aşırı sağ ve sol ideolojileri kontrol altında tutabilmek adına basına böyle bir tedbir 

uygulamıştı.
73

 Nitekim Türkische Post gazetesinin de bu yıllarda birçok kez kapatılması 

şaşırtıcı değildir.  

              İlk olarak 1939 yılı aralık ayında Türkiye’de bazı adreslere Almanca dergi ve 

broşürler gönderildiği ortaya çıkmıştı. Dönemin sol görüş ve ideolojisini savunan Tan ve 

Cumhuriyet gazetelerine göre bu broşürler Hitler yönetiminin Türkiye’de yapmaya çalıştığı 

bir Alman propagandasının bir hareketiydi. Türkische Post’un Almanya’da Nazi iktidarından 

sonra okuyucu potansiyelini arttırması da dikkat çeken etmenler arasındaydı ki bu durumun 

nedeni yukarıda da değinildiği gibi İkinci Dünya Savaşı ile ortaya çıkan çeşitli ideolojilerin 

savaşa girmeme politikası güden Türkiye’de bir yansıması olmasından kaynaklanıyordu. 

Özellikle Turancılık akımının Türkiye’de yeniden canlanması bu durumun getirilerindendir. 

Tan gazetesi bu propaganda olayını ağır bir dille eleştirmiş ve Almanların bu hareketini 

küstahlık olarak değerlendirmiştir. Çok geçmeden patlak veren başka bir olay ise Rusya’da 

‘Pravda’ gazetesinin Türkiye’nin aleyhine olarak yayınladığı bir makalenin, Türkçe’ye 

çevrilerek bazı matbaa ve adreslere gönderilmiş olmasıydı. Yapılan incelemeler sonucunda 

makalenin Türkische Post gazetesinin matbaasında basılıp, dağıtıldığı anlaşılmıştır. Bu olaylar 

üzerine 15 Aralık’ta gazete hakkında inceleme başlatılmıştır ve bu incelemeden iki gün sonra 

dava açılmasına karar verilmiştir.
74

  

                   Tan gazetesinin Türkische Post gazetesine yönelik yaptığı suçlamalarının doğru 

çıkması üzerine, mahkeme Ocak 1940’ta Türkische Post gazetesinin sahibi ve müdürü 

Muzaffer Toydemir’i suçlu bulmuştur ve Toydemir kırk beş lira para cezasına çaptırılmıştır. 
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Dönemin ekonomik şartlarına bakıldığında kırk beş liranın 1940 yılında bir aylık en düşük 

memur maaşına tekâmül ettiği görülmüştür.
75

 Dolayısıyla Muzaffer Bey’e verilen para cezası 

çok yüksek bir oranda değildir. Bu da para cezasının Muzaffer Bey’e ve gazeteye bir nevi 

uyarı olarak verilmiş olduğunu düşündürebilir. Nitekim gazete için Muzaffer Toydemir’e 

kesilen söz konusu para cezasından kısa bir süre sonra, 30 Mart 1940’ta ‘Memleketin siyasi 

menfaatlerine aykırı neşriyattan dolayı Vekiller heyeti kararı’ ile kapatılma kararı alınmıştır. 

Bu kapatılmanın altında yatan temel neden ise gazetenin 7 Şubat’ta yayınladığı bir haritada 

Doğu Anadolu bölgesinde bulunan ve içinde Erzincan, Erzurum, Kars’ın yer aldığı Türk 

bölgelerine Ermenistan demiş olmasıdır.
76

  Bu olayın ardından gazete dört gün süreyle 

kapatılmıştır.
77

 

               İkinci Dünya Savaşı’nın artık sonlarına gelindiği dönemde Türkische Post gazetesi; 

16 Şubat 1944 yılında yayınlanan sayısında ki karikatür yüzünden 18 Şubat’ta Bakanlar 

Kurulu kararı ile tekrar kapatılmıştır. Karikatürde İtalyan kralı III: Victor Emanuel, İngiliz 

kralı George’a yalvararak; İngiliz kralının Stalin ile yapacağı görüşmede İtalyan kralı için iyi 

sözler söylemesini istemektedir.
78

 Ancak gazetenin kapatılmasının altında yatan asıl nedene 

bakıldığında karikatürün sadece bir bahane olduğu söylenebilir. İkinci Dünya Savaşı’nın 

müttefikler tarafından kazanılacağının anlaşılmasıyla gazete de yayın hayatında son giden 

yoldaki adımlarını hızlandırmıştır.  Gazetenin son yıllarında en dikkat çeken isimlerden biri 

olan Ali İhsan Sabis ise gazetenin kapanış sürecinde en etkili isim olmuştur. Özellikle 

Cumhuriyet, Yeni Sabah ve Tan gazeteleriyle yaptığı münakaşalar sona giden yoldaki süreci 

hızlandırmıştır.  
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              Tarihler 24 Mayıs 1944’ü gösterdiğinde, Türkische Post gazetesinin yayın 

müdürlüğünü yapmakta olan Ali İhsan Sabis ’in evinde Sıkıyönetim komutanlığının emriyle 

arama yapılmıştır. Türk Gençliği’ ve ‘Türk Subayları’ adına gönderdiği imzasız mektuplar 

nedeniyle tutuklanmıştır. Ele geçen yazı ve mektuplara dayanarak dava açılmış ve bu dava 

sonucunda 3 Temmuz’da Kazım Özalp’a hakaretten altı ay, örtülü ödenek parasını israf 

etmekle suçladığı Fethi Okyar’ın anısına hakaretten bir yıl, örtülü ödeneği yağma etmekle 

suçladığı Cemal Paşa’nın anısına hakaretten bir yıl iki ay hapis cezaları almıştır. İmzasız 

gönderilen mektuplarla ilgili dava Ekim ayında sonuçlanmış ve bu mektupları yayın yoluyla 

hakaret ettiği kişileri davalarından vazgeçirmek amacıyla yolladığı anlaşılmıştır.
79

 Ali İhsan 

Sabis’in tutuklanarak hapis cezasına çarptırılması ve Almanya’nın savaşı kaybettiğinin 

kesinleşmesiyle birlikte gazete son yayınını 31 Temmuz 1944’te vererek yayın hayatına 

tamamen veda etmiştir. 

 

B. Genel Yayın Politikası 

2.1.1. 1926-1932  

            Türkische Post’un kuruluşundan 1930’lu yıllara kadar geçen sürede alt başlığı: ‘Yakın 

Doğu’nun Gazetesi idi. 1938 yılına kadar geçen süreçte bu alt başlıklar Berlin’deki Türk 

Alman Birliği’nin Organı, Frankfurt’taki Türk-Alman Ticaret Odası’nın Organı olarak 

yayınlanmıştır. Ancak 1938 yılından itibaren bu başlıklar terk edilip yerine ‘Günlük Gazete’ 

alt başlığı kullanılmaya başlanmıştır.  

            Gazete kuruluş amacını 17 Mayıs 1926’da ki ilk sayısında açıklamıştır. Gazetenin ilk 

sayfasındaki ‘Was Wollen Wir’ (Ne İstiyoruz?) başlıklı yazı altında gazetenin hangi amaçla 

kurulduğunu, neler yapmak istediklerini açıklarken aynı zamanda basım yerinin neden 

İstanbul olduğunu ve yeni Türk hükümeti hakkındaki ilk izlenimlerini de okuyucuları ile 

paylaşmıştır. Bu açıklamaya bakıldığında; 

‘I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan barış antlaşmalarının tıpkı Orta 

Avrupa’da olduğu gibi Orta Doğu’da da yarattığı yıkım ve enkaz yeniden 

inşa edilmek zorundadır. Ve elbette ilk olarak bu yeni yapının temeli 

atılacaktır. Bu yeni yapı; içinde sadece Alman teknikerlerin, tüccarların 
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değil tüm Almanlar ile beraber Türk dostlarımızın da sıkı bir şekilde bağlı 

olduğu bir kader ortaklığıdır.’ 

              Sözleri ile karşılaşılmıştır.
80

 İlk sayısında, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiyi, 

‘kader ortaklığı’ sözleriyle yorumlayan gazete; aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal ve ilk 

sırada İsmet Paşa’nın olduğu tüm silah arkadaşlarının sıkı bir Milli-Türk kültürünün içinde 

yetiştiğine değinmiştir. Bu yazıda, ‘Yeni Türkiye’ Hükümeti’nin başarısının bu kültür 

içerisindeki düzen ve disipline bağlı olduğundan söz edilmiştir. Bu açıklamanın içinde; 

‘Eğer Türklerin bu başarısını doğru değerlendirmek istiyorsanız, geçmişte 

olanları, geçmişle ölçmek zorundasınız. Mustafa Kemal onunla çalışmış 

olsa da ‘Geçmiş’te bir şey bulamamıştır. Bugünkü Türk başarısı; komşu 

devletler üzerindeki etkisiyle, uzun menzilli Lozan sürecinin getirdikleriyle 

ve Batılı devletlerin gittikçe artan Ankara’daki bakanlar ziyaretleriyle 

ölçülebilir ve ölçülmelidir.’ 

               Gibi cümlelerin altı çizilmiştir.
81

 Görüldüğü gibi yeni Türkiye’nin, geçmişe değil 

geleceğe olan inancıyla ve henüz üç yıllık gelişiminde Avrupalı devletlerin ilgi ve saygısını 

elde ettiği açıktır. Gazete içeriğinde siyasetin ikinci planda geldiğini belirtmiş, ilaveten 

yalnızca o döneme kadar olan iç politik sorunlarla beraber; olayları ve gerçekleri sadık 

tarihçiler olarak yazmak zorunda olduklarını da eklemişlerdir. ‘Yeni Türkiye’nin; gazetemizin 

destekçileri arasında ilk sırada yer aldığını, onun güçlü kalkan ve şemsiyesinin altında 

kuruluşumuzun büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini belirtmeliyiz.’ Sözleri ile de 

kuruluşunu Türk hükümetine borçlu olduğunu yazmıştır.
82

 İlk sayısında gazetenin neden 

İstanbul’da çıkarıldığıyla ilgili açıklamayla beraber; Türkiye’nin jeopolitik olarak çok önemli 

bir noktada bulunduğunu ve İstanbul’un iki ülke için adeta bir ‘kesişme noktası’ olduğunu 

ifade etmeye çalışmıştır.
83

  

                Bu noktadan yola çıkarak gazete kendine ‘Türkische Post’, Türkçe anlamıyla ‘Türk 

Postası’ demeyi uygun görmüştür ve bu isimle beraber gazetenin sadece bir Alman gazetesi 

olmadığını ve Türkiye odaklı bir gazete olacağını ve ülkeye verdiği önemi belirttiği 

söylenebilir. Daha sonra ‘Yakın Doğu İçin Günlük Gazete’ alt başlığıyla beraber haber 

yapacak olan gazetenin amaç ve çizgileri de böylelikle ortaya konulmuştur. 
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              Gazetenin 1926-1932 yılları arasındaki genel haber içeriğine bakıldığında Avrupa ve 

Almanya da ki gelişmeler haricinde, özellikle Mustafa Kemal’in ve Türk hükümetinin önde 

gelen siyaset adamlarının yaptığı seyahatlerden
84

 eğitim ve öğretim sisteminden bahsedildiği 

ve Türkiye’nin iç politikasından daha çok dış politik haberlere daha çok değinildiği 

görülmektedir. Türkiye-Rusya ilişkileri, Türk-Fars, Türk- Yunan müzakereleri gibi başlıklar 

gazetede sıkça yer almakla beraber ticaret antlaşmaları ve özellikle Lozan Barış 

Antlaşması’ndan sonra Türk dış politikasına damga vurmuş çok boyutlu bir mesele olan, 

Musul Sorunu ile ilgili her gelişme gazetede hemen her gün ‘Letzte Nachrichten’
85

 başlığı 

altında yayınlanmıştır. Örneğin; 1926 senesi Mayıs ayında hafta sonu çıkan sayılarında bile 

kısa da olsa bilgilendirmeler yapılmıştır.
86

 

             Musul Sorunu 1926-1956 yılları arasında ise Türk dış politikasında; Türkiye’nin Irak 

ve Ortadoğu ülkeleriyle, İngiltere ve Batı devletleriyle ilişkilerinin merkezinde yer almıştır. 

Türkiye’nin Musul üzerindeki haklarından vazgeçmek zorunda kalmasına neden olan temel 

etken, Musul’daki petrol rezervleri ve Türkiye’nin meselenin çözümü sürecinde yaşadığı 

uluslararası düzeyde ki siyasî yalnızlıktır. Musul sorununun çözümü ve Türkiye’nin Batı ile 

ilişkilerinin gelişmesinde belirleyici olan bu sürecin yansımaları, Türkische Post gazetesinde 

uzun yıllar kendini göstermiştir.
87

 Gazete bu sorunda Türkiye’yi özellikle İngilizlere dikkat 

etmesi gerektiği konusunda uyarmıştır. Gazetede diğer yazılarından da anlaşıldığı üzere 

İngiltere’yi ortak düşman olarak görmüştür. Türkiye’nin daima Almanya’nın yakın bir dostu 

olduğunu sık tekrarlayan gazete; yapılan reformlara da saygı göstermiştir. Almanya ile ilgili 

yazılarda ise Versailles Anlaşması’nın haksız maddelerinin kabul edilmeyeceği ve hükümetin 

iç politikası üzerine yorumlar yapılmıştır. Gazetenin izlediği bu yayın politikasının başlıca 

nedeni olarak, Birinci Dünya Savaşı sonrası Alman hükümetinin içinde bulunduğu ekonomik 

ve siyasi yöndeki zayıflıkları gösterilebilir. Ülkenin bu yeniden yapılanma çabaları nedeniyle 

gazete, Türkiye’nin iç politik gelişmelerine yönelik değerlendirmeler ile birlikte ağırlıklı 

olarak Türkiye’nin dış politikasındaki hareketlilikle ilgilenmiş bunun yanı sıra dünyadan 

ekonomi haberleri vermiştir. 
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2.1.2. 1932-1938 

            1932 yılı Almanya için hem devam eden ekonomik sıkıntılar hem de Hükümet 

içerisindeki ciddi politik problemler açısından oldukça zor geçmiştir. Bu yıl içerisinde 

Almanya’nın gündemini belirleyen ve gazete içerisinde de sıkça yer verilen en önemli 

konulardan biri Cumhurbaşkanlığı seçimleri diğeri ise Cenevre’deki silahsızlanma 

görüşmelerdir. 

            1 Haziran 1932 tarihinde Franz von Papen,
88

 General Von Shleicher tarafından, bu 

tarihten iki yıl sonra ölecek olan Cumhurbaşkanı Paul Von Hindenburg’a kabul ettirilerek, 

Almanya Başbakanı olmuş ve kabineyi kurmakla görevlendirilmiştir.
89

 Nasyonal 

Sosyalizmin
90

 yükseldiği ve Hitler’in adının sıkça duyulduğu bu dönemde, Papen beklenen 
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başarıyı gösterememiştir. Bu süreç içerisinde gazetenin başlarda Hitler’e uzak bir yayın 

politikası izlediği görülmüştür. Hitler’i şiddet yanlısı olduğu için eleştirmiş ve belirli bir 

hedefinin bulunmadığından bahsetmiştir. 31 Temmuz seçimlerinden bir gün sonra Türkische 

Post gazetesi de seçim sonuçlarını yayınlamıştır. Bu sonuçlara göre Nazi Partisi 13.732.77 oy 

ile parlamentonun en güçlü partisi olmuştur.
91

  Hitler, çok kuvvetli bir propaganda teşkilatı ile 

orta sınıf ve büyük kitleleri elde etmiş ve 30 Ocak 1933 yılında; von Hinderburg’un kendisini 

başbakanlığa çağırmasıyla hükümetin başına geçmiştir. Papen ise başbakan yardımcılığı 

göreviyle Hitler’e yakın olmaya devam etmiştir.
92

  

               Nasyonal Sosyalist Parti döneminde Almanya’da basın ve toplantı özgürlüğü ciddi 

şekilde kısıtlanmış, partiler baskı altına alınmıştır.  Bu süreç içerisinde Hitler dönemine kadar 

göreceli olarak bağımsız yayın yapan Türkische Post gazetesinin de Alman hükümetinin 

denetimine girdiği açık bir gerçektir. Bunun yansımaları gazetede Nasyonal Sosyalist rejimini 

öven, yöneticileri destekleyen yazıların yayınlanmasıyla gerçekleşmiştir.  

               1939 yılına kadar gazete Alman Nasyonal Sosyalist düşünceyi yaymak için çaba 

göstermiş, Yahudilerin, komünistlerin ve sosyal demokratların baskı görmelerine ses 

çıkarmamıştır. Ancak gazetenin Mustafa Kemal’e ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bakışında ciddi 

bir değişiklik olduğu söylenemez. Aksine Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk ve Adolf Hitler 

arasındaki benzerlikleri vurgulamaya çalışmış ve özellikle Türkiye ile ilgili yazılarda sağlam 

bir ‘dostluk’ kelimesinin sıkça altını çizmiştir.
93

 Sadece basına değil o dönemdeki diğer yazılı 

kaynaklara da bakıldığında Nasyonal Sosyalizm’in henüz iktidara gelmesinden önceki 

yıllarda da birçok Almanca kitap yeni ve modern Türkiye’yi kendine konu etmiş ve bu 

iktidarlık süresinde de artarak devam etmiştir. Dolayısıyla bu iktidarın Türkiye ve Atatürk 

algısında bir kırılma yaratmadığını, aksine bu olumlu bakışın 1930’lu yıllarda da devam ettiği 

söylenebilir.
94

 Almanya Hükümeti 1932 yılının Temmuz ayında Türkiye’nin Milletler 

Cemiyeti’ne
95

 davet edilmesini ve katılımını desteklemiştir. Hükümet kendi iç politik 
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hareketliliğinin yoğun olduğu günlerde gerçekleşen Türkiye’nin daveti ile ilgili Türkische 

Post Gazetesinde ‘Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Kabulü’ adlı bir manşet atmış ve bu 

başlığın altında tüm konuşmacıların Türkiye’nin büyük başarısını kabul ettiğini belirtmiştir. 

Almanya Türkiye için eski ve sadık dost sözlerini kullanarak, Türkiye’nin bu yeri uzun 

zamandır hak ettiğini vurgulamıştır.
96

 Gazetede dikkat çeken diğer bir yorum ise İngiltere’nin 

temsilcisi Lord Londondery’nin sözleri olmuştur. Türkiye’nin kabulünün tüm dünyaya sevinç 

getireceğini belirten İngiliz Hükümeti Türkiye’nin istikrar ve barış açısından önemli bir unsur 

olduğuna inanmaktadır. Özellikle ‘Eski düşmanlık unutulup, eski dostluk yenilenmiştir’ sözleri 

iki ülke arasındaki ilişkide geleceğe dair önemli bir atıftır.
97

 

                   1933 yılına gelindiğinde ise gazete de Alman Hükümeti’nin özellikle Mustafa 

Kemal ve Türkiye Cumhuriyeti hakkında ki düşünceleri ile ilgili yazılar dikkat çekmektedir. 

Berlin’de bulunan Türkiye Büyükelçisi Kemalettin Sami Paşa
98

 1933 yılının Temmuz ayında 

gazetede yayınlanan konuşmasında; Adolf Hitler ile yaptığı kişisel görüşmeden ve bu 

görüşmenin detaylarından bahsederken; Hitler’in Gazi Mustafa Kemal’e saygı duyduğunu ve 

iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine dair dostça bir tavır takındığını aktarmıştır.
99

  

                1934 yılında gazeteye yeni atanan editör, Heinz Mundhenke Adolf Hitler’in iktidara 

geldiği gün üzerine yazdığı bir yazıda; 

              ‘…Türkiye için 29 Ekim sembolik olarak ne anlama geliyorsa, bir 

bakıma 18 Ocak da bizim için aynı duyguları dile getirmektedir.’  

                                                                                                                                                         
cemiyetin daveti üzerine katılmak istemiştir.  Şayan Ulusan, ‘Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi (Öncesi ve 

Sonrası), ÇTTADVII/16-17, Ankara, 2008, s. 237- 258, s. 238. 
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 Almanya’nın bu konudaki açıklamaları; ‘Büyük bir mutluluk ile Almanya, büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin 

davet edilmesini selamlamaktadır. Türkiye bu yerini uzun zamandır hak ediyordu. Almanya eski ve sadık 

dostunun, iki ülke ve hükümetler arası ilişkileri yeniden canlandırdığını görmekle mutluluk 

duymaktadır.’Şeklindedir. Türkische Post, 9 Temmuz 1932, No:159, s. 1. 
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 Türkische Post, 9 Temmuz 1932, No:159, s. 1. 
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 Kemaleddin Sami Paşa; iyi bir asker olmakla beraber iyi bir diplomattır. Balkan Savaşı’nda sağ kolu 

sakatlanan Kemaleddin Sami Paşa I. Dünya Savaşı’nda bütün cephelerde en önde çarpışanlar arasında yer 

almıştır. 13 cepheden 13 yerinden yaralanmıştır. İstanbul’un 16 Mart 1920 de işgal edilmesinin ardından 

Anadolu’ya geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti yıllarında ise Berlin Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. 1934 yılı 

15 Nisan’da Berlin’de vefatının ardından İsmet İnönü’nün Hâkimiyet-i Milliye de hakkında bir yazı yazmıştır. 

Bu yazıda Kurtuluş Savaşı’nda daima ön saflarda bulunduğunu, 1. ve 2. İnönü savaşlarıyla 9. Kolorduya komuta 

ettiği Büyük Taarruz ’da 22 yara almış ve vücudunda kurşun ya da şarapnel değmemiş tek nokta kalmadığını 

aktarılmıştır. Ayrıca 1923 yılında Sinop milletvekili olarak TBMM’ye girmiş, 20 Ağustos 1924’te Belin 

Büyükelçisi olarak atanmıştı. 30 Ağustos 1926’da ferikliğe (korgeneral) yükselmiştir. Askerlikle ilişkisi emekli 

olduğu 24 Eylül 1928’ e kadar sürmüştür. Şeyh Sait İsyanını bastırmak için düzenlenen harekâtı gayri resmi 

olarak onun yürüttüğü söylenmiştir. Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923 -2000,C. I., s. 231. 
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 Söz konusu açıklama şu sözlerle karşımıza çıkmıştır: ‘Buraya gelmeden önce Şansölye Hitler ile bir konuşma 
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                Sözleri gazetenin yayın politikasındaki değişimlerin açık örneklerinden biridir.
100

 

Söz konusu bu değişim iki ülke arasında benzerliklerin ve ortak amaçların sıklıkla yazıldığı 

haberlerle kendini göstermiştir.  1934 yılı içinde gerçekleşen ve Türkiye için dış politikada 

önemli adımlardan biri olan Balkan Antantı
101

 ve onu imzalayan devletler üzerine olumlu 

yorumlar yapan gazete bu antlaşmayı ‘Balkan ülkelerinin gelişiminde bir dönüm noktası’ 

başlığıyla yayınlamıştır.
102

 Türkiye Cumhuriyeti’nin Lozan Antlaşmasıyla çözümlenemeyen 

sorunlarından bir diğeri olan Hatay sorunu ile ilgili, önemli gelişmelerin yaşandığı 1937 

yılında Türkische Post gazetesinin Anadolu Ajansı’ndan alınan haberlerin günlük olarak 

aktarıldığı görülmektedir. Bu bölgede yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla 

Milletler Cemiyeti bu bölgeye tarafsız bir heyet göndermiştir.
103

 Hem Türk hem de dünya 

basınında yankı bulan bu sorun Milletler Cemiyeti’nde İsveç Dışişleri Bakanı Sandler 

tarafından hazırlanmış olan rapor
104

 sonucunda Hatay’ın bağımsızlığının kabul edilmesiyle 

birlikte çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Söz konusu mesele ile yakından ilgilenen gazete 

bu olayın gelişmelerini yakından takip etmiştir. Ayrıca Anadolu Ajansı’ndan alınan birçok 
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 Söz konusu açıklama; “…Türkiye için 29 Ekim sembolik olarak ne anlama geliyorsa, bir bakıma 18 Ocak da 

bizim için aynı duyguları dile getirmektedir. Bizi bulunduğumuz bu misafir ülke ile birleştiren birçok neden 
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Gazi’nin büyük Türkiye’sinde daima sadık bir dost bulacağız.” Şeklindedir. Türkische Post, 18 Ocak 1934, 
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Merkezi, Ankara, 1997, s. 99- 107. 
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haberinde gazete editörleri tarafından çevirisinin yapılıp okuyucuya aktarıldığı 

görülmüştür.
105

  

               1938 yılında Türkische Post gazetesinde dikkat çeken haberlerden biri Muzaffer 

Toydemir’in kaleminden çıkan ‘İki Büyük Adam’ adlı köşe yazısıdır. Gazetenin bu süreçteki 

genel yayın politikası hakkında da bilgiler veren bu yazı Mustafa Kemal Atatürk ve Adolf 

Hitler üzerinedir. 

‘Son günlerde Hitler’in etrafında şekillenen Almanya’nın başarılarına 

baktığımızda, istemeden gözlerimizin önünde iki büyük figür canlanıyordu. 

Bu iki figürden biri Atatürk, bir diğeri ise Alman Lider Hitler. Bu iki büyük 

adam, 1. Dünya Savaşı’nda birbirleriyle sadık bir silah arkadaşlığı içinde 

bulunan iki büyük halkın tarihinde aynı rolü oynayan iki kahramandır. 1. 

Dünya Savaşı, iki halkın göstermiş olduğu büyük kahramanlığa rağmen, 

yenilgi ile sonuçlanmıştı. İki halkın düşmanları onları aynı şekilde 

bastırmaya karar verdiler ve bunu uygulamak için iki dikte hazırlattılar.  Bu 

diktelerden birini Kayser sonrası Alman demokrasisi imzaladı. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun çürümüş tacı ise diğer dikteyi imzalamakta tereddüt bile 

etmedi. Ancak I. Dünya Savaş meydanındaki akıl almaz zaferleriyle ismi 

parlayan bir adam harekete geçti. Bu dayatılan dikteleri reddetti ve Türk 

halkının başındaki bütün düşman dünyaya meydan okudu. Almanya da aynı 

durumda idi. Elleri bağlanmış, onuru yıkılmış ve yerlere atılmıştı. 

Karanlıktan bir adam çıktı... Bu iki ulusal kahraman arasındaki benzerlik 

bugünkü milliyetçileri mutlu etmelidir... Nasıl Almanların Atatürk’e 

saygıları var ise, Türklerinde, sevgi ve varlığıyla yıllarca halkı için zaferler 

ile mücadele eden, Hitler için aynı duyguları vardır...’ 

              Diyerek bitirdiği yazısında Toydemir’e göre bu iki liderin başardıkları sadece iki 

halkın var oluş zaferi değildir. Aynı zamanda bu liderler sayesinde dünya da iki temel kavram 

da bir savaşı kazanmıştır. Bu kavramlar nasyonal sosyalizm ve ulusal halkların temel 

yasalarıdır.
106

 Ancak Mustafa Kemal’i Cumhuriyet ile Adolf Hitler’i Nasyonal Sosyalizm’i ile 

özleştirip bu iki doktrini ortak paydada birleştirmeye çalışan Toydemir şu hususları 

görmezden gelmiştir. Birincisi bu iki doktrindeki söz konusu ortak payda ancak ‘halk, millet’ 

olabilirdi ki bu noktada egemenliğin millete ait olduğu Cumhuriyet ve temelini oluşturan gücü 

halktan alan Nasyonal Sosyalizm arasında keskin bir çizgi vardır. Çünkü Cumhuriyet’te 

bahsedilen halkta; dil, din ve ırk gibi ayrımlar gözetilmeksizin kanun önünde herkes eşit iken 
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Nasyonal Sosyalizmin ‘halk’ tanımında ‘ırk’ esasına dayanan ve tarihe ciddi notlar düşüren 

etnik bir sorgulayış vardır. Sadece bu fark bile iki lider ve ülke arasındaki çizgiyi yeterince 

ortaya koymaktadır. Değinilmesi gereken diğer bir nokta ise Birinci Dünya Savaşı gibi büyük 

bir yıkımın ardından, özellikle kaybeden devletlerde meydana gelen yeni oluşumlar 

beraberinde güçlü fikir ve fikir adamlarını tarihe mal etmişti. Fakat ilginç olan insanlık 

savaşında ağır kayıplar veren bir ülkenin dünyayı tekrar ve daha ağır bir yıkıma sürüklemiş 

olmasıdır.  

                 Türkische Post gazetesinin 1932 yılından itibaren genel yayın politikasına 

bakıldığında ise ilk olarak Türkiye ve Almanya arasında sağlam bir dostluk kurulması için 

gösterilen çabalar ön plana çıkmaktadır. Bu konuda özelikle 1933 yılında Almanya da 

hükümetin değişmesi ile birlikte eş zamanlı olarak gazetenin de genel yazı işleri müdürünün 

değiştirildiği görülmüştür. Bu göreve Heinz Mundanke’in gelmesi ile Türkiye ile olan temasın 

arttığı bir gerçektir. Bilhassa Milli Mücadele ve sonrasında kurulmuş olan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin başarısı takdir edilmiştir. Adolf Hitler ve liderliğindeki Nasyonal Sosyalizm 

partisinin de Türkiye Cumhuriyeti’ni ve onun kurucusunu örnek aldığı belirtilmiştir. Artık 

totaliter bir yönetim şekliyle ilerleyen Hitler Almanya’sının denetimine giren gazete, dış 

politikada aktif rol oynayan Türkiye’nin iç ve dış politikaları üzerinde durmuştur. 1932- 1938 

yılları arasında yayınlandığı süreç boyunca Atatürk’e özel bir saygı gösteren gazete, 10 

Kasım’da Atatürk’ün ölüm haberi üzerine ilk sayfayı tamamen ona ithaf edilmiştir. Onun 

hayatı boyunca milletine ve vatanına yaptığı hizmetlerden övgüyle bahsedilmiştir.
107

 

 

2.1.3. 1938-1944 

 

          1938 -1944 yılları arası hem Türkiye Cumhuriyeti hem de dünya devletleri açısından 

birçok kırılma noktasının olduğu uzun ve yorucu bir süreçtir. Mustafa Kemal Atatürk’ün 

ölümünün ardından İsmet İnönü’nün yeni Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Türkiye’de 

yeni bir dönem başlamış oldu.
108
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 Gazetenin Mustafa Kemal ile ilgili ele aldığı bu uzun yazıdaki sözleri, gazetenin Mustafa Kemal’e olan 

bakışını da özetler niteliktedir diyebiliriz. Örneğin; ‘Dünya tarihinde büyük rol oynayan bir adam olan Kemal 

Atatürk sahneden ayrıldı. O büyük bir asker, yaratıcı bir devlet adamı ve ateşli bir vatansever modeliydi.’ 

Türkische Post, 10 Kasım 1938, No: 265, s. 1. Bkz. Ek: IV. 
108

 Gazete de bu haber şu sözlerle aktarılmıştır: ‘Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugünkü oturumunda 

Atatürk’ten sonra Cumhurbaşkanı olarak görev yapmak üzere Malatya’dan General İsmet İnönü 348 oy alarak 

oy birliği ile seçildi. Göreve atandıktan hemen sonra Anayasa’ya yeminini etmiştir.’ Türkische Post, 11 Kasım 

1938, No: 266, s. 1. Bkz. Ek: V.  



37 

 

          1938 yılında İsmet İnönü’nün Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı 

ve 1950 yılı Mayıs ayına kadar sürmüş olan bu dönem; Türkische Post gazetesinin de yayın 

hayatının son yıllarına denk gelmekteydi. Bu yıllar içerisinde birçok kez kapatılan gazete 

1944 yılında yayın hayatına tamamen veda etmiştir.  İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasından 

Rusya seferine kadar geçen süreçte önemli noktalardan biri 1939 yılının Nisan ayında 

İtalya’nın Arnavutluk’u işgal ettiği gün,
109

 Almanya Hükümeti’nin Franz von Papen‘i 

Ankara’ya Büyükelçi olarak atamasıdır.
110

 Franz von Papen’in Ankara’ya Büyükelçi olarak 

atanmasından sonra Türk- Alman dostluğu ve Türkiye’ye verilen önem tekrar üzerinde 

durulan konulardan olmaya başlamıştır. Bu süreçte en çok göze çarpan Türkische Post 

gazetesinde; Ulus gazetesinden Falih Rıfkı Atay, Son Posta’dan Muhittin Birgen ve 

Cumhuriyet’ten Nadir Nadi gibi yazarların gazetelerinde yazdıkları yazıların verilmesi 

olmuştur. 1939 yılında Hitler’in 50. yaş günü kutlamaları üzerine, Falih Rıfkı Atay’ın Ulus 

gazetesinde yazdığı yazı Türkische Post gazetesi tarafından ‘Ulus’ta Hitler’in Doğum Günü’ 

başlığı altında tekrar ele alınmıştır.
111

  Bu köşe yazısında Atay, Hitler’i ulusunun sorunlarını 

çözmeye çalışan bir lider olarak tanımlamıştır. Muhittin Birgen’in ‘Almanya ve Türkiye 

Arasındaki İlişkiler’ başlığı ile yazdığı yazıda Franz von Papen’in Almanya’nın en önemli 

devlet adamlarından biri olduğunu ve bu atamanın Almanya’nın Türkiye’ye verdiği önemden 

kaynakladığını aktarmıştır.
112

   

             Dikkat çeken bir başka haber ise 1 Mayıs’ta ‘Hitler’in Atatürk’e Hayranlığı’ başlığı 

altında yazılan haberdir. 50. Yaş günü kutlamalarında Hitler’in Berlin‘de bulunan 

delegasyona
113

 yaptığı konuşmada Atatürk hakkında söylediği sözlerdir. 

‘Atatürk yüzyılımızın en büyük adamıydı. Ondan çok şey öğrendim. O büyük 

bir kahraman ve bir dâhidir. Türkiye ve Türk halkına karşı çok büyük 
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Dolayısıyla bu gelişmelerin Türk Alman ilişkilerini doğrudan ve olumsuz bir biçimde etkilemesi kaçınılmazdı. 

Koçak, Türk Alman İlişkileri (1923-1939), s. 138; Türkische Post, 8 Nisan 1939, No:83, s. 1.  
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 Türkische Post, 19 Nisan 1939, No: 91.s. 1. (VonPapen, 7 Nisan’da görevlendirildi ancak resmi olarak 

Büyükelçi olarak atanması 18 Nisan’da mümkün oldu.)  
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 Türkische Post, 22 Nisan 1939,  No: 94, s. 1.                                                                                                     
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 Türkische Post, 26 Nisan 1939, No: 97, s. 1. 
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 Hitlerin 50. Yaş gününü kutlamak üzere bir Türk heyeti 14 Nisan 1939 tarihinde Almanya’ya yola çıktı. 

Heyete Nafia Vekili (Bayındırlık Bakanı) Ali Fuat Cebesoy, Genel kurmay ikinci başkanı Asım Gündüz, 

Necmeddin Sadık Sadak, Hüseyin Cahit Yalçın, Falih Rıfkı Atay ve Nadir Nadi; yani üst düzeyde bir siyasetçi, 

diplomat ve emekli bir asker, yine yüksek rütbeli bir subay ve önde gelen basın mensupları dâhildi. Heyet 20 

Nisan’da Hitler ile görüştü. 1 Mayıs’ta ise ülkeye dönüş yaptı. Koçak, Türk Alman İlişkileri (1923-1939), s. 

139-140. 
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saygım var. Çünkü Türkiye bizim örnek aldığımız bir ülkedir. Türkiye 

haksızlığa karşı ilk olarak silaha saldıran ve mücadelesini başarıyla 

tamamlayan bir ülkedir.’
114

 

               Savaş’ın yaklaştığı bu dönemde Türkiye için önemli adımlardan biri olan Türk-

İngiliz Ortak Deklarasyonu’dur. 12 Mayıs tarihinde imzalanan bildirge ertesi gün Türkische 

Post gazetesinde ‘Parlamento’dan Türk- İngiliz Antlaşması: Türkiye Büyük Millet Meclisi 353 

oy ile oy bütünlüğü sağlanarak hükümet ifadesini onayladı.’ manşetiyle yer almıştır. Bu 

anlaşma; Refik Saydam tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, İngiltere başbakanı 

Neville Chamberlain tarafından ise kendi parlamentosunda ilan edilmiştir. Refik Saydam’ın 

Meclis’te yaptığı konuşma Türkische Post gazetesinde Anadolu Ajansından alınan haberle 

yayınlanmıştır.
115

 Bu haberde gazetenin dünya barışı üzerine yapılan yorumu vurgulaması 

dikkat çekmektedir. Yine 16 Mayıs’ta yayınlanan Muhittin Birgen’in Türk- İngiliz Anlaşması 

üzerine yazdığı köşe yazısında; bu anlaşmanın barış amacıyla ve İtalyan tehdidine karşı 

imzalandığı belirtilmiştir. Almanya’ya karşı ılımlı bir tutum içinde olan Türk halkının, 

İtalya’nın Arnavutluk’u işgali ile son noktaya ulaşan olayların Türkiye’yi böyle bir anlaşmaya 

yönelttiğine değinilmiş ve Türk halkının Almanya’nın yaşam hakkını bildiği ama Balkanlar’ın 

da Türkiye’nin yaşam alanı olduğu ifade edilmiştir.
116

 

                 1939 yılı Türkische Post gazetesinin kendi içindeki ve Türkiye’de ki diğer basın 

yayın organları ile olan politik çatışmalar, beraberinde zorlu bir süreci getirmiştir. Polemiğe 

girdiği gazetelerin başında Tan, Akşam ve Yeni Sabah gazeteleri gelmektedir. Savaş boyunca 

devam eden bu çatışmalar gazetenin kapanma sürecine giden yoldaki kıvılcımlardır. Bu 

çatışmaların sebebi bu gazetelerin Hitler yönetimini şiddetli bir şekilde eleştirmeleri ve 

İngiltere’yi savunmalarıdır. Türkische Post gazetesi ise İngiltere’yi tek ortak düşman olarak 

göstermekte idi. Gazete savaşın başladığı dönemde savaşın nedenini düşmana bağlamış, 

İngiltere’yi savaşın kurallarını ihlal etmekle suçlamıştır. Gazete eleştirilere Hüseyin Cahit 

Yalçın, Nadir Nadi gibi yazarların makalelerinden alıntılar yaparak cevap vermiştir.  

              1 Eylül’de Alman ordusunun Polonya sınırına doğru harekete geçmesi üzerine; 

‘Almanya’nın son önerisi Polonya tarafından reddedildi. Varşova Hitler’in barışçıl teklifine 

cevap vermedi.’şeklinde atılan manşet; barış kelimesinin uzun bir süre rafa kaldırılacağı, 
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 Türkische Post, 1 Mayıs 1939, No: 101, s. 1. 
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 Söz konusu haber şu şekildedir: ‘Başbakan Refik Saydam bugün TBMM’de yaptığı konuşmada şunları 

aktardı: Efendiler; herkes Avrupa’da ki siyasi ve askeri olayların son zamanlarda nasıl bir hızla geliştiğini 

biliyor. Bugün tüm sorumluluk sahibi devlet adamlarının en önemli ve en uzun çabası; bu kanlı devirde dünya 

barışını rahatsız etmemek olmalıdır.’ Türkische Post, 13 Mayıs 1939, No: 112, s. 1. 
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 Türkische Post, 16 Mayıs 1939, No: 114, s.1. 
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dünya tarihinin en yıkıcı savaşlarından birinin başlangıç noktasıydı.
117

 Ayrıca Deutsche 

Nachrichten Büro’dan alınan haberlerle de açıklama yapıldığı görülmüştür.
118

 İkinci Dünya 

Savaşı’nın bitimine kadar geçen bu dönemde hem Türk hem dünya tarihi açısından birçok 

önemli gelişme yaşanmıştır. 1939 yılı Ekim ayında Türkiye- İngiltere ve Fransa arasında 

imzalanan Üçlü anlaşma hem Türk dış politikası hem de savaşın ilerleyişi açısından 

önemlidir.
119

 İtalya’nın 1940 yılında savaşa girmesi ve aynı yılın sonlarına doğru hem 

İtalya’nın hem Almanya’nın Balkanlar’a inmesi Türkiye’yi yakından ilgilendirmiştir. 24 Mart 

1941 yılında Türk– Sovyet Saldırmazlık Deklarasyonu, 18 Haziran 1941 yılında Türk- Alman 

Saldırmazlık Antlaşması imzalanmıştır.
120

 1939 yılında Eylül ayında başlayan ve 

Almanya’nın savaşı kaybetmesiyle sonuçlanan dönem içerisindeki konulara bakıldığında şu 

başlıklar sıralanabilir: Almanya’nın haklılığı, İngiltere üzerine eleştiriler, üstün Alman 

teknolojisi ve Amerika Birleşik Devletleri. 

Türkische Post savaş sürecinde Türkiye’yi yakından ilgilendiren birçok habere de yer 

vermiştir. Örneğin; 1939 yılının sonundaki Erzincan depremi üzerine ‘Anadolu’da Şiddetli 

Deprem’ başlığı altında durumu değerlendirmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

meydana gelen deprem hakkındaki raporunu yayınlamıştır.
121

 Ayrıca Almanya’nın üzüntüsü 

ve yardımlarını anlatmıştır. 1940’lı yıllara gelindiğinde ise kapatılmadığı süreçte Türkiye’yi 

ilgilendiren haberlere ağırlık verildiği görülmektedir. 1941 yılına gelindiğinde yine 
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 İkinci Dünya Savaşının nedeni olarak gösterilen ‘Danzig’ şehri Polonya’nın sınırları içerisinde 

bulunmaktadır. Versailles Anlaşmasına kadar Alman şehri olan Danzig, anlaşmayla beraber Polonya sınırlarına 

dahil edilmiştir. Alman – Polanya sınırında olan ve Almanların çoğunluk olarak yaşadığı bu şehir Alman 

Hükümeti için vazgeçilmezdir. Ancak Almanya’nın istekleri karşılıksız kamış ve Alman Hükümeti tarafından 

başlatılan bu savaş artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Türkische Post, 1 Eylül 1939, No: 206. s.1. 
118

Alman Haber Ajansı’ndan alınan haber şu şekildedir: ‘Führer ve Alman Hükümeti, iki gün boyunca boş yere 

Polonyalı bir yetkiliyi beklemiştir. Bu şartlar altında Alman Hükümeti, önerilerin reddedildiğini kabul etmiştir. 

Son duruma göre ordular her an harekete geçmek üzeredir. Bütün bu gelişmelerin nedeni, Versailles 

Anlaşması’nın kabul edilemez sınır çizgisi ve bölünmüş bölgelerde azınlığın uğradığı baskılardır.’ Türkische 

Post, 1 Eylül 1939, No: 206. s.1. 
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 Türkische Post, 19 Ekim 1939, No: 254, s.1; Türkiye’nin İngiltere ve Fansa ile bir anlaşma ve ittifak içinde 

olmasının başlıca nedeni, İtalya’nın 1939 Nisan ayında Arnavutluk’u işgal ederek, Türkiye’nin güvenlik 

bölgesine ayak basmasıdır. Türkiye ve İngiltere arasında 13 Nisan’da başlayan görüşmeler, 12 Mayıs’ta 

Türkiye’yi ‘Barış Cephesi’ne’ bağlayan bir bildirgenin yayınlanması ile sonuçlanmıştır. Böylelikle Türkiye 12 

Mayıs 1939 ve 23 Haziran 1939 tarihli bildirgeler ile yaklaşan İkinci Dünya Harbi arifesinde kendini güvence 

altına almaya çalışmıştır. Akdeniz bölgesinde yardımlaşma yükümü Türkiye ile İngiltere arasında 12 Mayıs’tan, 

Türkiye ile Fransa arasında da Türk-Fransız Ortak Deklarasyonunun yapıldığı 23 Haziran 1939’dan başlamak 

üzere geçerlilik kazanmış, 19 Ekim 1939 tarihli Karşılıklı Yardım Antlaşması diğer adıyla Ankara Antlaşması ile 

üçlü bir ittifak biçimine girerek geçerliliğini sürdürmüştür.  Figen Atabey, ‘İkinci Dünya Harbi Öncesi Türk-

İngiliz-Fransız Ortak Deklarasyonu’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı: 31, Issn: 1307-

9581, İstanbul, 2014, s. 296- 304, s. 303.  
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 Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923 -2000, C.II., s.13-14. (Türkische Post gazetesi 1 Temmuz 1940 – 4 

Temmuz 1941 tarihleri arasında kapatılmıştır.)  
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 Türkische Post, 28 Aralık 1939, No: 313, s. 1. 
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Almanya’nın, Türkiye’ye, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’ye duyduğu hayranlığı 

vurgulanmış ve Hitler’in Türkiye’ye yönelik sözlerine yer verilmiştir.  

            1942 yılı Şubat ayında, Ankara’da Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Franz von 

Papen’e bir suikast düzenlenmiş, eşi ve Papen bu suikasttan yara almadan kurtulmuştur. 24 

Şubat’ta gerçekleşen bu suikast gazeteye Anadolu Ajansından alınan haberle manşet 

olmuştur.
122

 Bu olay gazetede geniş yankı bulmuştur. Hemen başlayan soruşturmalar üzerine 

suikastçının Yugoslav göçmeni bir Türk olduğu ortaya çıkarılmış ve bununla beraber suç 

ortakları tespit edilmiştir. İstanbul Üniversitesi öğrencisi olan Abdurrahman Sayman, 

Süleyman Sav ve SSCB’nin İstanbul Başkonsolosluğunda görevli Georgi Pavlov ile Leonid 

Kornilov tutuklanmıştır. Mahkeme Sovyet basını tarafından da yakından takip edilmiştir. 

Gazeteye göre bu olayın arkasında kesin olarak Sovyetler Birliği vardı. Amaçları ise Türk-

Alman ilişkilerine zarar vermekti. Böylece Türkiye’nin savaşa Rusya’nın tarafında katılması 

sağlanacaktı. Sonuç olarak, 18 Haziran’da neticelenen mahkemeye göre sanıklar yirmi ve on 

yıl olmak üzere ayrı ayrı hapis cezasına çarptırılmışlardır.
123

 

           1943 yılı Türkiye açısından oldukça kritik bir yıldır. Savaş yıllarında çok fazla baskıya 

maruz kaldığı bu dönem, düzenlenen birçok konferans ve görüşmede Müttefikler, Türkiye’yi 

cephede görmek istemişlerdir. Ancak bu yıl içerisinde Türkische Post, Türkiye’nin 

tarafsızlığını bozmaması gerektiğinin altını çizmiştir. Yayın politikasına bu amaç 

doğrultusunda yön vermiştir. 1943 yılının başında Almanya’nın Stalingrad savaşını 

kaybetmesi ile Doğu Cephesi’nde başlayan bir gerileme dönemine girilmiştir ve bu dönem 

gazeteye de yansımıştır. Şubat ayında çıkan haberlerde Avrupa’nın ancak güçlü bir Almanya 

ile var olabileceğini belirtilmiş, Avrupa ülkeleri Bolşevik tehlikesine karşı uyarılmış ve bu 

tehlikeyi ancak Almanya’nın durdurabileceği aktarılmıştır.
124

 

           Şubat ayının ilk günlerinde Almanya, Ankara ve İstanbul da olmak üzere iki büyük 

mimari sergi açmıştır. ‘Ankara’da ‘Yeni Alman Mimarisi’ Sergisi’ başlığıyla yayınlanan 

haber mimaride Alman üstünlüğüne değinen yazı ve yorumlarda, bu alanda üretilen Türk- 

Alman ortak eserlere dikkat çekmiştir.
125

 Ayrıca 18 Haziran 1941 yılında imzalanan Dostluk 

Anlaşması’nın yıldönümü nedeniyle gazetede, Şükrü Saraçoğlu ve Franz von Papen’in büyük 

boy fotoğraflarına ve anlaşmanın önemini belirten yazılara yer verilmiştir. ‘Türk – Alman 
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 Söz konusu haber: ‘Ankara’da Bombalı Saldırı; Alman Büyükelçisi von Papen ve eşi yara almadan kurtuldu. 

Olayın faili parçalara ayrıldı. İsmet İnönü, Refik Saydam ve Saraçoğlu Papen ailesinin son durumu hakkında 

görüştüler.’ Şeklindedir. Türkische Post, 25 Şubat 1942, No: 47, s.1. 
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 Türkische Post, 18 Haziran 1942, No: 144, s. 1.  
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 Türkische Post, 1 Şubat 1943, No:26, s. 2. 
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 Türkische Post, 3 Şubat 1943, No: 28. s.1. 
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Dostluğunun Yıldönümü’ başlığı altında verilen ‘Almanya Türkiye’nin tarafsız kalma 

kararlılığından emindir.’ cümlesi adeta sürmekte olan savaş sürecinde Türkiye’ye verilen 

mesajların özeti niteliğindedir.
126

 Gazetede özellikle 1943 yılında Ali İhsan Sabis’in köşe 

yazılarına sıkça yer verilmiştir. Yazılarında genellikle Almanya’yı savunan ve Doğu Cephesi 

üzerine değerlendirmeler yapan Ali İhsan Sabis; bu yıllarda en çok Hüseyin Cahit Yalçın ile 

karşı karşıya gelmiştir. Son kez 31 Temmuz 1944 yılında yayınlanan ve özellikle savaş yılları 

boyunca birkaç kez kapatılan gazetenin bu tarihte kapatılmasında etkili olan isim yine 

gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Ali İhsan Sabis’dir.
127
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 Türkische Post, 18 Haziran 1943, No: 144, s. 1. 
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 24 Mayıs 1944 yılında Türkische Post gazetesinin yayın müdürlüğünü yapmakta olan Sabis’in evinde 

Sıkıyönetim komutanlığının emriyle arama yapılmıştır; Türk Gençliği’ ve ‘Türk Subayları’ adına gönderdiği 

imzasız mektuplar nedeniyle tutuklanmıştır. Ele geçen yazı ve mektuplara dayanarak dava açılmış ve bu dava 

sonucunda 3 Temmuz’da Kazım Özalp’a hakaretten altı ay, örtülü ödenek parasını israf etmekle suçladığı Fethi 

Okyar’ın anısına hakaretten bir yıl, örtülü ödeneği yağma etmekle suçladığı Cemal Paşa’nın anısına hakaretten 

bir yıl iki ay hapis cezaları aldı. Mahkeme ayrıca ‘Harp Hatıralarım’ adlı kitabına el konmasına karar verdi. 

İmzasız mektuplarla ilgili dava ekimde sonuçlandı ve bu mektupları yayın yoluyla hakaret ettiği kişileri 

davalarından vazgeçirmek amacıyla yolladığı anlaşıldı. Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923 -2000,C. II s. 58. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 TÜRKİSCHE POST GAZETESİNDE ATATÜRK VE ATATÜRK DÖNEMİ 

1926-1932 

2.1. 1926-1932 Yılları Arasında Almanya ve Türkiye’nin İçinde Bulunduğu Durum ve 

İki Ülkenin İlişkilerine Genel Bir Bakış  

             Köklerinin çok eskilere dayandığı, Almanya ve Türkiye’nin; 1926 ve 1932 yılları 

arasındaki münasebetlerine genel bir bakış yapılmasından önce, bu süreçte iki ülkenin içinde 

bulunduğu genel durumu izah etmenin yararlı olacağı düşünülmüştür. 

             Almanya; Birinci Dünya Savaşı’ndan 1932 yılına kadar geçirdiği yeniden yapılanma 

ve kalkınma sürecinde içinde ilk değişimi rejiminde yaşamış ve ülkenin yeni devlet biçimi 

Cumhuriyet
128

 olmuştur. Ancak bu dönemde İmparatorluğu çeşitli nedenlerle eleştiren partiler 

bile, cumhuriyetçi hükümet biçimini savunmamışlardır.  Yeni Alman Cumhuriyeti’nin ilk 

Hükümet başkanı Friedrich Ebert olmuş, Weimar Anayasası
129

 ise liberal ve sosyal ruhuyla 

büyük batı demokrasilerinin anayasaları arasındaki yerini almıştı.
130

 Almanya’nın yeniden 
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 Weimar Cumhuriyeti olarak adlandırılan bu dönemin başlangıcını Alman siyasetçi, yazar Ferdinand 

Friedensburg tarafından şu sözlerle ifade edilmiştir; ‘Weimar Cumhuriyeti'nin imajı, gençlerin ürettiği ve daha 

da eski olanları için bilinmeyen, Hitler döneminin propagandasıyla sıklıkla çarpıtılmıştır. Alman halkını 

demokratik bir şekilde örgütleme görevine yaklaştığımızda daha önce yapılan ilk girişimi doğru bir şekilde 

yargılamak, aslında ilk etapta öğrenmek için değerlidir. 1918-1933 yılları arasında Cumhuriyet dönemi için; 

Çoğu insanlığa sahip dört buçuk yıllık savaş Almanya'nın gücünü kırmıştı; ölümden tükenmiş insanlar ve 

düşmanların düşmanlıkların durmasına izin verdiği şartlar bağlanmış ve ülkeyi sakat bırakmıştır. Almanya barış 

anlaşmasıyla çevresinin sekizde birini kaybetti; sakinlerinin onda biri, mahsullerinin neredeyse altıda biri, en 

zengin mineral minerallerinin bir kısmı, tüm denizaşırı kolonileri, işleyen filosunun yeni onda biri ve yurtdışında 

zenginlik, kredi ve iş bağlantıları üzerine on yıllarca süren barışçıl ve özenli çalışmalar üzerine inşa ettiği hemen 

her şeyi. Çok sayıda baskıcı bireysel hükümler bu taleplere eşlik etti ve uzun yıllar Avrupa, özellikle 

Almanya'daki siyasi tartışmaları etkiledi.’ Ferdinand Friedensburg, Die Weimarer Republik, Carl Habel 

Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1946, s. 13- 14. 
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  Weimar Anayasası, Alman devletlerini birbirinden ayırmakta olan kurullarla engelleri ortadan kaldırarak, 

Almanya’yı tam anlamıyla tek bir devlet haline getirmeyi amaç edindiği halde, bu yolda pek az ilerlenebildiği 

gibi, memleketin ileri derecede sosyalize edilmesi düşünceleri de yine barış sonu yıllarının ekonomik ve sosyal 

buhranları yüzünden, bir türlü gerçekleştirilememiştir. İnönü Ansiklopedisi, C. II., s. 172. 
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 Alman demokrasisinin doğuşundan bu yana Almanların hala demokratik düşünme, hissetme ve hareket 

etmekten çok uzak olduğunu kabul etmesi gerekirdi. Ve bir anda Weimar Anayasası tarafından eski 

demokrasilerde de nadir görülen bir özgürlük verilmişti. Bu da sonuç olarak hükümeti yeni düzenlemelere 

götürmüştü. Robert- Hermann Tenbrock, Geschichte Deutschlands, MaxHueber Yayınları, Münih, 1965, s. 

253- 254; Almanya'nın Weimar Anayasası ile beraber halka yaşattığı liberal düzen, her şeyden önce kültürel 

alanda son derece verimli olmuştur. Dönem 'Altın yirmili' kelimesi ile adlandırılmış ve bir on yıllık süreç 

içerisinde özellikle Berlin kısa sürede Paris’in yerini alarak tiyatro, müzik ve film alanındaki kültürel 

hareketlikle Avrupa'nın merkezi haline gelmiştir. Felsefenin etkisi altında, yirminci yüzyılın başında, tüm bilim 

dalları tutumlarını değiştirmiş ve bütüncül bir vizyona gelmeye çalışmıştır. Bu tutumda ki değişiklik, belli başlı 

konu alanlarıyla sınırlı olmayan ve gittikçe artan bir öneme sahip olup tüm araştırma görevlerini kapsamaktaydı. 

Özellikle Almanya'da, Albert Einstein ve Max Planck'ın tüm dünya görüşünü değiştiren fizik alanındaki 

araştırmaları, bu dönemin en çok es getiren çalışmalarından olmuştur. a.g.e., s. 269. 
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toparlanabilmesi için yapılan çalışmalar ülkenin iç ve dış politikasında birçok yeniliğe neden 

olmuştur. Bilhassa Alman ekonomisinin istikrara kavuşması ve iç politikanın sakinleşmesi 

için ön koşulların, sadece enflasyonun durması ve tazminat sorununun Dawes Planı
131

 

tarafından geçici olarak çözülmesiyle sağlandığı görülmüştür.  Hükümet şeklindeki ciddi 

anlaşmazlıklarda ise geçici bir sonuca varılmıştır. 1925 yılında, Almanya Cumhuriyeti’nin ilk 

Başkanı Friedrich Ebert Weimar Anayasası’nın yaratıcısı ve garantörü olarak ölmüştür.
132

  

                  Bu ölümün ardından yapılan seçimlerle cumhurbaşkanlığına Mareşal von 

Hindenburg seçilmiştir. Hindenburg, eski zamanlarında da çevresinde olan ve ona sadık kalan 

ayrıca Weimar Cumhuriyeti'nin en keskin rakibi olan Adolf Hitler’i Hükümet Şansölyesi 

olarak atamıştır.
133

 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’ndan en çok etkilenen ülkelerden biri olan 

Almanya’da 1931- 1932 yılları arasında, ekonomik kriz zirveye ulaşmış, siyasi yaşamda daha 

radikal bir hale gelinmiş ve Adolf Hitler’e ve Nasyonal Sosyalist Partiye olan destek 

artmıştı.
134

 1932'de bu hükümet devrilmişti. İki Cumhuriyetçi Parti dışında Cumhuriyet’i 

savunabilecek hiç kimse yokken; 30 Ocak 1933 yılında Hitler, Almanya'daki gücü yasal 

yollarla devralmıştır. 1930'dan bu yana düzgün şekilde çalışmayan parlamento demokrasisi 

iflas etmiş ve Almanya Cumhuriyeti’nde son sahne başlamıştır.
135

  

                                                 
131

 Dawes Planı; 9 Nisan 1924 yılında Amerikan uzmanı General Charles G. Dawes tarafından imzalanan ve 

Alman Hükümetinin bütçesini dengeleme yöntemini ve Alman para birimini istikrara kavuşturma tedbirlerini 

dikkate alan bir rapordur. Uzmanlar Komitesi, temel olarak politika meselelerini muameleden kapatmakta ve 

çalışmalarına saf kârlılık bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bu planın amacı; cezanın dayatılması değil, I. Dünya 

Savaşı’ndan sonra Almanya tarafından zarara uğrayan ülkelere olan borçları toparlayabilmektir. Alman para 

biriminin istenen istikrara kavuşması ve Hükümetin bütçesinin dengelenmesi için bir ön koşulda, Alman 

ekonomik biriminin restorasyonu olmuştur. Ve yine bu plana göre herhangi bir ceza veya güvenlik önlemleri, 

planın başlatılması engellememelidir. Döviz sabitleme ve bütçe dengeleme de karşılıklı olarak bağımlıdır. 

Uzman bir komitenin hazırladığı bu plan, geçici bir güven restorasyonudur ve bu sebeple zaman sınırı yoktur. 

Cuno Horkenbach, Das Deutsche Reich von 1918 bis heute, für Presse, Wirtschaftund Politik G.m.b.H. 

Yayınları, Berlin, 1930, s. 190- 191.  
132

 28 Şubat 1925 tarihinde Almanya Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Friedich Ebert bir ameliyat esnasında 

54 yaşında ölmüştür. Horkenbach, a.g.e., s. 208. 
133

 Tenbroch, a.g.e., s. 264- 265.  
134

 Yeni Almanya Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından 1928 yılına kadar geçen süreçte Alman gayreti ve büyük 

yabancı devletlerin kredi desteği ile ülkenin ekonomisinde yaşanan canlanma, 1929'da küresel ekonomik krizin 

başlamasıyla aniden sona erdi. 24 Ekim 1929'da New York'ta borsa çöktü. Bunun bir sonucu, Amerikan 

kredilerinin kısa sürede Almanya'dan kaldırılması olup, sermaye rezervleri oldukça düşük olduğu için Alman 

endüstrisi için yıkıcı bir durum haline gelmesiydi. Birçok şirket kapanmak zorunda kaldı.  Aynı yılın aralık 

ayında, Almanya'daki işsiz sayısı 2,8 milyondu ve iyileşme umudu yoktu, çünkü diğer sanayileşmiş ülkelerde de 

ekonomik kriz derinleşmişti. Ekonomik açıdan neredeyse umutsuz olan bu durumda, Adolf Hitler ve 

liderliğindeki Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi, nefret edilen demokrasiyi ortadan kaldırmak ve onu İtalyan faşist 

modeline dayanan bir devletle değiştirmek için çalan çanların sesini duymuş ve harekete geçmişti. Tenbroch, 

a.g.e., s. 266- 267. 
135

 Schulz, a.g.e., s. 141. 
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                Birinci Dünya Savaşı’nın mağlup tarafında yer alan bir diğer ülke, Osmanlı Devleti 

ise 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşmasıyla
136

 birlikte dünya tarih 

sahnesinden ayrılmıştır. Yerini de çağdaş, modern ilkeleri ve hızla gerçekleşen reformlarıyla 

tüm dünya devletlerinin ilgiyle izlediği ‘Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakmıştı. 29 Ekim 1923’te 

resmi olarak ilan edilen Cumhuriyet ile birlikte ‘Türkiye’de yeni bir dönemin kapıları 

açılmıştı.
137

 Osmanlı Devleti’nin düşünür ve aydınlarından emanet alınan modernleşme 

mirası, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından devrime dönüştürülerek 

toplumun her alanına uygulanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi olarak kurulmasının 

ardından gerçekleşen halifeliğin
138

 kaldırılması, eğitim ve hukuk alanlarındaki reformlara
139

 

gidildiği sırada yürürlükte 1921 Anayasası
140

 vardı. Ancak gerçekleşen inkılâplarla birlikte 

Türkiye Cumhuriyeti, artık daha çağdaş ve modern olan yapının gereklerini karşılayabilecek 

bir anayasaya ihtiyacı vardı. Bu gerekliliğin bir sonucu olarak 20 Nisan 1924 tarihindeki 

oturumda yeni anayasa kabul edilmiştir
141

. Yeni anayasa ile birlikte Türkiye’de artık çok 

partili siyasal yaşama giden yol da açılmıştı. Ancak Millî Mücadele döneminde aynı amaç 

için emek veren Cumhuriyetin kurucu kadroları yeni Türkiye ve yeni anayasa ile birlikte 

içlerinde ayrışmalar yaşamaya başlamışlardı.
142

 Türkiye Cumhuriyeti bu dönemde bir yandan 
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 Lozan Barış Antlaşması ‘tarihsel bir pazarlık’ olarak nitelendirmiştir. Ayrıca bu antlaşmayla ilgili olarak 

pazarlık konferans olarak 5,5 ay sürdüğünü ve aslında kesinti dönemi de pazarlık için manevraların yapıldığı bir 

dönem olarak dâhil edilirse bu sürecin 8 aya çıktığını da belirtmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sina Akşin, Kısa 

Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007, s. 182.  
137

 Türkiye; Almanya, Avusturya ve Macaristan’dan sonra Cumhuriyet rejimine geçen ülkelere katılmıştır. 

1920’li yıllar Avrupa’da; Cumhuriyet düzenlerinin ve demokrasinin ilerlediği, 1930’lu yıllar ise ırkçı, yobaz ve 

totaliter diktatörlüklerin gelişme yılları olmuştur. a.g.e., s. 184. 
138

 Halife; kelime kökeni olarak Arapçadan türemiş olup, ‘babasından sonraya kalan çocuk, birisinin yerine 

geçen, vekil’ anlamlarına gelmektedir. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi- Yeni Türkiye’nin Oluşumu 

1923- 1938, IV. Baskı, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1995,  s. 46. 
139

 Mustafa Kemal’in inkılâplarına giden süreçte attığı önemli adımlardan biri de Halifeliğin kaldırılmasıdır. 

Halifeliğin kaldırılmasındaki önemli gerekçelerden biri onun Osmanlı hanedanlığının elinde kalmış olmasıydı. 

Bu sebeple halifelik Cumhuriyet karşıtlarının toplandığı önemli bir dayanak noktası olabilirdi. Akşin, a.g.e., s. 

185; Bir başka önemli gerekçe ise halifelik Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği inkılaplarla taban tabana 

zıt bir yapı ve ciddi bir tehditti. Halifeliğin 3 Mart 1924’te TBMM tarafından kaldırılması ve Osmanlı 

hanedanının sınır dışı edilmesi ile sonuçlanan bu süreçte muhalefetin güçlü tepkileriyle çok fazla karşılaşılmıştır. 

Bu yasanın çıktığı gün ayrıca iki önemli yasa daha yürürlüğe girmiştir. Bunlardan biri Tevhid-i Tedrisat 

(Öğretimin Birleştirilmesi), diğeri ise Şer’iye ve Genelkurmay nezaretlerinin kaldırılması idi. Öğretimin 

Birleştirilmesi ile bütün okullar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış ve medreseler, mahalle mektepleri 

kapatılmıştır. Amaç tek tip bir eğitim sistemi kurabilmektir. Diğer yasa ile ise Şer’iye Nezareti yerine Diyanet 

İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuş, Genelkurmay da Savuna Bakanlığı’na bağlanmıştır. Artarda yürürlüğe giren 

bu yasalarla birlikte laikleşmeye doğru gidilen süreç işlemeye başlamıştır. a.g.e., s. 186- 187. 
140

 1921 Anayasası; iç savaş ve Millî Mücadele günlerinde dönemin ihtiyaçlarını daha pratik olarak karşılamak 

üzere yapılmış bir Anayasa’dır.  a.g.e., s. 193. 
141

 Ayrıca Cumhuriyet Anayasası olarak nitelendirilen bu Anayasa altı bölüme ayrılmış olup 105 maddeden 

oluşmaktadır. 1924 Cumhuriyet Anayasası 27 Mayıs 1960 dönüşümüne kadar yürürlükte kalmıştır.  a.g.e., s. 77- 

80.  
142

 Bu muhalefetin oluşum döneminde karşımıza; Rauf (Orbay), Ali Fuat (Cebesoy), Kazım (Karabekir), Refet 

(Bele), Adnan (Adıvar) gibi Cumhuriyet’in kurucu kadrolarında ve Millî Mücadele döneminde Mustafa 
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çağdaş medeniyetler dünyasına adım atmaya çalışırken bir yandan da inkılâpların beraberinde 

getirdiği iç sıkıntılarla uğraşmaktaydı.
143

 1930 yılı Türkiye için hem 1929 yılında başlayan 

dünya ekonomi buhranının yarattığı huzursuzluk hem de ülke içinde ki muhalif grupların 

yapılan devrimlere ve hükümete karşı tutumları açısından oldukça zor bir süreç olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti ilk denemesin başarısız olduğu çok partili siyasal hayata geçme 

düşüncesi ise 1930 yılında kendini tekrar göstermiş, yeni bir parti kurulmuş ancak yaşanan 

birçok tartışma nedeniyle 17 Kasım 1930’da parti kendini feshetmek durumunda kalmıştır.
144

 

1932 yılı Türkiye açısından bunalım sonrası yeni atılımların yapıldığı bir yıl olmuştur. 

Mustafa Kemal’in ilke ve yeni girişimleri sayesinde ülke sanayileşmeye dayalı bir ekonomik 

modele geçmiştir. Bilhassa Devletçilik
145

 ilkesiyle ekonomi ve kalkınma yönündeki 

çalışmalara hız verilmiş, eğitim ve öğretim alanındaki reformlar tabana indirgenmiştir.   

              Söz konusu bu bilgiler bağlamında iki ülkenin de Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini söylerken, bu kalkınma sürecinin iki farklı yönde 

ilerlediğini de belirtmek gerekir. Almanya savaş sonucunda Versailles Antlaşmasının ağır 

şartları altında ezilirken, Türkiye kendine diretilen Sevr anlaşmasının zincirlerinden 

kurtularak nihayetinde kazandığı bir bağımsızlık mücadelesi içerisine girmiştir.  

                İki ülkede Cumhuriyet rejimine yönelmiş ancak Türkiye’ye çağdaş bir yaşam ile 

birlikte yeni bir dünya lideri kazandıran bu süreç, Almanya’da daha ağır işlemiş, iç ve dış 

politikada birçok yeni sorun doğurmuştur.  Ülkenin sorunlarına yönelik çözüm çabaları ve 

Mustafa Kemal Atatürk gibi güçlü bir lidere olan ihtiyaç ve arayışları, Almanya’yı ve dünyayı 

yeni bir çıkmaza sürüklemiştir.  1926 ve 1932 yılları arasındaki Türk- Alman ilişkileri ise iki 

ülkenin yukarıda bahsedilen durum ve ortak paydaları ve üzerinden gelişme göstermiştir.  

                                                                                                                                                         
Kemal’in yanında yer almış önemli isimler çıkmıştır.  Bu isimler ve görüşlerini destekleyen bazı kimseler 

mevcut olan Halk Partisinin gidişini ve idaresini eleştirmeye başlamış ve özellikle Türk halkının yapılmakta olan 

ve yapılması tasavvur edilen hareketleri kabul etmeyeceğini savunmuşlardır. Turan, Türk Devrim Tarihi- Yeni 

Türkiye’nin Oluşumu 1923- 1938, s. 97- 98; Bu isimler ve görüşlerini destekleyen bazı kimseler mevcut olan 

Halk Partisinin gidişini ve idaresini eleştirmeye başlamış ve özellikle Türk halkının yapılmakta olan ve 

yapılması tasavvur edilen hareketleri kabul etmeyeceğini savunmuşlardır. Enver Ziya Karal, Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi 1918- 1965, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1971, s. 145. 
143

  Yeni Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanı ve halifeliğin kaldırılmasından yaklaşık bir yıl sonra karşıt hareketler 

artış göstermiştir. Cumhuriyet’e ve yeni düzene karşı bir ihtilal olan bu hareketlerden; 13 Şubat- 31 Mayıs 1925 

tarihlerinde gerçekleşen Şeyh Sait Ayaklanması ve 23 Aralık 1930 yılında gerçekleşen Menemen Olayı  
144

 Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923 -2000, C. I, s. 146. 
145

 Devletçilik; genel anlamıyla ’ülke için geniş yararlar sağlayacak büyük ölçüde kuruluş, sermaye ve araçlara 

ihtiyaç gösteren işlerin; özellikle büyük sanayi ve tarımın, istenilen aynı zamanda gerekli alan ve oranlarda, 

devlet tarafından örgütlenip işletilmesine’ denir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Cihat Akçakayalıoğlu, a.g.e., s. 546. 
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                 Türk – Alman ilişkilerin geçmişteki ortaklıkları oldukça eskilere dayanmaktadır.
146

 

Ancak aralarındaki tam anlamıyla oluşan dostluk ilişkisi XIX. yüzyılın sonlarına denk 

gelmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Devleti’nin 

imzaladığı Mondros Mütarekesi’nin 23. Maddesi gereğince; Osmanlı devletinin ittifak 

devletleriyle olan tüm bağlantılarını koparması şartı ileri sürülmüştü
147

. Bununla beraber 

Almanya’nın imzaladığı Versailles Barış Antlaşmasında da benzer hükümlerin olduğu 

maddeler vardır.
148

 Bu maddelerin amacının müttefik bu iki devlet arasındaki her türlü 

bürokratik ilişkiyi kesmek olduğu söylenebilir. Bunlara ilaveten her iki devletinde karşı 

karşıya kaldığı iç ve dış sorunlar, bu ilişkilerin kopma noktasına gelmesinde büyük rol 

oynamıştır. 

                 On dokuzuncu yüzyılın sonlarında başlayan Türk- Alman ilişkileri, Birinci Dünya 

Savaşı sonrasında yıkılan iki imparatorluğun üzerine iki ülkede de hiç denenmemiş yeni 

Cumhuriyet rejimlerin kurulması ile yeni bir döneme girmiştir. Ancak Almanya ve Türkiye 

arasındaki coğrafi bakımdan olan uzaklık, iç ve dış politikada yaşanan sorunlar ve çözüm 

arayışları iki ülkenin hemen yakın ilişki kurmasını geciktirmiştir.
149

 Türkiye Cumhuriyeti, 

Almanya Hükümeti ile ilişkilerine ancak kuruluşunu ve anayasal düzene geçişini 

tamamladıktan sonra yeniden başlamıştır.  1918 yılından 1923 yılı Türkiye’de Cumhuriyetin 

ilanına kadar geçen süreçte, Almanya ile Türkiye arasında, İstanbul hükümetinin Enver, Cevat 

ve Talat paşaların iadelerini istemesi ve Millî Mücadele döneminde Almanya’dan silah ithal 

edilmesi girişimleri haricinde herhangi bir bağlantı kurulmamıştır.
150

 Yeni kurulan Türkiye 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, gelişmek ve kalkınmak için iç politikada olduğu kadar dış 

politikada da ilerlemeye ihtiyacı vardı. Ancak Lozan Antlaşması’nın ardından İngiltere ve 

Fransa ile olan sorunların devam etmesi, Türkiye Cumhuriyeti’ni eski müttefikine 

yöneltmiştir. Bu yönelmenin sebebi Almanya ve Türkiye arasında geçmişte ekonomik ve 

                                                 
146

 Tarihte Türk-Alman ilişkilerinin tam anlamıyla köküne baktığımızda Atilla devrinden başladığını 

söyleyebiliriz. Atilla (375- 435) büyük Türk Hükümdarı, kendi devrinde bugünkü Almanya ve Avusturya 

bölgesini tamamıyla Türk iradesine almıştır. Ayrıca 451 Miladi yılında yine Türk ordusunu birçok Germen 

(Alman) askeriyle takviye ederek mevcut nüfusunu arttırmıştır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Kazım 

Karabekir, Tarih Boyunca Türk- Alman İlişkileri, Emre Yayınları, İstanbul, 2001, s. 30.   
147

 ‘…Madde 23 – Hükümet-i Osmaniye’nin Merkezi Hükümetlerle kat-ı münasebete mecburiyeti.’ Ayrıntılı bilgi 

için bkz. Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Cilt 1, Ankara, 1953, s. 524. 
148

 28 Haziran 1919 tarihinde Almanya tarafından imzalanan Versailles Antlaşması’nın 22. Maddesinin 4. 

Fıkrası ile 155, 258- 261, ve 434., maddelerin amacı, Almanya ve Osmanlı Devleti arasındaki bağlantının 

koparılmasına yöneliktir. Koçak, Türk Alman İlişkileri (1923-1939), s. 1. 
149

 a.g.e., s. 5. 
150

 Baskın Oran, Türk Dış Politikası 1919- 1980, Cilt I, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000, s. 154. 
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siyasi ilişkilerin yoğun olması, iki ülke arasında önemli sorunların olmaması ve Almanya’nın 

potansiyel ekonomik ve endüstriyel gücünün yüksek olmasıydı.  

             İki ülke arasında diplomatik ilişkileri tekrar başlatan, Türk- Alman Dostluk 

Antlaşması
151

 (Türkiye ile Almanya Arasında Mün’akit Muhadenet Muahedenamesi) 3 Mart 

1924 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. Bu antlaşmayla birlikte Türkiye ve Almanya 

arasındaki 1918 yılından beri kesintiye uğramış olan diplomatik ve siyasal ilişkiler yeniden 

kurulmuştu.
152

 Bu anlaşmanın birinci maddesine göre;  

‘İki ülke arasında samimi, iyi niyetli, kalıcı bir dünya barışını isteyen bir 

anlaşmanın tesis edildiği’ söylenmektedir. Ayrıca ‘antlaşmanın üçüncü 

maddesi ise iki ülke ilişkilerinin yönünü ve amacını ortaya koymaktadır. Bu 

maddede karşılıklı konsoloslukların açılması ile ticari ilişkilerin 

başlatılması ve düzene konması istenmektedir. Ayrıca hukuki statüleri 

dokunulmazlıkları uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde garanti 

altına alınacak Başkonsolos, Ticaret Ataşesi, Kâtip gibi memurların 

karşılıklı olarak iki ülkede iskân ve ikametleri de kabul edilmiştir.’
153

  

               Bu maddelerden de anlaşıldığı gibi her iki devletin de amacı yeniden ekonomik ve 

bürokratik alanlarda kendini geliştirmektir. Almanya ve Türkiye arasındaki dostluk 

antlaşmasından kısa bir süre sonra karşılıklı elçi atamaları gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ilk 

Ankara Büyükelçisi Rudolf Nadolny 1924 yılı ilkbaharında atandığı bu görevde 1933 yılına 

kadar bu görevde kalmıştır. Türk Hükümeti de Rudolf Nadolny’e karşılık olarak Kemaleddin 

Sami Paşa’yı Berlin’e Büyükelçi olarak atamıştır. Göreve başladığı ilk yıllarda tartışılan konu 

Alman Büyükelçiliğin İstanbul’dan Ankara’ya taşınmasıydı. Nadolny, ‘Alman Büyükelçiliğini 

en geniş kadrosu ile Ankara’da olmasının Türkiye ile siyasal ve ekonomik ilişkilere olumlu 

etkide bulunacağını’ özellikle belirtmiştir.
154

  Böylelikle kısa bir süre sonra Ankara’da 
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 Türkiye ve Almanya arasında imzalanan bu anlaşma için yapılan görüşmeler Almanya’nın, 5 Ocak 1924’te 

Bükreş Elçisi Dr. HansFreytag’ı Türkiye ile bir dostluk Antlaşması imzalaması amacıyla görevlendirmesiyle 

başlamıştır. Freytag’a, Alman Hükümeti tarafından verilen yönergede; İstanbul’a gitmesi için hemen yola 

çıkması, İstanbul’da ki Türk Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Adnan Adıvar ile İsveç’in İstanbul elçisi Wallenberg 

aracılığı ile ilişki kurması ve görüşmelere başlaması yer almıştır.Ayrıca Freytag’a Türk Hükümeti’nin, 

İstanbul’da değil de Ankara’da görüşme talep etmesi halinde bunu kabul etme yetkisi de verilmiştir. Freytag’a, 

Berlin’de hazırlanmış bir de antlaşma taslağı da gönderilmiştir. Türk Hükümeti antlaşma taslağı ile ilgili 

değişiklikler talep ederse önce Berlin’den değişikliklerle ilgili talimat alması istenmiştir.Alman Dışişleri 

Bakanlığı tarafından hazırlanan 2 Şubat tarihli raporda resmî ilişkilerin kurulmasından ve temsilcilerin karşılıklı 

olarak atanmalarından önce, bazı ön antlaşmalar, özellikle de bir dostluk antlaşması imzalanmasının kabul 

edilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin artık yeni bir devlet olduğu, eski Osmanlı Devleti ile bir 

ilişkisinin bulunmadığı ve bunun sonucu olarak da uluslararası ilişkilerinde yeni temeller oluşturacağı görüşü 

savunulmuştur. Ayşe Aydın, ‘Türkiye- Almanya Dostluk Antlaşması’, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, Haziran 2017, s. 107- 121, s. 113-114. 
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Büyükelçilik binaları için bir inşaat başlatılmıştır. Nadolny binaların yapımı için 

Almanya’dan danışmanlar getirtmiştir. Ankara’daki Büyükelçilik Binaları tamamlandığı güne 

dek Alman Büyükelçiliği olarak Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Süt Fabrikası’nın hemen 

solunda bulunan bir bahçe içinde ahşap bir bağ evi kullanılmıştır.
155

  

              İki ülkenin diplomatik ilişkilerini geliştirmek için gösterdiği çaba ekonomi alanında 

da kendini bir ticaret anlaşmasıyla göstermiştir. I. Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik olarak 

çöküntüye uğramış bu iki devletin tekrar kalkınmaya ve güçlenmeye ihtiyacı vardı. Karşılıklı 

olarak birbirlerinin ekonomik yapı, güç ve olanaklarını tanıyan devletler için yeni bir ekonomi 

atılımı çok önemli kazançlar getirebilirdi. Ayrıca Barış Antlaşmasının imzalanmasından sonra 

gelişen ticari ilişkilerin belli kurallar, devlet güvenceleri ve gümrük indirimleri ile 

yürütülmesi gereği iki ülkeyi bir ticaret anlaşması imzalamaya yöneltmişti
156

  ve sonuç olarak 

12 Ocak 1927 tarihinde Ankara’da imzalanmış olan Anlaşma 28 Nisan 1927 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. ‘Birinci Dünya Savaşı öncesinde, Deutsche 

Bank ve Deutsche Orient Bank aracılığı ile Türkiye’de demiryolu şirketi kuran ve Türk ihraç 

mallarını Avrupa’da pazarlayan Alman yatırımcılar diplomatik ilişkilerin tamamlanmasının 

ardından yeniden Türkiye yatırımlarına yönlenmişlerdir.’
157

 Türkiye’de çalışmalarını 

sürdüren Alman Bankaları iki ülkenin ticari ilişkilerinin gelişmesinde ciddi katkılarda 

bulunuşlardır. Ayrıca Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret faaliyetlerini arttırmak için 

‘Schenker, AllgemeineTransportgesselschaft, HansKonig, KühneundNagel, Fr. NaumanSenr., 

B. Bernhardt, Hermann C. Schdmit, GebruderWeiss, Lindau İ.B.’
158

  isimli çok sayıda Alman 

şirketleri Türkiye’de şube açmıştır. 1924 yılından itibaren gelişmeye başlayan Türk- Alman 

ilişkilerinde; Almanya’nın Türkiye’ye yaptığı yatırımlar, iki ülke ticaretinde etkili olan 

malların çeşitliliği, Türkiye’nin sanayileşme yolunda Almanya ile içinde bulunduğu iş birliği 

iki ülkenin de ekonomik olarak kalkınmasında önemli etkenlerden biridir.
159

  

                  1929 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Dünya Ekonomik Buhranı, Avrupa 

ülkeleri içinde en çok Almanya üzerinde etkisini göstermiştir. Bunalım döneminde en çok 

Almanya’nın para birimi değer kaybetmiştir. Bu da Almanya’nın iç ekonomik piyasasını ve 

dış ticaretini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu sebepten 1930- 1931 yılları arasında Alman- 

Türk dış ticaret oranlarında düşüş görülmüştür. 1931 yılında Türkische Post’ta ‘Almanya 

kendi kendine yardım etti- 300 milyon Mark tekrar ekonomiye aktarıldı.’ Şeklinde atılan 
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başlıklar ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları tekrar kendi çabalarıyla atlattıklarını 

okuyucusuna aktarmaları da dikkat çeken noktalardandır.
 160

 

           İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanında Cumhuriyetin ilk dönemlerinde 

karşılıklı olarak yapılan ziyaretler de artış göstermiştir. Eğitim ve siyasi amaçlar güdülerek 

yapılan bu ziyaretlere değinilecek olunursa; askeri alanda eğitimde, eğitim ve öğretim 

kısmının başkanlığını yapmış olan Hüseyin Emir Erkilet ve bir grup yetkili 1928 yılında 

Berlin’e gitmiştir. Bu ziyaretin amacı Almanya’da askeri alanda eğitim ve askeri yetiştirme 

biçimiyle ilgili bilgi almaktır. Ayrıca 1932 yılında yüz otuz yedi Türk öğrenci, eğitim ve 

öğretim amacıyla Almanya’ya gönderilmiştir.
161

  

           İki ülke arasında yeni kurulan Cumhuriyet rejimlerinin ardından 1924 yılında başlayan 

münasebetler, 1933 yılına Almanya’da Hitler iktidarına kadar geçen sürede iki ülke içinde 

önemli gelişmeler göstermiştir. Bu süre içerisinde imzalanan diplomatik anlaşmalar ve 1927 

yılında ekonomik alanda yapılan atılımlar ile Alman- Türk ilişkilerini pozitif anlamda 

geliştirdiği söylenebilir. 

 

2.2. Türkische Post Gazetesinde Atatürk’e Yönelik Değerlendirmeler 

         Mustafa Kemal Atatürk; 1923 yılında Cumhuriyetin ilanından, 1938 yılında dünyaya 

gözlerini kapattığı güne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruculuğunu ve önderliğini yapmış 

önemli bir devlet adamıdır. 

          Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı Cumhuriyetin ilk yılları hem ülkenin 

geleceği hem de dünya tarihindeki varlığının sürekliliğini sağlamak açısından anlaşılması 

önemli olan bir dönemdir. Millî Mücadele’yi başlatırken bunu belirli hedef ve planlar 

doğrultusunda yapan Mustafa Kemal; tam bağımsız, milli değerlere ve çağdaş ilkelere 

dayanan ve bir Türk Devleti kurmayı amaçlamıştı. Bu yüzdendir ki Cumhuriyet rejiminin ilk 

yıllarında ardı ardına gerçekleşen İnkılâplar, tesadüfî bir hareketin sonucu değildir. Bu amaca 

ulaşmak için izlenen yolda iç politikanın olduğu kadar dış politikanın da önem arz ettiği 

yadsınamaz bir gerçektir.
162
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             Birinci Dünya Savaşı’na Almanya ile birlikte giren Osmanlı Devleti aralarındaki 

ilişkiler bakımından köklü bir geçmişe sahiptir. Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunu ağır 

bedellerle ödemek zorunda kalan bu iki müttefik devlet, yıkılan imparatorluklar üzerine yeni 

cumhuriyet rejimleri kurmuşlardır. Bu iki ülkenin; Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya’nın 

ilişkilerinin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar 3 Mart 1924 yılında Türkiye – Almanya 

Dostluk Anlaşması’nın imzalanmasıyla yeni bir döneme girmiştir.
163

 Bu yıldan sonra 

Almanya’nın basın alanındaki çalışmalarının da yeniden canlandığı görülmüştür. Bu 

çalışmaların bir sonucu olarak 17 Mayıs 1926 yılında Türkische Post Gazetesi ilk sayısını 

yayınlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yılları birçok yeniliğin yaşama geçirildiği, çok 

tartışmalı ve olaylarla dolu dönemidir. Bu dönem içerisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün her 

hareketi hem Türk hem dünya basınında ilgi çekmiştir. Tezin bu bölümünde yeni Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, öncelikle 1926 ve 1932 yılları arasında 

Türkische Post gazetesinde nasıl yankı bulduğuna ve Atatürk Dönemi’nin ilk yıllarına denk 

gelen bu bölüm de dönemin önemli olaylarından bahsedilmiştir.          

               Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı görevi süresince hiç yurtdışına çıkmamış 

lakin birçok yabancı devlet başkanı, başbakan, dışişleri bakanı ve resmi heyetler tarafından 

ziyaret edilmiştir. Görev yaptığı süre içerisinde birçok yurt gezisi düzenleyen Mustafa Kemal, 

bu gezilere çok önem vermiş, uzun yıllar savaşan yorgun ve yıpranmış olan halkın; siyasal, 

toplumsal, askeri, kültürel ve ekonomik alanlardaki durumunu değerlendirmiştir.
164

 Bu 

seyahatler; Türkische Post gazetesinde hemen her gün ‘Cumhurbaşkanı’nın Seyahati’ veya 

‘Gazi’nin Gezisi’ başlığı altında ilk sayfada yayınlanmıştır.  Mustafa Kemal’in öldüğü güne 

kadar kendisinin yaptığı her gezi ve ziyareti yakın bir mercek altında okuyucusuna 

yansıtmaya çalışmıştır. Bu durum göz önüne alındığında gazetenin yeni Türkiye 

Cumhuriyeti’nin önderi Mustafa Kemal’in yakın bir takipçisi olduğunu söylemek 

mümkündür.
165
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 Aydın, a.g.m., s. 114. 
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 Mustafa Kemal Atatürk, yapmış olduğu yurt gezilerinde 52 ili ziyaret etmiştir. Bu illerin çoğuna birçok kez 

gitmekle beraber, o bu gezileri ile Millî Mücadele’yi yapacağı inkılâplarla sürdürebileceği ortamı hazırlamaya 

çalışmıştır. Bunun için milletin ayağına gitmiş, onları dinlemiş ve yapılması gerekli olan yenileşmeleri 
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            1926 yılı haziran ayında ortaya çıkan ve Mustafa Kemal Paşa’ya karşı yapılan İzmir 

Suikastı gazetenin gündemini oldukça meşgul etmiştir. Bu suikast girişimi ve sonrasında 

İstiklal Mahkemeleri tarafından gerçekleştirilen yargılamalar da gazetenin oldukça ilgisini 

çekmiştir.  Gazetenin o dönemki müdürü Muzaffer Toydemir’in ‘Gazi’ye Suikast’ başlıklı 

yazısı oldukça dikkat çekmiştir. Mustafa Kemal’e karşı yapılan bu girişimin Türkiye 

Cumhuriyeti üzerine etkisi aşağıdaki sözlerle tasvir edilmiştir. 

‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı, Gazi Kemal Paşa’ya yapılan bu 

saldırı teşebbüsü herhangi makul bir insana da olabilirdi ve Tanrı’ya şükür, 

bu olay bu tür eylemlerle siyaset yapabileceklerine inanan suçluların akıl 

yoksunluğu ve Türk halkının kitlesel öfkesiyle çözülmüştür… Gazi’miz gibi 

büyük çaptaki devlet adamlarının er ya da geç bu tür saldırıların nesnesi 

haline geleceği tarihsel bir yasa gibi görünüyor. Tüm hükümet eylemlerini 

karakterize eden dehası, dürüstlüğü ve güçlü iradesi elbette hükümetin 

kendi içinde çatışmalar yaşamasına neden olmuştur ve bunu yapanlar her 

şeyden önce kendi bencil amaçlarını elde etmeye çalışmışlardır… Mevcut 

Hükümet düşürülebilir mi? Bu mümkün değil, çünkü Türk halkı bugün 

olduğu gibi cumhuriyetçi ilkelere sadakatle bağlı kalacak ve bu tür 

teşebbüslere kapalı bir kitle haline gelecektir. Ve hep hatırlanacaktır ki: 

Hiçbir şey ama hiçbir şey böylesine önemli ve manevi değeri yüksek bir 

adam olan Gazi’ye yapılan bu aşağılık davranışı açıklayamaz.’
166

 

              Görüldüğü gibi gazete; bu açıklamalarıyla Cumhuriyet rejiminin karşısında hiçbir 

gücün duramayacağını ve hükümetin düşürülmesinin mümkün olmadığının altını çizmiştir. 

              Gazetede her yıl 30 Ağustos’ta yayınlanan ‘Dumlupınar’ isimli ve Mustafa Kemal 

Paşa’nın resimlerinin verildiği haberler ise Mustafa Kemal’in ve Türk Milleti’nin büyük 

zaferini kutlayan yazılardır.
167

 

              1927 yılında Cumhuriyet döneminin ilk İstanbul ziyaretini gerçekleştiren Gazi’nin bu 

ziyareti o güne kadar yaptığı yurtiçi gezilerden farklı olarak hem Türk hem dünya basınının 

dikkatini çekmiştir ve merakla takip edilmiştir. Türkische Post’da İstanbul’a gitmeden bir gün 

önce yayınlanan yazıda Gazi’nin uzun bir aradan sonra Ankara’dan İstanbul’a trenle yola 

çıktığı gün büyük bir tezahürat yapıldığını, hükümetin tüm üst düzey yetkilileri ve devlet 

idaresinin yanı sıra halkın ve çok sayıda öğrencinin de bu kalabalığa katıldığı belirtilmiştir. 

Ayrıca İstanbul’da çok büyük bir hazırlığın olduğunu, sadece Galata Kulesi’nin bile 10.000 

ampulle aydınlatılacağını ve Taksim’de akşam saat yedide başlayacak fener alayının 

                                                                                                                                                         
selamlayacaktır.’ Bu şekilde veyahut daha detaylı yayınlanan haberler gazete de her gün verilmiştir. Türkische 
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izleyeceği güzergâhla beraber yapılacaklar listesini okurlarına aktarmıştır.
168

 Gazi’nin 

İstanbul’a gelişi şerefine yerli yabancı hemen her gazetenin manşetinde bu konuya yer 

verilmiştir. Türkische Post’ta ise Mustafa Kemal’in büyük boy resmi verilerek ‘Anavatanın 

Kurtarıcısı Gazi Paşa Hoş Geldiniz‘ başlığı atılmış ve ilk sayfanın tamamı Gazi’ye 

ayrılmakla birlikte Muzaffer Toydemir imzalı bir başka yazı daha okuyucuya sunulmuştur. 

‘Anavatanımızın Dünya Savaşı’ndan çıktığı günden bu yana dokuz yıl geçti. 

Hükümet değişti. Ateşkes ilan edildi ve tahtta, kendine olan sevgisi ve 

cehaletiyle kendini düşmana satan bir sultan yükseldi. Ve onun etrafındaki 

klanıyla beraber etiği yemin; devletin bütün kollarında bir çöküşü başlattı. 

İşte bu ilk tehlike anında Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Komutanı 

olarak çağrıldı. Göreve hemen intikal etti. O memleketin felaket içindeki 

durumunu kavrayarak, Türkiye’nin kurtarılmasını hedef haline getiren ilk 

kişi oldu… O dönemde Gazi Paşa’nın baş asistanı olarak bir süre görev 

yapmaktan büyük onur duydum. Bunlar benim asla unutamayacağım ve 

gurur duyduğum günler oldu. O zamanlar Mustafa Kemal Paşa’nın vatanın 

ilerleyen sefaleti karşısında iç huzurunu tamamen yitirdiğini fark ettim. 

Korku, vatanı ve parlayan arzuları onu ‘Memleketimi kurtaracağım’ sözüne 

ve onu gerçeğe dönüşen bir hayale götürdü...’
169

 

               Muzaffer Toydemir bu sözlerini son olarak; Türkische Post gazetesi editörleri olarak 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı en saygılı bir şekilde 

selamladıklarını belirterek bitirmiştir.   

               1927 yılında iz bırakan önemli olaylardan biri de Mustafa Kemal Paşa’nın 15 -20 

Ekim tarihleri arasında, Cumhuriyet Halk Fırkasının II. Büyük Kongresi’nde okuduğu 

‘Nutuk’
170

 olmuştur. Türkische Post gazetesinde ‘Die grosse Rede des Gazi’ başlığıyla 

yayınlanan bu konuşma hergün özenle okuyucusuna aktarılmıştır.
171

 Bu konuyla ilgili olarak 

Ankara’da Parti kongresinin güçlü bir insan akınına uğradığını belirten Türkische Post ayrıca 

devletin bütün kademelerinin orda bulunduğunu ve Gazi’nin tarihi konuşmasına öğleden 

sonra saat 2’de başladığını dile getirmiştir. ‘Kemal Paşa sözlerine ’19 Mayıs 1919’da 

Samsun’a indim diyerek başladı’ ifadesini kullanan gazete konuşmanın detaylarına geçmeden 
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önce birinci gün kongrenin nasıl ilerleyeceğini maddeler halinde aktarmıştır.
172

 Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yeri olan ve tarihi değerde siyasi bir belge olarak 

nitelendirilen
173

 Nutuk, Mustafa Kemal Paşa tarafından ortalama altı saatin üzerinde kürsüde 

kalmak suretiyle, toplamda altı günde ve otuz altı buçuk saatte tamamlamıştır. Nutuk da 

birinci gün, Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919 yılında sözleriyle başlayan 

konuşmasında Sivas kongresine kadar olan bölümü okuyucuya aktarılmıştır. Diğer günlerde 

ise gazete hem konuşmayı aktarıp hem de Ankara’daki genel durumun değerlendirmelerini 

yapılmıştır.
174

 İkinci gün Sivas Kongresiyle başlayan Gazi’nin konuşması Son Osmanlı 

Mebussan Meclisinin seçimlerine kadar devam etmiştir. Diğer günler ise sırasıyla; üçüncü 

gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışına kadar, dördüncü gün İkinci İnönü zaferine, 

beşinci gün Lozan Barış Anlaşmasına kadar ve son gün ‘Gençliğe Hitabe’ ile konuşmasını 

bitirmiştir.
175

 

              Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da ilgiyle takip ettiği Nutuk, çok sayıda Türk ve 

yabancı yazar, tarihçi ve gazeteci tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Dinleyenler arasında 

yer alan ünlü Alman tarihçi Herbert Melzig bir eserinde Nutuk’u değerlendirirken; 

‘…O gömleğini parçalayan büyük sessizlik ile beraber ulusal devrimin 

aşamalarında tek tek ortaya çıkardığı sırları, tarihin en büyük 

değişimlerinden birini altı gün otuz altı saat boyunca aktarmıştır. Mustafa 

Kemal bu sekiz yılda yaşanan olayları, kaderlerini ellerine aldıklarında 

karşılaştıkları korkunç uçurumu hatırlatmış ve göz ardı edilemeyecek bir 

açıklıkla anlatmıştı. İçteki mücadelelerine, bu sekiz yıldaki endişe ve 

işkencelere dair hiçbir şey söylememişti.  Bir ruhun çığlıklarını susturmak 

                                                 
172

 Gazetede özellikle çevrilen söz konusu içerik;‘Bugün öğleden önce Halk Partisi Kongresi Cumhurbaşkanı 

tarafından açıldı. Programın içeriği şu şekildedir:  

i. Parti Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın açılış konuşması,  

ii. Parti konseyinin 11. Maddesine göre bir Başkan yardımcısı ve üç sekreterin seçilmesi, parti programı, 

halkın eğitimi, yayınlar,  

iii. Parti kontrolü ve bütçenin denetimi ile görevlendirilen komisyon üyelerinin seçilmesi ve kontrolü 

hakkında gönderilen raporların gözden geçirilmesi,  

iv. Gazi’nin Büyük Tarihi Nutuk’u, parti durumunun değiştirilmesi,  

v. Vilayet Kongresinden gelen yazılar ve mutabakat, fatura İzleme Komisyonunun beyanları, bazı 

önerilerin gözden geçirilmesi,  

vi. Genel İdare Meclisi için üye seçimi ve parti Statüsünün 17. Maddesine göre Cumhurbaşkanı’nın 

ifadeleri.’ Şeklinde aktarılmıştır. Türkische Post, 15 Ekim 1927, No: 285, s. 1.  
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 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal (1922- 1938), III. Cilt, Remzi Kitapevi, İstanbul, 

1995, s. 305. 
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 Söz konusu haberlerden biri şu şekildedir: ‘Kongrede bugün, dün ile aynı yoğunlukta katılım olmasıyla 

birlikte oturum saat 10’da açıldı. Diplomatların ve Basın Temsilcilerinin yerleri yoğun bir işgal altında kaldı. 

Açılış törenin ardından Gazi, tarihi konuşmasına devam etmek için cümlesine tekrar kaldığı yerden Sivas 

Kongresi ile başladı. Katılımcılar Gazi’nin yorumlarını büyük bir dikkatle takip etti.’ Gazete altı gün boyunca 

‘Gazi’nin Büyük Konuşması’ başlığı altında aktardığı konuşmayı hep birinci sayfada vermiştir. Ve Kongreden 

aktardığı diğer genel değerlendirmeleri ve Ankara’da ki genel durumu ise ‘Kongrede Bugün’ başlığı altında 

incelemiştir. Türkische Post, 16 Ekim 1927, No: 286, s. 1. 
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 Türkische Post, 20 Ekim 1927, No: 290, s. 1-2. 
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için böyle büyük fedakârlıklar yapmıştı. Seyircinin ve bütün halkın gözü, 

onun sessizliği konuştuğunda gözyaşlarıyla dolmuştu. Dünyanın yarısını 

soğuk ve kaçınılmaz olarak değiştiren bu savaşta bu adama rehberlik eden 

şey: Sevginin Gücüydü.’ 

              Kelimeleriyle ele almıştır.
176

 Bu sözlerden yola çıkarak denilebilir ki Nutuk; sadece 

Türk tarihi için önemli bir eser olmaktan ziyade, dünya tarihindeki önemli bir değişime 

tanıklık ve rehberlik etmiş bir liderin milletine yazdığı açık bir mektuptur. 

              Yankıları uzun süre devam eden Nutuk’un okunmasının bitmesinin ardından ertesi 

gün gazetede ‘Gazi’nin Halk Partisine Bağışı’ başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Bu haber de 

Gazi Halk Partisi Kongresinden önce kendisine tanınmış ve anonim kişiler tarafından sunulan 

vakıf ve fonları ve bu fonların büyük bir kısmının Milli Mücadele için nasıl kullanıldığını ve 

nasıl geri döndüğünü açıklamıştır. Haberin sonu yine Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden 

alıntı yapılarak bitirilmiştir.
177

 Nutuk, hem Türk hem yabancı basını oldukça meşgul eden 

konulardan biri olmuştur. Türkische Post gazetesinde bu süreçte dikkat çeken konulardan biri 

23 Ekim’de atılan ‘Gazi’ye Karşı Bir Ses’ başlığı altında değerlendirilmiştir. Eski Senatör 

Çürük Sulu Mahmut Paşa’nın Gazi’ye Nutuk’ta geçen kendisi ile alakalı bölümde bir 

düzeltme yapması ricasıyla telgraf çekmesi Türkische Post’ta detaylı bir şekilde işlenmiştir.
178

 

Özellikle Mustafa Kemal’in sözlerinin
179

 altını çizen gazete; Çürük Sulu Mahmut Paşa’nın 

protestosunda haklı olup olmadığını belirlenmesinin yerel basın tarafından halka bırakıldığını 

dile getirmiştir. Gazetenin bu olay hakkında kendi tutumuna baktığımızda ise hem Gazi’nin 

söylevinde haklı olduğunu savunmuş hem de eleştiri oklarını Çürük Sulu Mahmut Paşa’ya 
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 Herbert Melzig, Kamal Atatürk – Untergang und Aufstieg der Türkei, Societats Yayınları, Frankfurt, 

1937, s. 277.  
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 ‘Bundan başka efendiler, vaktiyle Ankaralı hemşerilerim tarafından bana hediye edilip hala ikamet etmekte 

bulunduğum Çankaya’daki ev ile Bursa, Trabzon, Erzurum, Antalya, Konya, İzmir’de bana hediye edilen evlerin 

ve Ankara’da satın aldığım bir kısım arazi vardır ki bunların hepsi Partimindir.’ Türkische Post, 21 Ekim 1927, 

No: 291, s. 1. 
178

 Türkische Post, 23 Ekim 1927, No: 293, s. 1. Ayrıca konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Serap Taşdemir, 

‘Türk Basınında Büyük Nutuk’un Yansımaları’, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk 

Yolu Dergisi, S. 44, Güz 2009, s. 673-712, s. 689- 690. 
179

 Söz konusu olay ile ilgili gazete öncelikle Gazi’nin Çürük Sulu Mahmut Paşa ile ilgili şu sözlerini aktarmıştır: 

‘Gazi, Halkın Partisi İncelemesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: Senatör Çürük Sulu Mahmut Paşa, 

editörlüğünü yaptığı 'Le Bosphore' gazetesinde siyasi durumumuzla ilgili açıklamalar yaptı. Hatırlarsınız ki, 

Mahmut Paşa o sıralarda Barış Hazırlık Komisyonu'ndaydı. (İstihzarat-ı Sulhiye Komisyonu). Sadece 17 gün 

sonra 31 Ekim 1919'dan itibaren Tasvir-i Efkâr gazetesindeki açıklamalarını okudum. Aşağıdaki bölüm 

dikkatimi çekti: 'Ermenilerin taleplerini kabul etmeden belirli sınır ayarlamalarını kabul ediyoruz'. Barış Önleme 

Komisyonuna üye olan bir kişiliğin ve devlet topraklarının bir bölümünü Ermenistan'a bırakma vaadiyle ilgili 

açıklamaları hayret vericidir. Ekselansları Mahmut Paşa'ya telgraf göndermenin yararlı olduğunu düşündüm. 

İçine yukarıdaki cümleyi de not ederek Doğu Anadolu halkının ödediği kefaretini ve yasını anlattım. Ona, 

Erzurum ve Sivas Kongrelerinin kararlarına göre, ülkenin Ermenistan’a toprak vermeyeceğini söyledim… Ve 

halk ve hükümet böyle acı bir taahhütte olsa bile kendi haklarını savunmaya kararlıdır. Bu karar dünyaya da 

duyuruldu. Özellikle bu kararın Barış Hazırlık Komisyonu’nun sayın üyeleri tarafından da not edilmesi 

gerektiğini belirttim.’ Türkische Post, 23 Ekim 1927, No: 293, s. 1. 
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yönlendirmiştir. 24 Ekim’de yayınlanan yazısında Siirtli Mahmut (Soydan) Bey’in Çürük 

Sulu Mahmut Paşa hakkında Milliyet gazetesinde yazdığı yorumdan
180

 yola çıkarak gazete; 

Gazi’nin konuşmasında Mahmut Paşa’ya büyük tolerans gösterdiğini dile getirmiştir. 

Gazete’nin ‘Nutuk’ hakkındaki genel değerlendirmelerine bakıldığında onun; Mustafa Kemal 

tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet’in tabularını tüm Avrupa dünyasına duyurduğu bir 

belge olarak nitelendirildiği görülmüştür.
181

  

                1 Kasım 1927’de yapılan seçimlerde Mustafa Kemal Atatürk, ikinci kez 

Cumhurbaşkanlığına, Kazım Paşa (Özalp) ise yeniden Meclis Başkanlığına ve İsmet İnönü de 

Başbakanlığa seçilmiştir.
182

 Seçim sonuçlarının ardından, Türkische Post gazetesi; ‘Gazi’nin 

Manifestosu’ başlığı altında Mustafa Kemal Atatürk’ün yeniden seçilmesi üzerine yaptığı 

konuşmayı aktarmıştır.
183

 Seçim sonuçları için Mustafa Kemal Atatürk’e Sovyetler Birliği 

İcra Komitesi Başkanı Mihail Kalinin, İran Şahı Rıza Pehlevi ve Mısırlı Kral Fuad telgraf 
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 Gazete de ‘Çürük Sulu Mahmut Paşa’ başlığı altında Siirtli Mahmut Bey’in şu sözlerine yer verilmiştir: 

‘Çürük Sulu Mahmut Paşa’nın Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayınlanan ‘Le Bosphore’ gazetesi tarafından alınan 
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 Türkische Post, 29 Ekim 1927, No: 298, s. 1. 
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 1927 seçimleri; 3 Nisan 1923 tarih ve 320 sayılı seçim yasası çerçevesinde yapılmış ve seçimlere sadece 

Cumhuriyet Halk Partisi katılmıştır. İki dereceli olarak yapılan seçimlerde her ne kadar bazı yerlerde bağımsız 
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Genel Seçim Uygulamaları", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XXVII, Sayı 79, Mart 2011, Ankara, 

2011,s. 1- 35,  s. 13-14. 
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 Gazete de Gazi’nin söz konusu konuşması şu şekildedir: ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün beni ikinci 

kez Cumhuriyet’in Cumhurbaşkanı seçti. Çok yüksek sorumluluklar altında bu yeni dönemde de Türkiye 
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TBMM Basımevi, Ankara, Aralık – 2011, s. 5- 303, s. 28. 
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çekerek tebriklerini iletmişlerdir. Gazi ise teşekkürlerini bizzat telgraf çekerek iletmiştir. 

Gazete Türkiye Cumhuriyeti’nin Bayramı olarak adlandırıldığı bu özel günde tebrik için 

telgraf trafiği olduğunu belirtmiştir. Ayrıca gazetenin sorumlu editörü Muzaffer Bey’e 

Gazi’nin gönderdiği ‘Tebrik dilekleri için kendisine en içten teşekkürlerimi iletiyorum’ mesajı 

da gazetede aynı gün yayınlanmıştır.
184

  

              1928 yılında Türkische Post’ta, Mustafa Kemal Paşa’nın Mart ayında ‘Le Matin’ 

gazetesi muhabirine verdiği röportajın yayınlandığı görülmüştür.
185

 Bu haber ile birlikte 

gazetenin sadece Türk ve Alman haber kaynaklarından değil aynı zamanda dünya basınının 

önde gelen gazetelerinden de beslendiği söylenebilir. Gazetede özellikle Mustafa Kemal 

Atatürk’ün sözlerini vurgulayan habere göre; Gazi, 'Matin' temsilcisine verdiği bu demeçte, 

Fransa'nın Türkiye'nin sosyal kalkınma ve demokratikleşme çabalarını anlamasını istediğini 

söylemiştir. Gazi, Fransız Devrimi’nin, tüm dünyaya özgürlük ruhunu getirdiğini, kuruluşunu 

ve kaynağını sürdürdüğünü,  insanlığın o zamandan beri geliştiğini dile getirmiştir. Ayrıca söz 

konusu bu yazının devamında;  

 ‘Türk Demokrasisi Fransız Devriminin açtığı yola adım atmıştır ancak 

kendi karakterine uygun şekilde evrimleşmiştir çünkü her millet kendi içsel 

koşullarına ve bu devrimin gerçekleştiği zamanın içindeki toplumsal 

koşulların gerektirdiği gereksinimlerine göre bir devrime uğrar. Bütün 

ülkelerde ve bütün zamanlarda tekrarlayan bu durum aynı değil midir? 

Elbette, halklar ve demokrasiler birlikte çalışabilir ve birlikte çalışmalıdır, 

ancak bu iş birliği sadece tek bir amaç için çalışılırsa verimli ve mümkün 

olabilir, bu amacın da adı ‘Barış’ tır. Bunu idrak edemeyenler, yaptığımız 

işi yargılayamazlar.’ 

              Cümleleri vurgulanmıştır.
186

 Gazi’nin bu görüşlerini okuyucusuna açık bir dille 

aktarmaya çalışan Türkische Post, Gazi’nin düşüncelerine verdiği önemi bir kez daha 

göstermiştir. 1929 yılı Kasım ayında ise ünlü Alman tarihçi ve yazar Emil Ludwig’in başkent 

Ankara’da Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi olmuştur. Türkische Post gazetesi Emil 

Ludwig’in Başkent’te vereceği konferansı önemle takip etmiştir.
187

 1930 yılı 3 Şubat’ta 
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 Fransızca bir gazetenin muhabirine verilen bu röportaj Türkische Post gazetesinde ‘Gazi’den Açıklamalar- 7 
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Ludwig'in eserleriyle yüz yüze gelerek yeni Almanya'nın edebi yüzünü büyük bir beğeni ve samimiyetle 
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gazetenin gündeminde olan başka bir konuda Gazi’nin Alman Profesör Dr. Hahland ile 

İzmir’de yaptığı görüşmedir. Bu habere göre Cumhurbaşkanı Arkeoloji müzesini ziyaret etmiş 

ve Aramca ve Lidya yazılarına özel bir ilgi göstermiştir. Bir yıl boyunca müzedeki eserler 

üzerinde çalışmış olan Alman Profesör, Gazi’ye üstünde çalıştığı yazıtları anlatmış ve Türk 

kökenli çok sayıda kelime içerdiğini tespit ettiğini aktarmıştır. Gazi ise bunun Anadolu'daki 

en eski kültürün Türkler tarafından kurulduğunu gösterdiğini dile getirmiştir.
188

 Bütün bu 

çalışmalar ve alınan sonuçlar, Gazi’nin tarihe ve sanata verdiği önemin bir göstergesidir. 

                Gazi Mustafa Kemal Paşa, 1926- 1932 yılları arasında Türkische Post gazetesinin 

belleğinde en çok yer alan isimdir. Bunun en büyük nedeni sadece bir milletin tarihini 

değiştirmesi değil, aynı zamanda o millete, akılcı reform ve politikalarıyla yeni bir kimlik 

vermiş olmasıdır. Dünya tarihinde yer alan eski ve yeni toplumlarda bütün kitleler, kendi 

liderlerini yaratmaya meyillidir. Çünkü bir toplumun ve olayların ürünü olarak ortaya çıkan 

bu liderler; kendi içinde din, dil, ırk çeşitliliği ve karmaşası yaşayan bu insan topluluklarına 

bir karakter verir. Ve toplumlar kendi yaşam döngülerini yaratılan bu karakterlerle idame 

ettirir. Yaşadığı dönemin en ağır şartları ile karşıya kalan Türk toplumu ise kendini Mustafa 

Kemal’in zekâ ve vicdanına bırakmıştır. Bu bağlamda Mustafa Kemal’in kendi milletinde 

yarattığı karakter, tüm dünya devletlerinin ilgisini çekmiştir. Kendi döneminin en çok merak 

edilen isimlerinden olan Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir ve düşüncelerini ele alan Türkische 

Post gazetesinin de, Gazi’ye karşı olan bu merak ve saygısı gayet doğaldır. Türk toplumunu 

ve gelişimini yakından izleyen Alman toplumunun kendi içinde yaşadığı gerek siyasi gerek 

ekonomik sıkıntılar onları kısa bir süre sonra yeni bir lider yaratma içgüdüsüne götürmüştür. 

Bu noktadan hareketle Adolf Hitler, Almanların Gazi Mustafa Kemal gibi bir lidere olan 

ihtiyaç duygusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır denilebilir. Ancak görüldüğü gibi bir 

liderin karakteri sadece bir toplumu değil, aynı zamanda dünyayı da etkilemektedir. Sözün 

kısası liderin izlediği yol, sarf ettiği zaman bir toplumu aydınlık bir yola çıkarabilir veyahut 

karanlık bir uçurumun kenarına da bırakabilir. 

 

                                                                                                                                                         
karşıladıklarını görüyoruz.  Ayrıca Türk yazarların Almanya’yı ve Alman yazarların ise Türkiye'yi çok daha sık 

ziyaret etmeleri gerektiğini, böylelikle ok daha iyi bir karşılıklı anlayış sağlanacaktır.’ Türkische Post, 30 

Kasım 1929, No:329, s. 1.  Emil Ludwig’in Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı görüşme ile ilgili bilgi ve yorumlara 

yer verilmiş ancak röportajın kendisi gazeteye aktarılmamıştır. 
188

 1930’lu yıllarda Mustafa Kemal’in Tarih araştırmalarına destek olmak amacıyla Türklerin antropolojik 

yapılarıyla ilgili bazı çalışmalar yaptırdığı bilinmektedir ve bu çalışmalar 1932 yılında toplanan ilk Türk Tarih 

Kongresinde üzerinde durulan ve tartışılan konulara zemin hazırlamıştır. Şerafettin Turan, ‘Atatürk’ün 

Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar’, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Baskı, 

Ankara, 2018, s. 53. 
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2.3. Türkische Post Gazetesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne Yönelik Değerlendirmeler 

               Türkische Post gazetesi yayın hayatı boyunca Almanya ve dünya gündeminden 

aktardığı haberler dışında Türkiye Cumhuriyeti hakkında da sayısız haber yayınlamıştır. 

Çalışmanın bu bölümünde 1926 ve 1932 yılları arasında gazetenin Türkiye Cumhuriyeti’ne 

yönelik yaptığı değerlendirmelere bakılmıştır. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin özel 

kutlama ve anma günlerinde yayınlanan makaleler ele alınarak hazırlanan bu bölümde 

gazetenin Türkiye hakkında yaptığı değerlendirmeler genel bir incelemeye tabii 

tutulmuştur.
189

 

              1926 yılı Ağustos ayında Türkische Post; ‘Türkiye Avrupa politikasında tekrar 

önemli bir faktör olacak’ başlığıyla bir haber yayınlamıştır.
190

 Bu habere göre; öncelikle genç 

Cumhuriyetin 30 Ağustos Dumlupınar zaferini kutlamış ve bunun üzerine şu şekilde bir 

değerlendirmede bulunmuştur: 

‘30 Ağustos, genç Türk cumhuriyeti için mutluluk ve onur günüdür. Bugün 

elbette devlet takviminde ikinci sıradadır. En yüksek bayram, 23 Nisan 

1920'de yapılan ilk Büyük Millet Meclisi toplantısında Türkiye 

Cumhuriyet'inin kuruluşu olarak kalmıştır. …Türkiye için 30 Ağustos çok 

büyük bir anlam ifade etmektedir, çünkü bugün Yunan cephesinin atağı ile 

birlikte İzmir büyük Avrupalı güçlerin gözleri önünde işgal edilmişti. Genç 

Türkiye artık gizlice çiçek açmak gibi uzun istekleri yoktu, aksine sadece 

güneşin altındaki yerini iddia ederek, gezilebilir deniz hakkına sahip 

olduklarını belirtmişlerdi. İzmir’in işgali ile, İtilaf poliçesi, İtalya'nın 

iddialarını geçersiz kılan bir politika da enkazı yaşadı, bu Dumlupınar'ı ve 

arkasında kalan toprakları Yunanistan’a tahsis eden bir politikaydı. İzmir 

bu nedenle Türk dış politikası tarihinin dönüm noktasıdır.’
191

 

                Bu yazıyla birlikte gazete açık bir şekilde İzmir’in işgalinin, aslında artık teslim 

olarak durumunu kabul ettiği düşünülen Türk milletini Millî Mücadeleye götürdüğünü ve 

bunun dünya tarihinde beklenmedik yeni değişimlere neden olduğunu söylemektedir. 

Türkiye’yi bir kez daha takdir ederek Dumlupınar başarısının, Anadolu'nun tamamen 

Türklere ait olduğunu ve Londra, Paris ve Roma'daki hükümetlerin bu siyasi gerçeği 

kabullenmeleri gerektiğini belirtmiştir. Bu yorum Almanya’nın Türkiye’yi gerçek anlamda 

desteklediğinin de bir göstergesidir diyebiliriz. 1927 yılında gündeme gelen, yeni Türkiye 

                                                 
189

 Türkiye Cumhuriyeti’nin özel günlerinde yayınlanan makale ve yazıların ele alınmasının sebebi; ilk olarak 

gazete editörleri tarafından o güne özel değerlendirme ve yorumların sayısının fazlalığı ve gazetenin yazarlarının 

Türkiye Cumhuriyeti hakkındaki en ayrıntılı yorum ve incelemelerini bu dönemlerde yapmış olmasıdır.  
190

 Türkische Post, 30 Ağustos 1926, No: 91, s. 1. 
191

 Aynı yer. 
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Cumhuriyeti’nin Osmanlı yönetiminden tamamen farklı bir yapıda olduğunun altını çizdiği 

yazıda ise Avrupa’nın da Türkiye’de müthiş bir hızla gerçekleşen reform hareketlerine 

tepkisiz kalmayacağını öne sürmüştür. 

‘Üç ya da dört yıl süren zorlu çalışmaların ardından bugün her yerde 

ayrıntılarıyla cumhuriyetçi yönetimin çalışmalarını görüyoruz. Daha önce 

Anadolu’ya sahip olan ve Dünya Savaşı’nın bir üyesi olan bu ülkenin, eski 

Osmanlı Padişahlarının döneminde ihmal edilmiş olduğunu gören herkes, 

Cumhuriyet yönetiminin bu başarılarına saygı gösterip, içtenlikle övecek ve 

takdir edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu başarısını gören Avrupa 

başkenti, hiç şüphesiz Cumhuriyetçi Türkiye’ye karşı güven kazanacak ve 

ülkenin iktisadi alanlardaki faaliyetlerine memnuniyet ve alkışlarını 

sürdürecektir.’ 

              Sözleriyle gazete Türkiye Cumhuriyeti’ni ve gelişimlerini Avrupa’da takdir edilmesi 

gerektiğini belirtmiştir.
192

 Osmanlı Devleti üzerine eleştirel yaklaşımlarda bulunan yazıda 

tıpkı Almanya’da ki gibi Cumhuriyet rejimi ile yönetilen bu ülkenin başarılarına önem 

verilmesi konusunda açıklamaları olmuştur. 

              1929 yılında gazetenin tabiriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde önemli kilometre 

taşlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve açılışının dokuzuncu yılı şerefine bir 

makale yayınlanmıştır. Millî Mücadele’nin başlangıcından itibaren alarak Türk halkını genel 

olarak değerlendirdiği yazıda dikkat çeken nokta ise Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan 

kararların gazetenin deyimiyle ‘Türk Ulusal Paktı’nın kabul edilmesi olmuştur.  

‘…Bu ulusal pakt, yeni Türkiye'nin politik ve programlı bir temeli haline 

geldi: Türk halkının yerleşim alanlarında tam bağımsızlıktan 

yararlanmaları ve Türklerin kendi takdirlerine bağlı olarak yönetilmeleri 

için kategorik taleplerde bulunuyordu.’ 

             Sözleriyle tanımlanan Türk Ulusal Paktı özetle yeni Türkiye’nin kendini sınırlarını 

çizdiği ve ülkenin var olma çabasını tüm dünyaya aktardığı belgeler olarak görülmektedir
193

. 

Cumhuriyetin ilanının altıncı yılına özel yayımlanan bir başka yazısında ise gazete; 1923’ten 

1929’a kadar geçen sürede Türk halkının çok büyük adımlar attığını ve bunlardan ilkinin 

‘Cumhuriyetçi Anayasa’ ile atıldığını söylemiştir.  

‘…O zaman gerçekleşen hükümet biçimindeki değişim, yalnızca anayasal 

bir değişiklik değil çok daha fazlasını temsil ediyor: Yıllarca süren acı bir 

mücadeleden sonra, Türk halkının iç ve dış düşmanlarına karşı kazandıkları 

parlak bir zaferi ki bu zafer her zaman Cumhuriyeti temsil edecektir.’ 

                                                 
192

 Türkische Post, 29 Mayıs 1927, No:148, s. 1. 
193

 Türkische Post, 23 Nisan 1929, No:110, s. 1. 
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             Şeklinde bir tasvirde bulunan gazete ayrıca ülkenin o andaki en büyük görevinin 

sosyal statüsünü ve ekonomisini en üst düzeye çıkarmak olduğunu aktarmıştır.
194

 Muzaffer 

Toydemir Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bu konu hakkında gazetede ‘Hedeflerimiz ve 

niyetlerimiz gün ışığı kadar açıktır: Ne iç politikada da ne de dış politikada gizli arzular 

barındırmıyoruz.’ Sözleri ile okuyucuya Türkiye Hükümeti’nin amacının sadece çağdaş ve 

modern medeniyetlerin yolunda ilerlemek olduğu mesajını verirken o güne değin gerçekleşen 

bütün reformların Türk milletinin zaten var olan ihtiyaçlarını giderdiğini ve halkın geleceğini 

güvence altına aldığını söylemektedir.
195

 Ayrıca Mustafa Kemal’in reform hareketlerini çok 

gerekli gören Toydemir, Batı’lı devletlerin dönem içerisinde çok büyük adımlar attığını ve 

Türkiye Cumhuriyeti’nin geride kalmak istemiyorsa bütün bunlara ayak uydurması 

gerektiğini dikte eden bir dille aktarmıştır. 

              1930’lu yıllara gelindiğinde ise Türkiye’nin Cumhuriyet ile beraber geçirdiği yedi 

yılı genel bir değerlendirmeye tabii tuttuğu bir makalede gazete; ülkenin vatandaşlarının da 

yardımıyla her geçen gün belirlenen hedeflere daha çok yaklaştığını belirtmiştir.  

Cumhuriyetin yedinci yılına özel yayınlanan bu yazıda hem ülkenin iç politik durumunun 

eleştirel bir bakış açısıyla incelendiği hem de ülke içindeki diğer basın ve yayın organlarına 

açık bir mesaj verildiği görülmüştür. 

‘Bizlerin görevi, ülkenin içindeki barış ve huzurun gelişmesine yardımcı 

olmaktır. Hiç kimse İsmet Paşa hükümetinden, yurt içinde veya yurt dışında, 

herhangi bir gizli bir amacı hedef edindiğini iddia edemez. Hükümetin iç 

politikadaki tutumu ve dış politikası herkes tarafından bilinmektedir.’ 

              Bu sözlerle gazete, söz konusu dönemde hükümet karşıtı yayın yapan diğer basın 

organlarına da eleştirilerini yöneltmiştir.
196

 Özellikle ülkedeki çok partili siyasal hayata geçiş 

denemelerinin yaşandığı günlerde gazete yine Mustafa Kemal Paşa ve Cumhuriyet Halk 

Partisini destekler nitelikte bir tavır takınmıştır.  

‘Şüphesiz ki iç politikadaki son parti mücadelelerine rağmen, Türk 

Milletinin tarihinin ve yükselişinin onunla ayrılmaz bir biçimde bağlantılı 

olduğu Halk Partisi'nin karşısında durabilecek bir rakip henüz yoktur. Bu 

arada, 1908'den beri parti çatışmalarının ülkeye ne kadar büyük zararlar 

verdiğini hepimiz gördük. Ne yazık ki, parti meselelerinde henüz Avrupa 

ülkelerindeki kadar bir başarı gösterilememiştir.’ 

                                                 
194

 Türkische Post, 29 Ekim 1929, No:298, s. 1. Bkz. Ek. VII. 
195

 Türkische Post, 29 Ekim 1929, No:298, s. 1.  
196

 Türkische Post, 29 Ekim 1930, No:298, s. 1.  
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               Satırları da dikkat çekenler arasındadır.
197

 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile 

1931 yıllına kadar geçen süreçteki başarılarını adından yüzyıllarca söz ettirecek işler olarak 

gören gazete; Türkiye ile ilişkilerin ancak gerçek bir dostluk çerçevesi içinde 

yürütülebileceğini, savaşa meyilli bir tutumla mümkün olmadığını belirtmiştir. Türkiye’nin 

dış politikasında ki barış anlayışına dikkat çeken yorumlarda bu durumun kendi içinde 

özellikle 1930’lu yıllarda ciddi tezatlıklar yaşayan Almanya tarafından da desteklendiği 

görülmüştür.
198

 Gazete Mustafa Kemal’in yeni sistemini;  

‘Büyük Gazi ve seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal; hak, ahlak ve 

karaktere büyük önem vererek yeni sistemin temellerini yarattı. Cumhuriyet 

gücünü ve öfkesini bu kaynaktan aldı ve her gün daha yüksek hedeflerle 

yaklaşıyor. Cumhuriyet Türkiye'de başarılı oldu.’ 

               Sözleri ile açıklamıştır.
199

 Cumhuriyet rejimini kendi perspektifinden aktarmaya 

çalışan gazete sadece Türkiye ve Almanya’daki Cumhuriyet rejimlerini değil I. Dünya 

Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan diğer Cumhuriyet rejimlerini de gündemine almıştır.
200

  1931 

yılındaki Cumhuriyet kutlamalarına özel çıkan sayısında Türkiye’de kurulan Cumhuriyet için;  

‘Bu yeni rejim, Türk dünyasının özgürlüğünü ve bağımsızlığını güvence 

altına alırken, diğer taraftan da bütün düşman dünyasına bu milletin daima 

sahip olduğu yaşam gücü ile hiçlikten yeni bir dünya yarattığını ve bu güç 

ile bütün zorlukların üstesinden geldiğini ilan etti.’ 

               Sözlerini sarf etmiştir.
201

 1932 yılına kadar yaptığı yorumlarda Türkiye’deki 

Cumhuriyet rejimini ve Mustafa Kemal Atatürk’ün faaliyetlerini takdir ettiği görülen gazetede 

ayrıca 1933 yılında Almanya’da meydana gelen hükümet değişikliğinin etkisiyle bir yayın 

politikası değişikliğine de gidildiği görülmüştür. Özellikle 1930- 1933 yılları arasında Türkiye 

Cumhuriyeti ile ilgili çıkan haberlerde bir azalma görülürken bu durum 1933 yılı politika 

değişikliğinden sonra tekrar bir dengeye oturmuştur.  
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 Aynı yer. 
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 Türkische Post, 28 Ekim 1931, No:267, s. 1. 
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 Aynı yer. 
200

 1931 yılında gazetede dönemin İspanya Başbakanı NicetoAlcala- Zamora’nın ‘Nasıl Cumhuriyetçi oldum?’  

adlı makalesine yer verilmiş ve bu makale üzerinden ‘Cumhuriyet’ rejiminin diğer dünya devletleri üzerindeki 

karşılığı aktarılmaya çalışılmıştır. Almanya’da iç politikada çeşitli çalkantıların ve seçim sorunun yaşandığı bu 

dönemde, Türkische Post gazetesinde de ‘Cumhuriyet, Demokrasi, Diktatörlük’ gibi kavramların gündeme 

gelmesi tesadüf değildir. Söz konusu makale için bkz. Türkische Post, 23 Nisan 1931, No:108, s. 1. 
201

 Türkische Post, 28 Ekim 1931, No:267, s. 1. 
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2.3.1. İnkılâplar 

          İnkılâp, Arapça kalp kelimesinden türemiş olup, değişme, bir halden başka bir hale 

dönüşme ve bir diğer adıyla devrim anlamına gelmektedir.
202

  Türk İnkılâpları ise Türkiye 

Cumhuriyeti’nin batı modelli modernleşme
203

 sürecindeki temel yapı taşlarıdır.  

          Millî Mücadelenin ardından, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası 

toplulukta tanınmasını sağlayan Lozan Barış Anlaşması ile Türk inkılâplarına giden yolda ilk 

adım atılmıştı. Bundan sonraki aşama ise inkılâpların gerçekleştirme yolunda önemli bir yapı 

taşı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerekli ortamın hazırlanması olmuştur.
204

 Bu 

bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk yıllar iç politikada yapılan köklü çalışma ve hedefler 

ekseninde ilerlemiştir. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte köklü bir değişimin yaşandığı 

Türkiye’de, yaşanan değişimin, toplumun her kademesine yansıması, ulus devletin 

güçlendirilmesi ve Türk halkının eğitim düzeyinin yükseltilmesini sağlamakla beraber ulusal 

bir kimliğin oluşturulması; Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine getirebilmek için üzerinde 

çalışılan hedeflerdendir.
205

 

                 1 Kasım 1922 yılında Ankara Hükümeti’nin saltanatın
206

 kaldırıldığını ve halifenin 

dini ve dünyevi yetkilerinin birbirinden tamamen ayrıldığını ilan etmesi, Cumhuriyet’e giden 

yolda atılan ilk adımlardandır.
207

 Ardından 13 Ekim 1923’te Ankara’nın başkent olarak 
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 Ferit Develioğlu, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügat (Eski ve Yeni Harflerle), Aydın Kitapevi 

Yayınları, 26. Baskı, Ankara, 2010, s. 505. 
203

 Modernleşme olgusu, kaba bir deyişle var olan değişmenin değişmesidir. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En 

Uzun Yüzyılı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2017, s. 15. 
204

 Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk- Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik, Bilgi Yayınevi, II. Baskı, 

Ankara, 2004, s. 389. 
205

 Hakan Uzun, ‘Atatürk Döneminde izlenen Kültür Politikasına Genel Bir Bakış’, Cumhuriyetimizin Kültür 

ve Eğitim Politikaları, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2017, s. 209- 223,  s.211. 
206

 Saltanat; 1 Kasım 1922 yılında TBMM kararıyla Osmanlı padişahlarının yüzyıllardır sürdürdüğü saltanat ve 

halifelik makamları birbirinden ayrılmış ve saltanat kaldırılmıştı. Alınan bu kararların ardından Meclis 18 Kasım 

1922 tarihinde, şehzade Abdülmecit Efendi’yi halifeliğe getirtmiş ve Cumhuriyetin ilan edilmesinin hemen 

ardından, halifeliğinde kaldırılacağına dair haberler yayılmaya başlamıştır. Bu da toplumda bir muhalefet ortamı 

oluşturmuştur. Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923 -2000,C. I, s. 40.  
207

 Cumhuriyetin ilan edilmesi ve Saltanatın kaldırılması; 23 Nisan 1920 yılında açılan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde uzun soluklu ve sert tartışmalara neden olmuştu. Bu tartışmalar esnasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 

ilk Cumhurbaşkanı ve inkılâpların yaptırıcısı olan Mustafa Kemal’in tavrı açık ve netti. Batı Anadolu’da İzmit’te 

yaptığı bir basın toplantısında sarf ettiği ‘İdare-i maslahatçılıkla inkılâp yapılamaz… İnkılâbın kanunu mevcut 

kanunların üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafamızdaki cereyanı boğmadıkça, başladığımız yenilikçi 

devrim bir an bile durmayacaktır.’Sözleri ile bu yoldaki kararlılığını dile getirmiştir. Akşin, a.g.e., s. 183. Ayrıca 

16 Ocak 1923’te İzmit’te yapılan ve beş buçuk saat süren bu toplantıda Hilafet ’in kaldırılması, başkentin 

Ankara olması, Harf devrimi, çok partili bir döneme geçilmesi, kadınlara seçilme hakkının tanınması gibi 

konularda Mustafa Kemal geniş açıklamalarda bulunmuş ve konuşmaları, T.B.M.M.’nin yeminli dört sekreteri 

tarafından yazılmıştır. Ancak bu açıklamalar bir süre yayınlanmamış. Mustafa Kemal’in izni ile 1929 yılında 

yayınlanmıştır. Mehmet Önder, Atatürk’ün Yurt Gezileri’, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1998, 

s. 266. 
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kabulü ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanının gerçekleşmesi Türkiye’de her şeyiyle yeni 

bir devletin resmi olarak hayata geçtiğini göstermektedir.
208

 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 

Kurtuluş Savaşı yıllarında, olağanüstü koşulların bir ürünü olarak yayınlanmış ve 1924 yılına 

kadar geçen sürede değişikliklere uğramış ve bir anayasadır. Yeni kurulan Türk Devleti’nin 

gereksinimlerini karşılamaktan uzak olan 1921 Anayasası’nın yerine, 20 Nisan 1924’te 

Cumhuriyet Anayasası olarak nitelendirilen 1924 Anayasası TBMM tarafından kabul 

edilmiştir.
209

 Türk İnkılâbının temelleri de 1960 yılına kadar yürürlükte kalan 1924 Anayasası 

üzerine atılmıştır. 1924 Anayasası ile birlikte özellikle hukuk alanında birçok gelişme 

yaşanmıştır. Örneğin 1926 yılı Şubat ayı içerisinde İsviçre Medeni Kanun’u alınmış bir 

sonraki ay ise İtalya Ceza Kanunu örnek alınarak Türk Ceza Kanunu
210

 ve Mayıs ayında ise 

Alman ve İtalyan kanunları örnek alınarak Ticaret Kanunu oluşturulmuştur. Mustafa 

Kemal’in artarda gerçekleştirmiş olduğu bu reform hareketleri onun modern esaslara dayanan 

bir Türk Hukuk sistemi yaratmak isteğinden kaynaklandığı söylenebilir. Mustafa Kemal’in 

inkılâp hareketlerindeki bir diğer önemli adım ise 25 Kasım 1925 yılında yasa olarak çıkan 

Şapka Kanunu ile kendini göstermiştir.
211

 Şapka inkılâbıyla beraber Osmanlı toplumundan 

Türk milletine kalan geleneksel çağın ve eskinin bir simgesine daha veda edilmiştir. Bu 

inkılâp açıkça yönünü modern ilkelere dönen yeni bir Türkiye’yi işaret etmektedir. 

Çalışmanın bundan sonraki kısmında Atatürk dönemi gerçekleşmiş olan Türk inkılâpları, 

Türkische Post gazetesinin gözünden ve gazetenin ilk kez yayınlandığı yıl olan 17 Mayıs 

1926’dan itibaren değerlendirilmiştir. 

              1926, yukarıda da bahsedildiği gibi artarda gerçekleşen hukuk ve din alanındaki 

yenilik hareketlerinin yıl boyunca sürekliliğini devam ettirdiği bir yıl olmuştur. Gazete 17 

Şubat 1926’da kabul edilen ve 4 Ekim 1926 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni 

Kanunu’nu
212

 ‘Türk Medeni Kanunu’nun Etkisi’ başlığı altında değerlendirmiş ve yürürlüğe 

                                                 
208

 Cezmi Eraslan, İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılâp Tarihi, Pegem Akademi, Ankara, 2009, s. 

168-169.  
209

 Turan, Mustafa Kemal Atatürk- Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik, s. 438. 
210

 1926 yılında Yeni Türk Ceza Kanunu 1 Mart 1926 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 1 Temmuz’da 

yürürlüğe girmişti. Bu dönemde yeni Türk hukuk sistemini çağdaş bir hale getirmek için yapılan bu atılım, 1889 

İtalyan Zanarelli yasası esas alınarak hazırlanmıştır. Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923 -2000, C. I, s. 80. 
211

 23 Ağustos 1925 tarihinde yurt gezisine çıkmış olan Mustafa Kemal’in bu seferki durağı Kastamonu 

olmuştur. Bu Gezi’yi önemli kılan durum; o güne kadar birçok şehir gezen Mustafa Kemal’in başında daima 

kuzu derisinden yapılmış kalpakla halkın önüne çıkmasına rağmen o gün başında şapka takmasıdır. Bu şehirde 

birkaç gün kalan Mustafa Kemal İnebolu’da yaptığı konuşmadaki ‘… Bunu açık söylemek isterim ki bu serpuşun 

ismine şapka denir.’  Sözleri ile Şapka inkılâbını başlatmıştır. 25 Kasım’da Şapka Kanunu ismiyle bilinen yasa 

çıkartılmıştır. Önder, a.g.e., s. 280- 284. 
212

 17 Şubat 1926’da Cumhuriyet yönetiminde hukuk alanında gerçekleşen önemli inkılâp hareketlerinden biri 

olan ve batı modeli örnek alınarak tasarlanan Türk Medeni Kanunu yürürlüğe 4 Ekim’de girmiştir.  Medeni 

Kanun ile birlikte temelleri dine dayanan hukuk sistemi yerini daha çağdaş bir sisteme devretmiştir. Dönemin 
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girdiği andan itibaren çok sayıda yeni evlinin mahkemeyi ve savcıları beklediğini 

belirtmiştir.
213

 1926 yılında ve öncesinde uygulanan yeni kanunlar ile birlikte Türkiye’nin 

bütün kurumlarında bir değişimin yaşandığı kuşkusuz bir gerçektir. Gazete, Cumhuriyetin 

inkılâplarla geçen ilk üç yılını değerlendirdiğinde şu cümleleri dile getirmiştir: 

‘…Geçtiğimiz üç yıla baktığımızda Cumhuriyetin sosyal yaşama nasıl bir 

fayda sağladığını kolaylıkla anlayabiliriz. Padişah dönemi ve 

anayasalarının başaramadıklarını, Cumhuriyet hükümeti hızla 

gerçekleştirdi. Harika işler yapıldı. Cumhuriyet’in varlığından itibaren 

birkaç yıl içinde sadece kültür ve aydınlanma konuşuldu. Bugün her Türk, 

gönlünde, Cumhuriyetin mutlu ve özgür çocuğu olmasının gurur verici 

mutluluğunu hissediyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa, basit bir yaşam biçimi 

modeli olarak, bizleri devrim ve yenileme yoluna yönlendirdi, bu etkiyle 

aktif ve enerjik Başbakan İsmet Paşa'nın da demiryolu politikası yavaş 

yavaş meyvelerini veriyor… Tüm bu iyi ve asil Türklere ortak olarak, Türk 

devrimi ve kalkınması anlamına gelen bu durumu bütün kalbimizle 

kutlamaktan daha büyük bir zevk yok.’ 

              Gazete bu açıklamada ayrıca Türkiye’nin 1926 yılında olan dış politikadaki 

başarılardan da bahsetmiştir.
214

 Örneğin Fransa ile imzalanan Ankara anlaşması ile Musul 

sorununun çözüldüğünü, İran ile bir güvenlik anlaşmasının imzalandığını, Türk- Rus- İran 

anlaşmasının ardından Çin ile de bir sözleşmede yapıldığını okuyucusuna aktarmıştır. Bu 

haberden de anlaşıldığı gibi gazete Türk inkılâplarına ve Cumhuriyete karşı saygı ve sevgi 

çerçevesinde bir yaklaşımda bulunmuştur. 

             1927 yılında gerçekleşen reform hareketleri sanayi ve ekonomiyi geliştirmek yolunda 

maksadıyla yürütülmüş olduğu söylenebilir. Mayıs ayında yürürlüğe giren Sanayi Teşvik 

Kanunu’nun yayınlandığı gün Türkische Post gazetesi ‘Cumhuriyetin Demiryolları Politikası 

ve İsmet Paşa’ isimli bir yazı paylaşmıştır. Ankara ve Kayseri arasındaki demiryolu hattının 

Türk mühendis, işçi ve sermayesinin bir eseri olduğunu, İsmet Paşa’nın demiryolları inşası 

projesinin ülkenin öz ekonomik yönetimi için gerekli olduğunu belirtmiş ve büyük mali ve 

politik değere sahip olduğunu eklemiştir. 

              1928 yılında Türkische Post’ta Fransız basınından alınan Mustafa Kemal Paşa ile 

ilgili bir röportaj ve içeriği dikkat çekmektedir. Gazetenin, Mustafa Kemal Atatürk’e olan 

bakışının ele alındığı yukarıdaki bölümde, bahsi geçen bu röportajda; Türk inkılâbı ile ilgili 

                                                                                                                                                         
Adalet Bakanı Mahmut Esat (Bozkurt) Bey, yeni hukuk sistemi hakkında; ‘Türk milleti medeni dünyanın bir 

üyesidir. Ve en önemlilerinden birisidir. Bu bakımdan bağlı kalacağı hak sistemi, medeni dünyanın hak 

sistemidir. Zaten medeni milletler ailesine girmenin tek yolu ve çaresi de budur.’ Sözlerini sarf etmiştir. Esat Bey 

bu sözleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyada hak ettiği konuma ulaşabilmesinin yolunun medeniyete giden 

yolda yürümesi gerektiğini savunmuştur.  Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923 -2000,C. I, s. 81.           
213

 Türkische Post, 5 Ekim 1926, No: 127, s. 1. 
214

 Türkische Post, 29 Ekim 1926, No: 151, s. 1. 
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olarak şu sözlerin altı çizilmiştir. ‘Türk Demokrasisi Fransız Devriminin açtığı yola adım 

atmıştır ancak kendi karakterine uygun şekilde evrimleşmiştir çünkü her millet kendi içsel 

koşullarına ve bu devrimin gerçekleştiği zamanın içindeki toplumsal koşulların gerektirdiği 

gereksinimlerine göre bir devrime uğrar’.
215

 Bu sözlerle Türk ulusunun kendi karakter ve 

kimliğiyle tarihteki diğer kendi mücadelesi içinde varlık savaşı sürdüren milletlerden 

ayrıldığını belirtilmiştir denilebilir. Ayrıca Türk inkılâplarının tamamen Türk milletinin kendi 

ihtiyaçlarından doğup, zamanın ve koşulların uygun olduğu bir anda ortaya çıktığı kabul 

edilebilir bir gerçekliktir. 

            1928 yılında Türkiye’de gerçekleşen radikal hareketlerden biri de şüphesiz ‘Latin 

Harflerinin Kabulü’ olmuştur.
216

 Türkische Post gazetesinde Osmanlıcadan – Türkçe ’ye 

geçiş 1 Eylül 1928 tarihinde gerçekleşmiştir. Aynı gün yayınlanan haberde ‘Yeni Sözlükler’ 

başlığı ele alınmış ve dönemin Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Emin 

Bey’in Ankara’ya çağrıldığını ve Türkçe sözlüğün yenilenmesi için gereken bilgilerin 

verileceğini yazmıştır. Ayrıca mevcut kitapçıkların tümü yeni alfabe temelinde özetlenmiş, 

farklı tiplerde satımlar ve boyutlar hali hazırda belirlenmiş ve Devlet Basımevi tarafından 

kopyalanmıştır bilgisi de gazetede verilen bilgiler arasındadır.
217

 Tarihler 1 Kasım 1928’i 

gösterdiğinde Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın
218

 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında 

yaptığı konuşma gazetede, ‘Yeni Türk alfabesini tanıtan yasanın oybirliğiyle kabulü’ 

ifadesiyle yayınlanmıştır. Türk Alfabesi için Gazi,  

‘…Türk diline ne kadar uygun olduğunu, şehirde ve köyde yaşı ilerlemiş 

Türk vatandaşlarının ne kadar kolay okuyup yazdıklarını güneş gibi ortaya 

çıkarmıştır. Büyük Millet Meclisinin kararıyla Türk harflerinin 

kanunlaşması, ülkemizin yükselme çabalarında başlı başına bir geçit 

olacaktır.’ 

                                                 
215

 Türkische Post, 8 Mart 1928, No:68, s. 1. 
216

 Kültür alanındaki köklü inkılâplarından biri olan Harf inkılâbı 1928 yılında gerçekleşmiştir. Bu inkılâba giden 

yolda TBMM ilk olarak 20 Mayıs’ta uluslararası yeni rakamları kabul etmiştir ve ardından yeni harfler için 

çalışılması açısından ‘Dil Encümeni’ adıyla bir komisyon kurulmuştur. Bu yasa Latin harflerinin kabul edilmesi 

yolunda ilk adımı oluşturmuştur. Mustafa Kemal yeni harfleri duyurmak için 4 Haziran da İstanbul’a gelmiş ve 

21 Eylül’de Ankara’ya dönene kadar birçok gezi yapmıştır. 9 Ağustos Akşamı Mustafa Kemal Paşa’nın 

Sarayburnu’nda yaptığı konuşmayla harf devrimi halka açıklanmıştır. Sonuç olarak 1 Kasım 1928’de TBMM 

Latin harflerini kabul etmiştir. Bu kanun, 1 Ocak 1929’dan itibaren toplumun her alanında yeni harflerin 

kullanılması zorunluluğunu getirmiştir. Ayrıca kanunun kabulünden sonra 1 Aralık 1928’den itibaren tüm 

Türkçe gazeteler ve dergiler yeni Türk harfleriyle çıkmaya başlamıştır. 1 Ocak 1929’da ise Milli Eğiti Bakanlığı 

tarafından Millet Mektepleri açılarak ülkede büyük bir okuma yazma seferberliği başlatıldı. Cumhuriyet 

Ansiklopedisi 1923 -2000,C. I, s. 110- 111. 
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 Türkische Post, 1 Eylül 1928, No: 241, s. 1. 
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 Gazete; Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yaşamı boyunca yaptığı bütün meclis konuşmalarını ilk sayfada ve 

konuşmaların orijinal metnine sadık kalarak okuyucusuna aktarmıştır.  
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               Sözlerini kullanmıştır.
219

  Özellikle 9 Kasım’da çıkan başka bir yazıda ise Mustafa 

Kemal Paşa’nın yalnızca Harf inkılâbı yapmakla kalmayıp, onun ilk öğretmenliğini de 

üstlendiğini ve burada hükümetin amacının eğitimi yaygınlaştırmak olduğuna değinilmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde gerçekleşen Harf inkılâbı ile Türkiye’de yeni bir 

dönemin kapıları açılmıştır. Türkische Post gazetesinin en çok desteklediği görülen 

reformlardan biri olan Harf inkılâbı Cumhuriyet’in en çok ihtiyaç duyduğu konulardan biri 

olarak yorumlanmıştır.
220

 1930’lu yıllara gelindiğinde Atatürk döneminin getirdiği 

yeniliklerden biri olan Türkçe ezan, Türkçe Kuran uygulaması dikkat çekmektedir. Bu yenilik 

gazetede; başarılı girişimin Ankara’da iyi karşılandığı ve din adamlarının halkın birçok 

kesiminden sayısız mektup alıp, uygulamanın da çok sayıda talep gördüğü şeklinde 

yorumlanmıştır.
221

 

 

 

2.3.2. İç Politik Gelişmeler 

          Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Millî Mücadele’de gösterilen başarı tüm dünya 

basınının olduğu gibi Alman basının da üstünde durduğu konulardan biri olmuştur. 

Türkiye’de Cumhuriyet’in üçüncü yılında yayınlanmaya başlayan Türkische Post gazetesi 

ülke ile ilgili değerlendirmelerinde geriye dönük birçok konuya da değinmekle birlikte, 

Mustafa Kemal ve TBMM’nin aldığı ve gerçekleştirdiği kararlar üzerinde özellikle durduğu 

görülmüştür. Gazete ülkedeki hemen her gelişmeyi haber yelpazesinin içinde tutmuştur. 

Ülkenin dış politikasıyla daha yakından ilgilenmekle beraber iç politikasında ki hareketliliğe 

de sıklıkla değindiği görülmüştür.  

              1926 yılı Mayıs ayında yayına başlayan gazetenin gündemi, Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı’na yapılan İzmir Suikastı
222

 ile uzun süre meşgul kalmıştır. 17 Haziran 1926 
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 Türkische Post, 2 Kasım 1928, No:302, s. 1. 
220

 Türkische Post, 9 Kasım 1928, No:309, s. 1. 
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 Türkische Post, 23 Ocak 1932, No:19, s. 1; Kuran’ın ve ezanın Türkçe okunması isteği çok eskilere 

dayanmasına rağmen uygun zaman ve zemin bir türlü oluşamamıştır. Ancak Mustafa Kemal’in emriyle, Riyaset-

i Cumhur İncesaz Heyeti Şefi Binbaşı Hafız Yaşar (Okur), 23 Ocak’ta Ramazan ayının 15. Günü İstanbul’da 

Yerebatan Camii’nde Cuma namazını müteakip Yasin suresini önce Arapça, sonra Türkçe okunmuştur.  İlk 

Türkçe ezan 30 Ocak’ta Fatih Camii’nde Hafız Rıfat Bey tarafından ikindi vakti okundu. Cumhuriyet 

Dönemi’nin ilk Kuran çevirisi de Sait Beyzade Cemil Sait tarafından 1924’te yapıldı. Cumhuriyet 

Ansiklopedisi 1923 -2000,C. I, s. 186, 187. 
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 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının içinde yer almış ve istediği sonuçlara siyasi yolla ulaşamayan bazı 

kimseler bu defa silahlı bir yola başvurmuşlardı. Onlara göre ‘bu yeni rejim, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in 

şahsı ile yaşardı ve onu öldürmekle rejime istedikleri şekli vereceklerdi.’ Karal, a.g.e., s. 146; Mustafa Kemal, 7 

Mayıs’ta Güney ve Batı Anadolu’yu kaplayan bir yurt gezisine çıkmıştır. Bu gezi programına göre, 15 
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tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’ya İzmir’de suikast düzenlemeyi planlayan bir 

grup yakalanmış ve tutuklanmıştı. 19 Haziran’da Türkische Post ‘Resmî Açıklama’ başlığı 

altında olayı en az Türk basınında olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde aktarmaya çalışmıştır.
223

  

Bu olay üzerine gazeteden ilk yorum; 

‘Türk dostlarımız, şüphesiz bu haberin Türk halkının yanı sıra ve tüm 

yabancı ülkelerde uyandırdığı bu acı ve pişmanlığı paylaşmamıza izin 

verecektir, fakat aynı zamanda bu teşebbüsün başarısızlığa uğraması 

üzerine en içten duygularımızla sevincimizi ifade ederiz. Türk halkını, 

önderlerinin değerli yaşamını korudukları için tebrik ediyor ve nadir 

görülen bir hız ve doğruluk ile planın tüm kaderini ortaya çıkarmayı 

başarabilen Türkleri kutluyoruz.’ 

              Sözleriyle gelmiştir.
224

 İzmir’de Ankara’da İstiklal Mahkemeleri
225

 kurulmuş ve 

tutuklamalar siyasi gruplara da sıçramıştır. Özellikle eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 

kurucularından olan Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet ve Cafer Tayyar Paşalar da 

tutuklanmıştır.
226

 Mahkemelerin sonucunda Ziya Hurşit ve adamları idama mahkûm edilmiş, 

paşalar tutuksuz yargılanmıştır. O sırada yurtdışında bulunan Rauf (Orbay) Bey ise bu yargı 

sürecinde on yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.
227

 

            Gazetenin bu süreçte en çok dikkat ettiği şeylerden biri olayın sorumlularının 

yargılanma süreçleri ve Gazi Mustafa Kemal’in bu duruma nasıl tepki verdiği olmuştur. Bu 

                                                                                                                                                         
Haziran’da İzmir’e gidecek ve suikast Kemer altı semtinde gerçekleştirilecekti. Ama 14 Haziran’da Bursa’ya 

varan Mustafa Kemal Paşa, gezi programını bir gün ertelemiştir. Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923 -2000,C. I, s. 

76; Tarihler 17 Haziran 1926‘yı gösterdiğinde Giritli Şevki adında bir vatandaş; Mustafa Kemal’in İzmir’e 

yapacağı geziye bir gün gecikmesi üzerine paniğe kapılmış ve İzmir Valisi Kazım Paşa’ya giderek memlekette 

büyük ses getirecek suikast teşebbüsünü itiraf etmiştir. Bunun haber hem memlekette hem Mustafa Kemal’de 

büyük üzüntüye neden olmuştur.  Bu suikast girişimi
222

 sonucunda Ziya Hurşit (Birinci Millet Meclisinde Rize 

Milletvekilliği yapmıştır) ve Çopur İsmail, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf isimli kişiler yakalanmıştır. Aydemir, 

a.g.e., s. 267. 
223

 İzmir suikastı ile ilgili gazeteden alınan ilk haber şu şekildedir: ‘Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya karşı bir suikast 

planı ortaya çıkarıldı.  Kemal’e karşı yapılacak bu suikastın hazırlanması için İzmir seyahati bir fırsat olmuştur. 

Komplo doğru zamanda ortaya çıkmıştır. Gazi Paşa’nın İzmir’e gelmesinden bir gün önce komplocular İzmir’de 

tutuklanmıştır. Yanlarındaki silah bomba ve planı hazırlamak için kullanılan tüm materyallere el konulmuştur. 

Gözaltındaki kişiler hemen İstiklal Mahkemelerine transfer edilmiştir. İstiklal Mahkemesi üyeleri bugün, 

komploculara karşı yargılanmanın gerçekleştirileceği yere, Ankara’dan İzmir’e yola çıkmışlardır.’ Türkische 

Post, 19 Haziran 1926, No:19, s. 1. 
224

 Türkische Post, 19 Haziran 1926, No:19, s. 1. 
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 Hükümet tarafından devletin yasalarını uygulayan birer adalet organı olarak ortaya çıkan İstiklal 

Mahkemeleri’nin görevinin 7 Mart 1927’de sona ermesi planlanmıştır. Turan, Türk Devrim Tarihi- Yeni 

Türkiye’nin Oluşumu 1923- 1938, s. 150. 
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  Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923 -2000,C. I, s. 76. 
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  Rauf (Orbay) Bey bu konuya şu sözlerle açıklamaya çalışmıştır: ‘…Ben, bu vaziyette, hala, Mustafa Kemal 

Paşa’ya ‘suikast teşebbüsünde bulunmamız gibi isnadın’ nasıl akla gelebilmiş olmasına hayret ediyorum. 

…Mustafa Kemal Paşa’nın selameti ve emniyeti mevzu bahis olunca vatan ve milletin selamet ve emniyeti 

derecesinde kıymet vererek icabında kendi hayatımı siper etmekte tereddüt etmediğimi bizzat kendisinin 

herkesten iyi bilmesi icap ederdi.’ Osman Selim Kocahanoğlu, Rauf Orbay’ın Hatıraları (1914- 1945), Temel 

Yayınları, İstanbul, 2005, s. 406. 
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sebeptendir ki 20 Haziran ve daha sonrasında yayınlanan sayılarda Gazi’nin İzmir Suikastı 

üzerine yaptığı konuşması ve dava ile ilgili diğer önemli gelişmeler sadece Türk basınından 

değil gazetenin kendi muhabirleri tarafından da dikkatle takip edilmiştir. Ayrıca hükümetin bu 

olay karşısında ki tutumunun da altını çizen gazete eleştirel sözlerini ülkedeki muhalefet 

gruplarına yöneltmiştir.  Bu olayın üzerine gazete de yapılan yorumları ele aldığımızda, 

karşımıza bu olayın sadece Gazi Mustafa Kemal’e değil Cumhuriyet rejimine ve hızla 

gerçekleşen inkılâp hareketlerine karşı bir saldırı olduğu düşünülmüştür. Özellikle mevcut 

hükümetin düşürülmesinin mümkün olmadığını, Türk halkının İzmir suikastında göstermiş 

olduğu tepkinin çok doğru olduğunu ve halkın Cumhuriyete ve ilkelere her zaman sadık 

kalacağını belirtmiştir. Bu olayda Türk Hükümeti’nin yanında yer alan gazete, Mustafa 

Kemal’in olayla ile ilgili yaptığı yazılı ve sözlü açıklamalardan özellikle aşağıda bulunan 

açıklamanın altını çizdiği görülmüştür. 

 ‘…Bu teşebbüsün benim şahsımdan çok kutsal cumhuriyetimize ve onun 

dayandığı yüksek ilkelere dönük olduğu şüphesizdir. Genel olarak 

gösterilen duygularla, cumhuriyetimize ve ilkelerimize olan aşırı bağlılığın 

ne kadar kopmaz güçte olduğu kanısına bir kez daha vardım. Temeli, büyük 

Türk milleti ve onun kahraman evlatları olan büyük ordumuzun vicdanında, 

akıl ve şuurunda kurulmuş bulunan cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan 

ilham alan ilkelerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile 

bozulabileceğini sananlar akıl ve fikirde yoksul olan bahtsızlardır. Bu gibi 

bahtsızların, cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde hak ettikleri işleme 

uğramaktan başka elde edecekleri bir şey olamaz. Benim naçiz vücudum bir 

gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 

olacaktır. Ve Türk milleti; güvenliğini, mutluluğunu sağlayan ve koruyan 

ilkelerle uygarlık yolunda durmaksızın yürüyecektir’
228

 

              Özellikle dünya basınında Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye ile ilgili görüşlerini de 

takip eden gazete editörlerinin 20 Haziran’daki gündemini; İzmir ve İstanbul’da Gazi’ye 

yapılan suikast girişiminin protesto mitingleri ve geçmiş olsun dilekleri
229

 oluşturmaktaydı, 

ayrıca bu süreçte tutuklanmalar ise halen devam etmekteydi. 26 Ağustos’ta yayınlanan bir 

haberde ‘Gizli Örgütler’ başlığı altında şu noktalara değinilmiştir.  İçinde mal sahibi olan 

Derviş Mehmet adlı şahısın bulunduğu ve insanlara bu gibi durumlarda gizlenecekleri yerleri 

temin eden bir örgütten bahsedilmiş ve kaçarken motorlu bir tekneden Haydar Paşa ‘ya 
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 Türkische Post, 20 Haziran 1926, No:20, s. 1.  Gazeteden çevrilmiş olan bu konuşmayı Türkçe bir kaynaktan 

okuyup karşılaştırması için bkz. Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar I, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, 

İstanbul, 1973, s. 368- 369.  
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getirilen Eski Ankara Valisi Abdülkadir Bey’i de Derviş Mehmet’in sakladığı öne 

sürülmüştür.
230

 Gazete, özellikle Abdulkadir ‘in yargı sürecini yakından takip etmiştir. Gazi 

ile arkadaşlıklarının Selanik’e dayandığını ve 31 Mart olayından sonra daha da ilerlediğini 

vurgulamış ve Abdülkadir Bey’in ifadesinde Ziya Hurşit ve adamları ile olan ilişkilerini 

detaylı bir biçimde aktardığını ve kendinin 25 yıl bu ulusa hizmet verdiğini belirtmiştir. 

Ancak bu ifadeleri onu kurtaramamış 31 Ağustos günü o da idam edilmiştir.
231

 İzmir 

suikastındaki yargılanma süreçlerini günü gününe takip eden gazete mahkemelerin verdiği 

kararları eleştirdiği görülmemiştir. Aksine bu kararları ve hükümetin tavrını savunur yöndeki 

haberlerine devam etmiştir. Temmuz ayının ortasına gelindiğinde gazetede ‘İzmir’de Son 

Sahne – 15 Ölüm Cezası, 13’ü yürütüldü.’ şeklinde bir manşet atılmıştı
232

. Bu haber ile 

beraber, İzmir suikastında suçlu bulunanlar idam cezasına çarptırılmış bu olayın 

sorumlularının cezalarını en ağır şekilde aldığı aktarılmıştır. 7 Mart 1927 yılında İstiklal 

Mahkemelerinin kaldırılması üzerine gazete, dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esad Bey’in bu 

karar üzerine yaptığı açıklamayı okurlarına sunmuş ve ‘barışın zarar görmemesi için, genel 

olarak suçluların derhal cezalandırılması gayet doğaldır’ sözlerini vurgulamıştır. Gazete 

yorumunda; Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarına eşit davrandığını ve bu sebepten 

ötürü devletin yasalarına ve hükümetin otoritesine saygı gösterilmesi gerektiğini savunmuştur. 

İstiklal Mahkemelerinin kaldırılmasındaki haklılığı ise Ankara İstiklal Mahkemesi Başkanı 

Ali Bey’in iki yıllık sonuçlar üzerine yaptığı değerlendirmesini ele alarak çok yerinde bir 

karar olduğu şeklinde ifade etmiştir.
233

  

                   1930 yılı Türkiye için hem 1929 yılında başlayan dünya ekonomi buhranının 

yarattığı huzursuzluk hem de ülke içinde ki muhalif grupların yapılan devrimlere ve hükümete 

karşı tutumları açısından oldukça zor bir dönemdir. Türkiye Cumhuriyeti ilk denemesin 

başarısız olduğu çok partili siyasal hayata geçme düşüncesi 1930 yılında kendini tekrar 

göstermiştir.
234

 Bu dönemde toplumda oluşan bu buhran ve sıkıntılardan yeni bir muhalif 
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partinin kurulmasıyla çözüm yoluna gidileceğini düşünen Mustafa Kemal, kısa bir süre içinde 

harekete geçmiştir.
235

 Böylelikle 12 Ağustos 1930 tarihinde Ali Fethi (Okyar) Bey’in 

başkanlığında Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Ülke içinde çok hızlı bir şekilde 

yayılmaya başlayan Serbest Cumhuriyet Fırkası basından da destek görmüştür. Ancak Serbest 

Cumhuriyet Fırkası’nın 7 Eylül’deki İzmir Mitingi halktan büyük ilgi görmesine rağmen 

çeşitli şiddet olayları ve Fethi Bey’in Cumhuriyet Halk Fırkasına olan sert tutumu nedeniyle 

hükümet tarafından tepki görmüştür. Yaşanan birçok tartışma üzerine çok geçmeden 17 

Kasım 1930’da parti kendini feshetmek durumunda kalmıştır.
236

 Bu süreçte Türkische Post 

gazetesinde en çok merak edilenlerden biri de Mustafa Kemal Paşa’nın olaylar karşısındaki 

tutumu olmuştur. Ayrıca gazete Türkiye’nin çok partili hayata geçiş dönemindeki iç politik 

gelişmelerle yakından ilgilenmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın yanı sıra Fethi Bey ve İsmet 

Paşa’nın yaptıkları konuşmalara da bu dönemde sıkça yer verildiği görülmüştür.
237

 Fakat bu 

çok partili hayata geçiş süreci uzun soluklu olamamış ve üstüne Aralık ayı geldiğinde ülkede 

büyük ses getiren bir isyan patlak vermiştir. Gazete ‘Menemen Olayı’
238

 olarak gündeme 

taşıdığı bu haberi ‘mevcut rejime karşı bir isyan’ sözleriyle okuyucusuna aktarmıştır. 

 ‘Bu olayın lideri Derviş Mehmet, Menemen'de Tekke'nin bir parçasıydı ve 

Nakşibendî tarikatındaydı. Kendisi, dinini reddeden yeni reformlara her 

zaman karşı çıkmıştı. Şimdiye kadar, yeni rejime yönelik olumsuz tavrı 

hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı. Ancak basında yer alan hükümet 

karşıtı yayınlar tarafından cesaretlendirildi ve gerici propaganda yapmaya 

başladı. Böylelikle, etrafındaki benzer düşünen insanları bir araya 

getirmeyi başardı ve bu küçük kalabalıkla eski Tekke yaşamını yeniden 

canlandırmaya başladı. Sonunda Menemen vatandaşlarını mevcut rejime 

karşı isyana çağırdı… Habere karşılık olarak İzmir’den Menemen’e piyade 
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desteği yapıldı. Ayrıca İzmir Valisi Said Bey ve Başsavcıda hemen 

Menemen’e gittiler.’ 

               Sözleriyle yayınlanan haber uzun süre gündemini korumuştur.
239

  Gazete bu isyan 

üzerine çıkan haberlerinde özellikle Mustafa Kemal Paşa’nın yorumlarına dikkat çekmiş 

sıklıkla onun düşüncelerini yayınlamıştır.
240

 

                Menemen olayındaki gelişmeleri yakından takip eden gazetenin özellikle ‘Türk 

Basınından’ başlığı altında yayınladığı haberler de dikkat çekmektedir. Türkische Post’taki bu 

haberlerde ilgi çeken noktalardan biri Türk basınının yabancı basına karşı vermiş olduğu 

tepkiyi yansıtmasıdır.
241

 Uzun bir süre gündemini koruyan Menemen Olayı ilgili Ocak ayında 

Mustafa Kemal Paşa başkanlığında, bir toplantı düzenlenmiştir. Başbakan İsmet Paşa, 

Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey, İçişleri Bakanı Şükrü Bey ve Genelkurmay Başkanı Fevzi 

Paşa’nın katıldıkları bir toplantı yapılmış ve Menemen olayı her açıdan ele alınmıştır ve 

sorumluların ağır şekilde cezalandırılması istenmiştir.
242

 3 Şubat’ta ise gazetede Menemen 

faillerinden 29 kişinin idam cezası yürütüldüğü manşete düşmüştür.
243

  

              Mayıs’taki seçimlerde Mustafa Kemal Paşa’nın üçüncü kez Cumhurbaşkanı 

seçilmesi üzerine gazetenin bu konuyu tam sayfa haberlerle yayınladığı görülmüştür. ‘Die 

neue G.N.V.’ Türkçe manasıyla ‘Yeni T.B.M.M’ başlığı altında ülkedeki seçimlerden son 
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 Mustafa Kemal’in gazeteden aktarılan ‘Menemen Olayı’ ile ilgili konuşması: ‘… Cumhurbaşkanı Kemal 
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haberler değerlendirilmiştir.
244

  Mustafa Kemal Paşa’nın 289 oy alarak oy birliğiyle tekrar 

seçildiğini ve bunun üzerine yaptığı meclis konuşması verilmiştir. Ardından Paşa’nın 

alkışlarla kürsüden ayrıldığı ve tebrikleri kabul etmek için başkanlık salonuna geçtiği de 

verilen bilgiler arasındadır.
245

 

                 Menemen Olayı, basit bir ayaklanma olmaktan öte Türkiye Cumhuriyeti’ne, 

Mustafa Kemal’e ve medeniyete giden yoldaki inkılâp hareketlerine karşı bir eylemdir. 

Olağandan daha hızlı bir şekilde gerçekleşen inkılâplar, Osmanlı kültürünün eski ve çürümüş 

kaftanını üzerine geçiren belli grup ve kişiler tarafından kabullenilememiştir. Değişen ve 

düşünen dünyada, düşünmeyi reddedip, düşünenlere düşman olan kitleler tarihler boyunca 

kendini her devirde mutlak suretle göstermiştir. Türk tarihine bakıldığında, Türkiye 

Cumhuriyeti’nde gerçekleşen bu ayaklanmalar bu kitlelerin varlığını her daim korumayı 

başarmalarının bir sonucudur. Ancak Cumhuriyet’in kurucu kadroları ve Mustafa Kemal Paşa 

yenidünya düzeninde çağdaş yaşama açtıkları bu kapıyı açık tutmaya, bütün rejim karşıtı 

hareketlere rağmen devam etmişlerdir. 

 

 

 

2.3.3. Dış Politik Gelişmeler 

             Yeni Türkiye Cumhuriyeti ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki 

artarda gelen inkılâplar yönünü Batı’ya dönen ve Arap dünyasına olan ilgisini sınırlı düzeyde 

tutan bir Cumhuriyet rejimi ortaya koymuştur. ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ anlayışını temel 

alan Cumhuriyet, bu noktada dış politika da barış odaklı bir çalışma izlemiş, iç politikasında 

ise gerçekleştiren reformlarla birlikte yeni ve sağlam bir zemin oluşturmaya çalışmıştır.
246

 

              Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkiler 1924 yılında iki 

ülke arasında imzalanan dostluk antlaşmasından sonra 1930’lu yıllara kadar olumlu yönde 

ilerleme kat etmiştir. Ancak 1929 yılında ortaya çıkan Dünya Ekonomik Buhranı 

Almanya’nın iç politikasını ve dış ticaretini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu sebepten 1930- 

1932 yılları arasında iki ülke arasındaki dış ilişkilerde bir gerileme süreci söz konusudur 

denilebilir. 1926 ve 1932 yılları arasında dönemin bilinen tek almanca günlük gazetesi olan 
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Türkische Post; yeni Türkiye’nin dış politikasındaki hareketleri olumlu yönde tenkit ederken, 

iki ülke arasındaki dostluk ve dengeyi korumaya çalışmıştır. Türkiye’nin kültürel 

reformlarının yanında özellikle ekonomi; ithalat ve ihracat alanındaki çalışmaları 

Almanya’nın yakından takip ettiği gelişimler arasındadır. Türkische Post gazetesinde özellikle 

ikinci sayfa haberleri Türkiye’nin ekonomisi ve dış ilişkileri üzerine yazıların aktarıldığı 

bölümler olarak karşımıza çıkmıştır.  

             Lozan’dan arta kalan sorunlardan ve ülke için önem arz eden meselelerden biri olan 

Musul meselesi, gazetenin yayın hayatına başladığı ilk günlerden itibaren karşımıza çıkmış ve 

gazetede geniş yer almış haberlerden biri olmuştur. Musul sorununun çözümü ve Türkiye’nin 

Batı ile ilişkilerinin gelişmesinde belirleyici olan bu süreçte gazete meselenin yakın bir 

takipçisi olmuştur. 1926 yılı Haziran ayında Türkiye, İngiltere ve Irak arasında imzalanan 

anlaşma üzerine Türk- İngiliz ilişkileri yeni bir döneme girerken;  gazete bu anlaşmayla 

Türkiye’nin samimi bir şekilde istemiş olduğu barışın somut bir delili olarak görmüştür. 

              İngiltere, Irak ve Türkiye arasındaki dostluk anlaşmasının imzalanmasından üç gün 

sonra Türkische Post’ta Musul meselesine genel hatlarıyla bakan bir makale yayınlanmıştır. 

‘Politik Vade’ başlığı altında değerlendirilmeye alınan Musul meselesi; kademeli olarak 

incelenmiştir. Söz konusu makalede dikkat çeken bazı satırlar şöyledir: 

 ‘Musul meselesi yalnızca tek bir ülkeyi değil, medeni dünyanın ateş ve kan 

içindeki büyük bir kısmını da harekete geçirdi. Neyse ki, bu kanlı şema 

ortadan kalktı. Elbette, bir taraf fedakârlık yapmak zorunda kaldı. Ancak bu 

fedakârlıklar, birbirine karşı çıkan iki veya belki de üç tarafın tamamen 

mahrum kalması durumunda ortaya çıkabilecek, yeni bir dünya 

çatışmalarının ölümcül tehlikeleriyle karşılaştırıldığında o kadar da 

kasvetli görünmüyor… Musul sorunu bir çözüm bulamamış olsaydı iki 

olasılık vardı: biri savaştı ve bu silahlanma süreci asla yerelleştirilemezdi. 

Birinci Dünya Savaşı’nın yaraları hala yanıyor, o zamandan bu yana geçen 

yıllar hala iyileşmeye yetmedi… İngiltere ve Türkiye süresiz olarak karşı 

karşıya gelmiştir ve hem ekonomik hem politik olan ilişkide, bugünün 

temelini oluşturan, dünya siyasetinin dayandığı kaide üzerinde dostça bir 

duruş olmamıştır. Kırılgan bir denge her zaman ilk küçük çöküşünde 

tehlikeye girer… Hem İngiltere hem de Irak'ın, kendileri için, hepsinden 

öte, suçlanmayı hak eden belirli maddi avantajlar sağladıklarına da dikkat 

edilmelidir. Ek olarak, sınır yönetimi ile ilgili bir güvenlik anlaşması bu 

anlaşmayı tamamlamıştır. Hem sözleşme hem de eklerin önemi dikkate 

alınmalıdır. Türkiye söz konusu olduğunda, kurallara uyacaktır. Sadece 

anlaşma altındaki imza bile Türkiye'nin barış sevgisi için yeterli bir 

kanıttır…  
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Bir bütün olarak ele alındığında, Musul Antlaşması, bugünün Türkiye'sinin 

inkâr edilemez politik olgunluktaki devlet adamları tarafından yönlendirilen 

evrensel bir barış faktörü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.’
247

           

               Görüldüğü gibi Türkische Post; Türkiye Cumhuriyeti’nin hayati ihtiyaçları ve 

bağımsızlı, tehdit edilmediği sürece barışı sürdürebilmek adına çok fedakârlıklar 

yapabileceğini savunmuştur. İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkilerin zayıf olduğunun altını 

çizerken, bu meselede Türkiye’nin İngiltere’ye nazaran daha yalnız olduğunu da aktarmıştır.  

               1927 yılının sonlarında Avrupa’nın son durumuna genel bir bakışta bulunan gazete; 

Avrupa devletlerinin politikalarının ve sorunlarının başında, silahsızlanma fikri ve güvenlik 

arzusu, borçların çözülmesi ve savaş yükü sorusu, Bolşevizm’e ve azınlık haklarına karşı 

korunma ve daha fazlasının geldiğini belirtmiştir. Ancak bütün devletlerin çözüm aradığı bu 

sorunların ve tüm çabaların başarısız olduğunu savunmuş ve sonucun hala sıfır olduğunu dile 

getirmiştir.
248

 Avrupa devletlerini kendi içinde ağır bir dille eleştirmiş, Türkiye gibi bir 

devletin hızlı gelişimini ve modern tavrını da oldukça ilgi çekici bulmuştur. 

             1928 yılı Nisan ayında; ‘Türkiye ve Komşuları’
249

 başlığı altında Türkiye’nin Dışişleri 

Bakanı Tevfik Rüştü Bey’in Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı bir konuşmayı 

yayınlayan gazete; bu haberle genç Türkiye’nin dış politikasındaki tavır ve tutumunu 

okuyucularına aktarmaya çalışmıştır. Özellikle konuşmanın İtalya ve Almanya ile ilgili olan 

kısımlarının vurgulandığı yazıda, Türkiye’nin uluslar arası politikada dostane ve barış yanlısı 

bir tavır sergilediğini gösterme çabası ön planda olmuştur. 
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 Türkische Post, 8 Haziran 1926, No: 8, s. 1. 
248

 Söz konusu makalenin başlığı; ‘Geçmişe ve Dışarıya Bakış ve Avrupa’nın Endişeleri’dir. Türkische Post, 31 

Aralık 1927, No: 360, s. 1- 2.  
249

 ‘Türkiye ve Komşuları’ başlıklı bu haberde dikkat çeken bazı satırlar şu şekildedir: ‘Asya ile Avrupa 

arasındaki köprüyü oluşturan Türkiye, Moskova ve Ankara Antlaşmaları ve Lozan Antlaşması’na göre barış 

yoluna girdi. Komşuları ve tüm uygar ülkelerle dostane ilişkiler kurdu… Tevfik Rüştü Bey: Bugün Türkiye’nin 

dünyanın tüm büyük güçleriyle kurduğu dostluklar ve ya bu tür anlaşmaları bir sonuca kavuşturma konusunda 

ellerinde ciddi bir başarı olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Komşularımızla sınır meselelerinin çözümüne 

son verildi; Türkiye ile İtalya arasındaki karasularına ilişkin hükümler kesin çözüm için Lahey Mahkemesine 

sunulmuştur. Doğudaki sınır düzenlemeleri, Sovyet Rusya ve Irak hükümeti ile de düzenleniyor. Türk-Yunan 

takas sorusu çözüm yolunda iyi durumda. Batımızdaki komşumuz İtalya, yakın zamanda hükümet başkanı 

Musollini aracılığıyla dostane duygularını dile getirdi, Türkiye zaten saldırganlık dışı bir antlaşma imzalanması 

üzerine İtalya ile müzakerelere başladı. Bulgaristan ile uzun süredir devam eden dostluk, yakın zamanda 

Bulgaristan Ulusal Meclisi tarafından onaylanan son ticaret anlaşmasıyla derinleştirildi. Ortak ya da dolaylı 

temas noktalarımız olan İngiltere ile ilişkimiz normaldir. Suriye’ye olan ilgileriyle bize komşu olan Fransa ile 

dostça ilişkilerimiz var. Amerika ile ilişkimiz günden güne gelişiyor. Japonya ile iyi anlaşıyoruz ve son 

zamanlarda Tokyo'ya bir Türk büyükelçisi gönderildi. Uzun süredir var olan Almanya ile dostane ilişkimiz 

bozulmadan gelişmeye devam etti. Balkanlar ile aramızda hiçbir ihtilaf yok; Geçenlerde İspanya'ya Mısır'la bir 

dostluğun sonuçlanmasıyla geldik, uzun ve hoş bir gelişmeye bakıyoruz. Son olarak, genç Cumhuriyetin bu 

yolda ilerlemeye devam ettiğini söyleyebilirim.’  Türkische Post, 23 Nisan 1928, No: 112, s. 1. 
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              1928 yılının Mayıs ayında Türkiye ve İtalya arasında imzalanan ‘Tarafsızlık, 

Uzlaştırma ve Yargısal Çözüm’ antlaşması,
250

  İtalya ve Türkiye ilişkilerini yakından takip 

eden gazete için önemli bir haber olmuştur. 3 Haziran’da yayınladığı bir köşe yazısında; 

Roma’daki ‘Oltmare’ dergisinde yayınlanan ‘Türk- İtalyan Yaklaşımı’ adlı makaleyi ele 

alarak bir değerlendirmede bulunurken; özellikle bu haberin dış başında farklı 

yorumlandığının altını çizmiştir.
251

  

             Türkiye’nin Yunanistan ve diğer Akdeniz ülkelerine olan yaklaşımından, ülkenin 

odağı Asya’da olmasına rağmen, boğazı terk etmeye hiçbir şekilde istekli olmadığı 

çıkarımında bulunan dergiye; cevap olarak İtalya gibi bir Akdeniz ülkesi her zaman 

Türkiye'yi dikkate almak zorunda olduğunu hatırlatmıştır. Uzun süredir gergin olan Türk-

İtalyan ilişkilerinin de bu sayede çözüme kavuşturulacağını dile getirmiştir. Ayrıca gazete 

İtalya üzerinden Türkiye’nin dış politikasına yönelik yapılan şu çıkarımlarda bulunmuştur:  

‘Türkiye, Doğu'dan ayrılıyor ve Batı'ya yaklaşıyor. Bu durum göz önüne 

alındığında, ona karşı davranışımızı değiştirmek zorundayız. Türkiye'ye bir 

arkadaş olarak bakmalı ve bize gerçek durumu hakkında ne söylediğini 

görmeliyiz. İtalya, Akdeniz'de gerçek bir politika sürdürmelidir. Türkiye, dış 

politikasını kullanarak Batı’yı etkilemenin bir yolunu bulmalıdır.  

Eski diplomatlar eski Türkiye'nin öldüğünü ve yeni bir Türkiye 

doğurduğunu anlayamıyorlar. Boğazlarda yeni bir ulus doğdu; Avrupa'nın 

buna dikkat etmesi için her türlü nedeni var. İtalya, bu Akdeniz milletinin en 

kapsamlı yenilikleri yaptığını kabul etmeli ve Türkiye'ye özel ilgi 

göstermelidir.’
252

 

               Son olarak Mustafa Kemal Paşa'nın Aralık ayında yaptığı konuşmaya dikkat çeken 

haber, Türkiye’nin şimdilik, dışarıda uygun bir politika yapabilmek adına, içeride de güçlü 

olmaya çalıştığını belirterek sözlerini bitirmiştir.  

                                                 
250

 30 Mayıs 1928 yılında; Türkiye Cumhuriyeti ve İtalya Krallığı arasında dostluk bağlarının güçlendirilmesi 

dileği ve genel barışın sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla Roma’da; İtalya’daki Türk Büyükelçisi Suad 

(Davas) Bey ve İtalya’yı temsil eden BenitoMussollini tarafından bir antlaşma imzalanmıştır. Tam adıyla 

‘Türkiye ile İtalya Krallığı arasında Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Yargısal Çözüm Antlaşması’ olan metnin tam hali 

için bkz. Soysal, a.g.e., s. 335- 339.  Türkische Post gazetesinde ise antlaşmanın metin ve içeriği için bkz. 

Türkische Post, 2 Haziran 1928, No: 150, s. 1.   
251

 Gazete de yayınlanan ‘Türk-İtalyan Antlaşması’ başlıklı yazıda, bu anlaşmanın gelecekte nelere yol 

açabileceğini şu sözlerle öngörülmüştür: ’Musollini ile Türkiye Dışişleri Bakanı arasındaki toplantı, dış basında 

farklı yorumlarla yorumlandı. Ancak, bu anlaşmanın şu an için önemini ölçmek imkânsızdır, sadece gelecek 

olaylar onları doğru olarak aydınlatacaktır. Bununla birlikte, İtalya'nın arabuluculuğunun Türk-Yunan 

yaklaşımına yol açacağı ve hepsinden önemlisi, Türkiye'nin İtalya'ya yakınlaşmasına yol açacağı söylenebilir…’ 

Türkische Post, 3 Haziran 1928, No: 151, s. 1. 
252

 Türkische Post, 3 Haziran 1928, No: 151, s. 1. 
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               1929 yılının sonlarında Rusya ile Türkiye arasında yenilenen anlaşma
253

 üzerine; 

Türk- Rus ilişkisine karşı genel bir değerlendirmede bulunan gazetenin yorumlarında her iki 

devleti de ortak paydada birleştirdiği görülmüştür. Türk- Rus dostluğunu desteklemekten uzak 

ancak iki ülkenin kazanımlarını takdir eden bir dille değerlendiren gazete; Moskova’da 

‘Iswestija’ adlı bir yayından aldığı haberde; Türkiye ve Rusya dostluğunun, iki ülke arasında 

ortak bir sınır bulunmadığı 1920 yılında doğduğunu belirtmiştir. 1921 yılında imzalanan 

Türk- Rus Dostluk Anlaşması’nın,
254

 1920’de inşa edilen Türk-Rus Dostluk Evi'nin birinci 

katının temelini oluşturduğunu da sözlerine eklemiştir. Bu iki ülkenin dostluğunu inşaat 

halindeki bir binaya benzeten Türkische Post; ilerleyen yıllarda, bu bina hem yükseklikte hem 

de genişlikte düzenli olarak büyüdüğünü ayrıca her iki ülke de hep yeni engellerle mücadele 

etmek zorunda kalmasına rağmen her seferinde hedeflerine ulaştığını da öne sürmüştür. 

Türkiye için özel bir parantez açarak; 

‘Türkiye, emperyalist güçlerin içişlerine müdahalesini engellemeyi, 

İstanbul'u düşman işgalinden kurtarmayı ve dünyanın büyük güçlerini 

bağımsızlıklarını tanımaya zorlamayı başarmıştır. Türkiye hala altüst eden 

istek ve arzularıyla kendi topraklarının efendisi olmaya devam ediyor ve 

çalışmaları Arap çöllerinden, Hint dağlarına kadar yankı bulmuştur.’ 

              Sözlerini kullanmıştır.
255

 Türkische Post’a göre Karahan'ın kısa ama anlamlı olan bu 

Ankara ziyareti, Türk-Rus dostluğunu bir nevi tekrar doğurmuştur. Türkiye’nin gösterdiği bu 

sempatik yaklaşımların mutlaka Rusya tarafından karşılık bulacağını savunmuştur. 

              1929 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan dünya ekonomik buhranından en çok 

etkilenen ülkelerden biri olan Almanya’nın içinde bulunduğu sıkıntılı sürecin Türkische Post 

gazetesinin de yayın içeriğine oldukça etki ettiği görülmüştür. Özellikle 1930- 1932 yılları 

arasında gazetenin haber akışında Almanya’nın iç ve dış politik meseleleri geniş yer 

                                                 
253

 17 Aralık 1929 tarihinde Türkiye ile Sovyetler arasında 1925’te imzalanan Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması 

uzatılması üzerine Ankara’da Tevfik Rüştü Bey ve Sovyet Dışişleri Bakanı yardımcısı Karahan tarafından bir 

protokol imzalanmıştır. Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923 -2000,C. I, s. 144. 
254

 Türkiye Milli Mücadele esnasında Avrupa’nın en güçlü devletleriyle çatışma halindeydi. Bu nedenle o sırada 

kendisi gibi emperyalizme karşı savaşan Sovyetler Birliği ile işbirliği yaparak 1921 İtilaf namesini imzalamıştır. 

1923 yılından sonra ise Türk- Sovyet ilişkileri Lozan’dan arta kalan meselelerin ekseninde gelişme göstermiştir. 

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Gönlübol ve Cem Sar, Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası, 

s. 74- 79.  
255

 Türkische Post, 19 Aralık 1929, No: 348, s. 1. Ayrıca Sovyet Dışişleri Bakanı yardımcısı Karahan’ın Türk 

Basınına verdiği bir demeçte ki şu sözleri okuyucusuyla paylaşmıştır. ‘Türkiye'de ve özellikle de Ankara’da bana 

sunulan ve unutulmaz bir hatıra bırakacak olan bu sıcak karşılamadan derin bir izlenim aldım. Başkentte 

kaldığım süre boyunca değerli tanışmalar yaptım. Türk-Rus dostluğu günden güne daha da gelişiyor; Paris, 

Odessa ve Ankara'nın toplantıları ve bizim tarafımızdan imzalanan protokol, bunun en iyi kanıtıdır. Ayrıca, 

ilişkilerimizin bu gelişimi de çok doğaldır, çünkü Türkiye ve Rusya iki kat güçte, birleşik, on kat ödeme 

yapıyorlar. Bu kalkışımlardan itibaren, Türk insanlarına her fırsatta Rusya'ya karşı gösterdikleri dostane hisler 

için teşekkür ediyorum.’ 
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kaplarken Türkiye ile ilgili haber ve yayınlarda gözle görülen bir azalma söz konusudur. Söz 

konusu bu yıllar içinde Türkiye’nin dış politikası ile ilgili karşılaşılan haberler arasında ise 

Türkiye ve Fransa arasında imzalan 3 Şubat 1930 tarihindeki ‘Dostluk, Uzlaştırma ve 

Hakemlik Antlaşması’
256

 ve 30 Ekim 1930 tarihinde Türkiye ve Yunanistan arasında 

imzalanan ‘Dostluk Antlaşması’
257

 yer almıştır. Türk- Fransız ilişkileri üzerine detaylı 

yorumda bulunmayan gazetenin; Türkiye ve Yunanistan münasebetlerini ise yakından takip 

ettiği görülmüştür. Türk ve Yunan yaklaşımının Lozan Konferansında başladığını belirterek 

giriş yaptığı bir köşe yazısında; iki ülkenin bir araya gelmesinin yalnızca faydalı değil aynı 

zamanda zaruri olduğunun altını çizmiştir. Aynı zamanda ‘…Sağlam ve kalıcı bir dostluk 

sadece duygulara dayanmamalıdır. Hayati çıkarlar ve karşılıklı güven, uluslar arasındaki 

dostluk için tek güvencedir.’ Sözleriyle iki ülke arasındaki ilişkide geçmişe değil geleceğe 

bakılmasına yönelik bir telkinde bulunmuştur.
258

  

              1929 yılındaki ekonomik buhran Türkiye’yi milli paranın korunması için önlemler 

almaya mecbur bırakmıştır. Ancak bu tedbirler Osmanlı Devleti’nden kalan borçların 

ödenmesini de zorlaştırmıştır. Türkiye’nin ekonomisi ve uyguladığı politikaları birçok kez 

değerlendirmeye alan gazete; bu konuyla ilgili Gazi Mustafa Kemal’in 1930 yılı Kasım 

ayında ki meclis açılış konuşması üzerinden çeşitli yorumlarda bulunmuştur. Türkiye'nin 

finansal durumunun dış ticaret dengesi ve dolayısıyla ülkenin döviz ihtiyaçları ile yakından 

ilişkili olduğu belirtirken, hükümetin odağının yeni bir devlet bankası ile Türk parasını 

istikrara kavuşturması gerektiğini dile getirmiştir. Bu nedenle bankanın fiili temelinin en kısa 

sürede atılması gerektiğinin de altını çizmiştir. Ayrıca Osmanlı borçlar sorununu da ülkenin 

mali durumunu zorlamayacak şekilde kesin olarak çözülmesi gerektiğini de belirtmekten 

kaçınılmamıştır.
259

  

               1926’dan 1930 yılına kadar gazetenin Türk dış politikasına karşı yorumlarına 

bakıldığında net olarak ifade edilen şeyin Türkiye Cumhuriyeti’nin izlediği barış odaklı 

politikaların, ülkenin gelişimine büyük katkı sağlayacağı ve diğer batılı ve doğulu tüm 
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 Türkische Post, 4 Şubat 1930, No: 35, s. 1. Osmanlı Devleti’nden 1923 Lozan Antlaşması gereğince 

ödenmesi üzerine çıkan bazı sıkıntılar Türk- Fransız ilişkilerini etkilemişti. 1928 yılında Türkiye ile ‘Düyunu 

Umumiye’ temsilcileri arasında bir anlaşmaya gidilmiş olmasına rağmen 1929 yılında dünyayı etkisi altına alan 

ekonomik buhran, ödeme işlerinde ciddi sıkıntılar yaratmıştır. Bu zorlukların üzerine iki ülke 1930 yılında 

sorunun barışçıl yollarla çözülmesi adına 3 Şubat tarihinde imzalanan bir dostluk antlaşmasına yönelmiştir. Bu 

meselenin tam olarak çözümü ise iki ülke arasında 22 Nisan 1933’de Paris’te imzalanan bir sözleşme ile 

gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi ve antlaşmanın tam metni için bkz. Soysal, a.g.e., s. 379- 392.  
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 Türkische Post, 31 Ekim 1930,No: 299, s. 1. 
258

 Türkische Post, 29 Ekim 1930,No: 298, s. 1. 
259

 Söz konusu yazı ‘Türk Ekonomi Haftası’ başlığı altında yayınlanmış olup, yazının devamında ülkenin yeni 

tasarruf bütçesi ve ekonomiye yardım için gereken vergilendirmeleri de rakamlarla beraber ele almaktadır.  

Türkische Post, 4 Kasım1930, No: 303, s. 2.  
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devletler tarafından takdir edilmesi gerektiğidir denilebilir. 1930’lu yıllarda dünyanın üstünde 

etkisini sürdüren bu bunalım özellikle Almanya’da ciddi etki yarattığı içindir ki Almanya’nın 

hem yerel hem dış basınında haber içeriklerinin ülkenin kendi ekonomik ve politik 

meselelerine ağırlık verdiği görülmüştür. 1930’lu yıllarda Batı ile ilişkilerini normal 

boyutlarına getiren Türkiye ise Mustafa Kemal’in ilkeleri doğrultusunda dünyada barışçıl bir 

politika takip etmiş ve bunu Türk politikasının ana ilkelerinden biri haline getirmeye 

çalışmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİSCHE POST GAZETESİNDE ATATÜRK VE ATATÜRK DÖNEMİ 

1932-1938 

3.1. 1932-1938 Yılları Arasında Almanya ve Türkiye’nin İçinde Bulunduğu Durum ve 

İki Ülkenin İlişkilerine Genel Bir Bakış 

              Almanya ve Türkiye’nin, dış politikada birbirlerinden keskin çizgilerle ayrıldıkları 

ancak ekonomik ilişkilerin tam aksi suretle gelişme gösterdiği süreç, Almanya’da Hitler ve 

Nasyonal Sosyalist Parti’nin iktidara gelmesiyle başlamıştır.  

                9 Kasım 1918 yılında Almanya’da doğaçlama bir devrimin karmaşasından doğan 

Weimar Cumhuriyeti, kaybedilen bir dünya savaşının ardından kalan ağır bir miras, sert bir 

barış antlaşmasının hesaplanamaz zorunlulukları ve bastırılmış ekonomik ve sosyal sıkıntılar 

karşısında verilen umutsuz mücadelelerle zayıflamıştır. Adolf Hitler’in iktidara gelmesiyle ise 

neredeyse hiç kavga etmeden sahayı terk etmiştir.
260

 30 Ocak 1933 tarihinde Paul von 

Hindenburg
261

 Hitler’i başbakanlığa çağırmış ve Nasyonal Sosyalistler hükümetin başına 

geçmişlerdir. 1934 yılında Hindenburg ölünce, Hitler Üçüncü Reich’in Führer’ i sıfatıyla 

bütün iktidarı elinde toplamıştır.
262

 1934 ve 1939 yılları arasında Almanya’da totaliter bir 
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 1933 yılında Adolf Hitler'le birlikte iktidara insani bir kültürün özgürlüğünü ve ruhunu kısıtlayan bir adam 

gelmiştir. Ve kendisini güçlendirilmiş bir Almanya'nın hem ılımlı devlet yaşamını hem de insani kültürel 

ideallerin siyasetin ötesinde gerçekleşmesini sağlayabileceğine inanan milyonlarca Alman izlemiştir. Hitler'in 

sert politikaları ve devlet anlayışı; halkı ve devleti yıkıma götürmüş, kültürel devletin yanlış anlaşılan 

hayalleriyle birlikte her şeyini paramparça etmiştir. Hermann Mau, ‘Hitler und der Nationalsozialismus’, 

Deutsche Geschichte im Überblick, J. B. Metzlersche Yayınları, Stuttgart, 1953, s. 666.  
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 Paul von Hindenburg; Friedrich Ebert'in ölümünden sonra (28 Şubat 1925), adaylığını koymuş ve ikinci 
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gereken planlı bir ekonomi geliştirdi. Aynı zamanda, bu ekonomik zorunluluk, İngiliz ablukasını gelecekteki bir 

savaşta meydan okuyabileceğine inanan Hitler'in fikirlerine de karşılık geldi. Kamu kesiminin sınırlandırılmamış 

harcama ekonomisi finansmanı kesintiye uğrattı ve Alman ekonomisinin tamamen kapatılamayan yurt dışına 
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s. 259; Tenbroch, a.g.e., s. 286- 287. 
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devlet yapısı hüküm sürmüştür. Hitler, keskin adımlarla ilerlediği dış politikasının ilk 

adımında Versailles barış antlaşmasına aykırı olarak istediği silahlanma hakkını kabul 

etmeyen Milletler Cemiyeti’nden
263

 çekilmiş, anlaşma hükümlerini hiçe saymıştır. 1935 

yılının Mart ayında, Almanya'da genel zorunlu askerlik hizmeti yeniden sunulmuş ve 

Versailles Antlaşması'nın tüm silahlanma kısıtlamaları sona ermişti. Silahlanma artık tüm 

güçle başlamıştı. 5 Kasım 1937 gibi erken bir tarihte Hitler, en yakın meslektaşlarına ve 

generallerine savaş yapmaya kararlı olduğunu gizlice duyurmuştu. Doğuda alanlar istemiş ve 

her şeyden önce, stratejik ve etnik nedenlerden ötürü, Avusturya ve Alman nüfuslu bölgeler 

bu alanlara eklenmiştir.
264

 Dış politikadaki amaçlarından olan Almanya dışında yaşayan tüm 

Almanların, Almanya sınırı içine alınması ve Lebensraum (Hayat Sahası) ile Neuer Ordnung 

(yeni düzen) ilkeleriyle Alman devletinin refahının en üst düzeye çıkarılması yolunda attığı 

adımlar Hitler’i Mart 1939'da Çekoslovakya'nın işgaline götürürken dünyayı da ikinci bir 

cihan harbine götürmüştü.
265

 

                 Türkiye Cumhuriyeti’nde 1932 yılına kadar gelinen süreçte birçok radikal 

değişimle birlikte bu değişimin yarattığı ciddi sonuçlarla yüz yüze gelinmiştir. İç ve dış 

politika, siyaset ve ekonomisinde oldukça zorlu bir sürece maruz kalan ülke 1930’lu yıllardan 
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 Milletler Cemiyeti; Birinci Dünya Savaşı’nı yenen Devletleri, bu savaşın getirilerini göz önüne alarak, 
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 Şubat 1938 tarihinde Hitler, Reich savaş bakanı von Blomberg'i ve Fritsch ordusunun komutanını görevden 
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talebi bölgede hak iddiası olarak tanımlamasından sonra Hitler’in Çekoslovakya’nın Almanca konuşulan 

bölgelerindeki talebini kabul etti. Gerçekte, Avusturya ve Sudetenland’ın böyle bir güçle yapılan birleşmeleri, 

Almanların bu bölgelerde yaşadığı gerçeği ile uluslararası hukukta haklı görülebilirdi. Ancak Hitler, Mart 

1939'da Çekoslovakya'nın geri kalanını yok ettiğinde, fetih politikası açıkça ortaya çıktı. Hitler, Çek hükümetini 

“kendi kendini yöneten” bir Slovakya kurulmasına izin vermeye zorladı. Böylelikle “Slovakya”, Alman 

Reich’inin “koruması” altına girdi. Çek Cumhuriyeti Alman birlikleri tarafından işgal edilmesi ve bir koruyucu 

ilan edilmesi üzerine Hitler Münih Antlaşması’nı kırmıştı. Alman birlikleri Prag'ı işgal ettikten on gün sonra, 

İngiltere genel bir açıklama yapmıştı. Ancak Batılı güçler Hitler'e güvenmiyordu ve bu nedenle Polonya'ya 

yönelik büyük talepleri bu kez reddetti. Ancak direnişleri öylesine geç gelmişti ki Hitler onu ciddiye almadı ve 

taleplerinin hala Batı güçlerine karşı uygulanabileceğine inandı. Hitler her ihtimale karşı büyük bir savaş 

olasılığı için kendisini çoktan hazırlamıştı. İnsanlık tarihinin gördüğü en yıkıcı savaşlardan olan İkinci Dünya 

Savaşı Adolf Hitler’in Almanya’da iktidara gelmesi ve dünya devletleri arasında zaten gergin olan ipi 

kesmesiyle meydana gelmiştir. Hermann Mau, a.g.e.,s. 677; Golo Mann, Deutsche Geschichte 1919- 1945, 

Fischer Bücherei, Hamburg, 1961, s. 136- 144. 
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itibaren sanayileşmeye dayalı bir ekonomik modele geçmiştir. Bu dönemde Mustafa Kemal 

bir yandan milli sınırlar içerisindeki özellikle eğitim-öğretim alandaki inkılâp hareketlerine 

devam ederken diğer yandan da dış politikada yeni bir yol izlediği görülmüştür. Bu yol 

Türkiye’nin Yunanistan’ın önerisiyle Milletler Cemiyeti’ne davet edilmesini ve 18 Temmuz 

1932’de yapılan oylama sonucunda 43 üyenin oy birliğiyle Cemiyete kabul edilmesini 

sağlamıştır.
266

 1929- 1934 yılları arasında Türkiye Balkanlar’daki konumunu korumak için 

bölgesel politikalara yönelmiştir. 1936 yılı ise Türkiye’nin dış politikasında Montreux 

Antlaşması’nın
267

 imzalanması ile yeni bir dönem başlatmış ve bu dönemde ülke bölgesel 

sorunlardan daha çok uluslararası sorunlarla ilgilenmek zorunda kalmıştır.
268

 İkinci Dünya 

savaşına yaklaşılan bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti dış politikasında hareketli bir döneme 

girmiştir. Öncelikle Ortadoğu da barış ve güvenliği sağlamak amacıyla 8 Temmuz 1937 

tarihinde; Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında Saldırmazlık Antlaşması Sadabat Paktı 

imzalanmıştır.
269

 Ayrıca aynı yıl içerisinde Nyon ve Cenevre’de imzalanan Anlaşmalar
270

 

Türkiye’yi İngiltere ve Fransa’ya yaklaştırarak 1939 Üçlü İttifak’a giden yolda bir adım 

olmuştur.  

              1932 ve 1938 yılları arasındaki Almanya ve Türkiye’nin içinde bulunduğu durumuna 

bakıldığında, iki devletin uluslar arası politikaya önemli ölçüde yön verdiği söylenebilir. Bu 

süreçte birbirine tamamen zıt iki dış politika yürütülmüş ancak iki ülkenin de iç siyasetinde 

ekonomik ve iktisadi kalkınmaya yönelik çalışmalara önem verilmiştir. Türk – Alman 

ilişkilerinin seyrini ise Almanya’nın revizyonist olarak sürdürdüğü politikası, Almanya- 

İngiltere rekabeti ve Türkiye ile girdiği diplomatik ilişkilerdeki tutumu belirlemiştir. 

Almanya’da Adolf Hitler’in iktidara gelmesi sadece Almanya’yı değil, dünya devletlerini de 

etkileyen tarihsel bir sürecin başlangıcı olmuştur. Hitler’in iktidara gelmeden önce yazmış 

olduğu ‘Kavgam’ adlı kitabında, Birinci Dünya Savaşında Almanya ile aynı safta yer alan 

Türkiye’ye zayıf bir ortak olarak bakmış ve bu ülkenin savaşı kazanma ihtimalinin zaten 
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olmadığını ifade etmiştir.
271

 Ancak iktidara gelmesinin ardından devam eden diplomatik 

süreçte bu düşüncesinin tam tersi bir tutum sergilediği görülmüştür. 1933 yılında ki Türk- 

Alman ilişkilerinde ilk etkileşim; ‘1933 Üniversite Reformu’ olarak adlandırılan, İstanbul 

Darülfünunu’ nün kapatılıp yerine Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı yeni bir Üniversite’nin 

kurulması ve bu üniversite için incelemelerde bulunacak olan Alman Profesör Dr. Albert 

Malche ‘nin getirtilmesi ile gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyet’inin gerçekleştirmiş olduğu 

Batı temelli inkılâplara önemle yaklaşan Almanya eğitim ve öğretim konusunda da desteğini 

vermişti. Ayrıca Almanya modern sanatların Türkiye’de tanıtımı ve eğitimi konusunda 1934 

yılından itibaren önemli çalışmalar göstermiştir. Bu çalışmaların bir sonucu olarak 1935 

yılında Alman sanatçı Ernst Praetorius tarafından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve 

1936 yılında ise yine Alman sanatı Carl Ebert tarafından Ankara Devlet Konservatuvarı 

kurulmuştur.
272

 

                   Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerde önemli bir gelişme iki ülkenin de 

büyükelçi atamalarıyla gerçekleşmişti. Ancak 1934 yılında Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi 

Kemaleddin Sami Paşa vefat etmiş ve boş kalan büyükelçiliğe zaman kaybetmeden aynı yıl 

içerisinde Mehmed Hamdi Arpag atanmıştı. Ayrıca Almanya’nın Berlin Büyükelçisi Rudolf 

Nadolny, 1 Şubat 1932 yılında Cenevre’de başlayan Silahsızlanma Konferansın’da başkanlık 

görevini yerine getireceği için bu tarihten itibaren Ankara’da ki makamından ayrılmıştı. 29 

Ekim 1933 yılına dek resmen iki yıla yakın bir süre boş kalan makama Aralık 1933’te 

Almanya’nın ikinci Ankara Büyükelçisi Frederic Hans von Rosenberg getirilmişti. 

Rosenberg’in ise 24 Mayıs 1935 tarihinde emekliye ayrılması üzerine Almanya’nın yeni 

Ankara Büyükelçisi Keller Eylül 1935’te göreve atanmıştır. Rosenbeg görevden ayrılmadan 

önce Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Tevfik Rüştü Bey ile görüşmelerde bulunmuş ve bu 

görüşmelerden memnun bir şekilde ayrılmıştır.
273

   

               Hitler iktidarındaki Almanya ile Türkiye arasında 10 Ağustos 1933 tarihinde 

Berlin’de ilk ticaret anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmayı Türkiye’den iktisat bakanı Celal Bey 

(Bayar) ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı von Bülow imzalamıştır. İkinci ticaret 

anlaşması ise 15 Nisan 1935 yılında yine Berlin’de imzalanmıştı. Bu anlaşmaların ortak amacı 

iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artırılması idi. Örneğin birinci ticaret anlaşmasının 

ardından 1934 yılında Almanya, Bulgar tütün ithalatını durdurarak, pazarının en önemli 
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ithalat mallarından biri olan Türkiye’deki tütüne Almanya’da daha büyük bir pazar alanı 

açmaya çalışmıştır. Türkiye ise buna karşılık olarak Almanya’dan ithal edilen 121 parça mala 

gümrüksüz ithal hakkı tanımıştır.
274

 Almanya’nın yeni lideri Hitler; Avrupa’da ki tüm Alman 

vatandaşlarını aynı çatı altında toplayabilmek için çalışmalar yürütmekteydi. Bu çalışmalar 

özellikle endüstri yolunda olup hedef Almanya’ya güçlü ve ucuz ham madde kaynakları temin 

etmek üzerineydi. Almanya’nın Türkiye’ye yönelmesi de bu arayışın sonuçlarından biri idi. 

Görüldüğü gibi Almanya ile Türkiye arasında 1933’ten itibaren geliştirilmeye çalışılan bu 

ticari ilişkilerin temelinde Almanya’nın Türkiye, İran ve Arap ülkelerini güçlü birer ham 

madde kaynağı olarak görmesi yatıyordu. Bu sebeptendir ki 1933 ve 1938 yılları arasında 

Alman Hükümeti, genç Türkiye Cumhuriyeti’ni ekonomik ve siyasi açıdan etki altına 

alabilmek adına birçok faaliyette bulunmuştur.
275

 Türkiye’nin de aynı dönemde iktisadi olarak 

kalkınma çabaları ve ilk beş yıllık sanayi planını gerçekleştirmek için yeni kaynaklar 

arayışına girmesi; iki ülkenin birbirine yönelmesini sağlamıştır. Almanya da Hitler döneminin 

Türkiye üzerine bir etkisi de Alman- İngiliz rekabetidir. Türkiye’nin 1933 yılına kadar 

Almanya ile göreceli olarak daha iyi olan ilişkileri; 3 Ekim 1935’te İtalya’nın Habeşistan’ı 

ilhak etmesi ve Almanya’nın net bir şekilde İtalya’dan taraf olması Türk- Alman ilişkilerini 

olumsuz yönde etkilemiştir. İlerleyen süreçte Türkiye kendisine yöneltilebilecek olası bir 

tehdit karşısında müttefik aramak durumunda kalmış ve bu durum Türkiye ve İngiltere 

ilişkilerinin gelişmesine yol açmıştır.
276

  

                 1936 yılından itibaren Almanya’nın Türkiye üzerinde uygulamaya çalıştığı iktisadi 

alanda üstünlük çabaları daha fazla öne çıkmaya başlamıştı. Almanya’nın iktisadi gücü ile 

Türk- İngiliz, Türk- Sovyet ilişkilerini bozmaya çalışarak,  Türkiye’yi değişimci gruba dâhil 

etmeye odaklanmıştı. Aynı yıl içinde Haziran aynında Karabük’te kurulacak olan demir- çelik 

işletmeleri, ünlü Alman firması Krupp yerine İngiliz Brassert firmasına verilmiştir. Bu durum 

Türkiye’nin Almanya’nın baskılarını azaltmaya karşı aldığı önlemlerden biri olarak 

görülmüştür. 1936 yılının bir diğer konusu ise Türkiye’deki Boğazlar Sorunu ile ilgili 

olmuştur. Almanya stratejik önemini koruyan Boğazların, Monterux görüşmelerinin sonunda, 

çıkarlarına ters düşen bir rejimle yönetilmesinden endişe duyulmuştur.
277

 Özellikle Alman 

basınında da Türkiye’nin boğazlar konusunda ki egemenlik isteğinin haklı olduğuna dair 
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haberler yayınlamışlardır. Sonuç olarak Türkiye’nin bu anlaşmanın sonunda Boğazlar 

bölgesinde tekrar kontrol sağlama yetkisi tanınması üzerine Türkiye’nin önemi artmıştır.                   

                  1933-1938 yılları arasındaki Türk- Alman münasebetlerinin içinde bulunduğu 

durum genel olarak değerlendirildiğinde öncelikle Almanya’nın Türkiye üzerinde göstermiş 

olduğu ekonomik baskı ve Avrupa ülkelerine uyguladığı sert politika öne çıkmaktadır. Hitler 

iktidarının ekonomik alanda göstermiş olduğu psikolojik şiddet, diplomatik alanda kendini bir 

güdümleme çabasına bırakmıştır denilebilir. Ancak Almanya’nın Türkiye ile sürdürdüğü I. 

Dünya Savaşı’ndaki silah arkadaşlığı Cumhuriyetin ilk yıllarında kendini kültürel, diplomatik 

ve siyasi ilişkilerde göstermiştir. Hitler iktidarından sonra ise yerli yabancı olmaksızın Alman 

basınında Mustafa Kemal ve Cumhuriyeti kuran kadrolara olan saygı sıklıkla dile 

getirilmiştir. Bunun nedenleri arasında yaklaşan savaş ve 1930’lu yıllarda dünyayı etkisi 

altında alan ekonomik buhran da vardır. Ekonomik ve diplomatik alanlarda tamamen farklı 

yollarda yürüyen bu ilişkiler iki ülke içinde belli çıkarlar doğrultusunda sürdürülmüş ancak 

Almanya’nın aleyhinde bir yön izlemiştir. 

 

3.2. Türkische Post Gazetesinde Atatürk’e Yönelik Değerlendirmeler  

             Türkische Post gazetesi üzerinden değerlendirilen Atatürk ve döneminin; 1926- 1932 

yılları arasındaki altı yıllık süreçten ayrı bölümde çalışılmasının nedeni 1933 yılında 

Almanya’da yaşanan Hükümet değişikliğidir. Hükümette meydana gelen siyasi ve bürokratik 

değişikliklerin yansıması elbette basın ayağında da kendini göstermiştir. Bu dönemde 

gazetenin yayın kurulundaki isimlerin değiştiği görülmüştür. İşte bu değişikliğin gazetenin 

Atatürk’e bakışında ne gibi değişikler yarattığı görülmesi açısından, 1932- 1938 yıllarında ki 

öne çıkan haberler bu bölümde ele alınmıştır.  

             1932 yılı ve 1934 yılları arası Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsından çok yaptığı işlerin 

ve iç politikadan çok dış politik gelişmelerin gazetede oldukça göz önünde tutulup 

değerlendirildiği yıllardır denilebilir.
278

 1932 yılında Türkiye ile ilgili dil ve tarih alanında 

yapılan çalışmalar gazetenin gündemini oluşturmakla birlikte Almanya da yaşanan kültürel ve 

politik gelişmelerde sıklıkla yansıtılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili dikkat çeken ilk 
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 1932 ve 1934 yılları arasındaki bu süreç Almanya’da yaşanan ekonomik ve politik sıkıntıların üst üste geldiği 

zorlu bir süreçtir. Bu durum gazetenin genel yayın politikasına da elbette ki yansımıştır. Özellikle Hitler’in 

iktidara gelmesi ve Almanya da hükümetin tam olarak kurulmasına kadar geçen sürede gazetenin içeriğinde 

sıklıkla dış politik gelişmelerin yer alması pek tabiidir. 
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geniş yorum 1932 yılının Aralık ayında karşımıza çıkmaktadır. Hem Mustafa Kemal’in 

Temsil Heyeti ile birlikte Ankara’ya gelişinin üzerine hem de aynı yıl içinde yayınlanan 

Harold C. Armstrong’un
279

 Almanca’ya ‘Grau wolf Mustafa Kemal, das Studiumdes 

Privatlebens eines Diktators’
280

 şeklinde çevrilen çalışması için değerlendirmede 

bulunmuştur. Ankara’ya gelişini halkın büyük sevinçle karşıladığını ve Mustafa Kemal için 

düzenlenen töreni ve ayrıntılarını yazarken, Armstrong’un Mustafa Kemal hakkındaki söz 

konusu yazısını şiddetle eleştirmiştir. Avrupa halkının o dönemde ‘adamlara’ her 

zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade eden gazete bu kitabın geniş kitlelere hitap 

edeceğini ve Armstrong’un bu eserinin yanlışlarla dolu olduğunun altını çizmiştir. Gazetenin 

kullandığı ‘Manners’ yani ‘adamlar, erkekler’ anlamına gelen bu kelime ile Mustafa Kemal’i 

savunur bir dil takındığı söylenebilir ancak bu kelimeyi Avrupa’ya mal etmesinin altında; 

aynı yıl içinde Ağustos ayında Almanya’da Hitler’in Şansölye von Papen’in yardımcısı 

olmayı reddetmesi ve gazetenin Hitler’i ve rejimini desteklediği yöndeki mesajının da yattığı 

söylenebilir. Gazi Mustafa Kemal’i savunur bir dil kullanarak yazısına devam eden Türkische 

Post, Akşam gazetesi yazarı ve hükümete yakın isimlerden biri olarak nitelendirdiği 

Necmettin Sadık (Sadak) Bey’in bu yazıya karşı sert ve olgusal bir cevap yazma zahmetinden 

kaçınmadığını belirtmiştir. Gazete Armstrong’un çalışmasının iç yüzünü gösteren Necmettin 

Sadık Bey’in yazısını Almanca’ya özel olarak çevirip, alıntılar yaparak okuyucularını Mustafa 

Kemal’in hayatı ile ilgili bu yanlışlar hakkında bilgilendirmeyi kendine görev edinmiştir.
281

 

Bunun üzerine; 28 Aralık 1932 ve 12 Ocak 1933 tarihleri arasında her gün ‘Gazi Mustafa 
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 Harold C. Armstrong’un 1932 yılında İngiltere’de yayınlamış olduğu Mustafa Kemal’in hayatını aktardığı 

eseri dünya çapında büyük bir ilgi görmüştü. Eser, Mustafa Kemal’in doğumundan 1932 senesine kadar olan 

yılları tetkik etmekteydi. Bu eser için ilgi toplayabilmek adına yazar, Mustafa Kemal’in özel hayatına geniş yer 

vermişti. Eser dünyada büyük ses getirmiş ve birçok Avrupa gazetesi bu esere cevap olarak makaleler 

yayınlamıştır. Kitap hakkında günden güne genişleyen alaka ve içinde bulundurduğu tarihi hakikatlerin 

değiştiriliş olması sebebiyle Armstrong’a bir cevap vermek kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunun üzerine Necmettin 

Sadık (Sadak) Bey’e dikte ettirmek suretiyle bu yanlışlıklara bizzat Mustafa Kemal yanıt vermiştir. Akşam 

gazetesinde yayınlanan bu cevap yer yer Necmettin Bey’in kaleminden çıkmış olsa da dörtte üçü Mustafa Kemal 

tarafından cevaplandırılmıştır. Sadi Borak, Armstrong’tan Bozkurt: Mustafa Kemal ve İftiralara Cevap, 

Yabancı Gözü ile Atatürk Serisi Yayınları, İstanbul, 1955, s. 10- 15.  
280

 Türkçe karşılığıyla ‘Bozkurt Mustafa Kemal: Bir Diktatörün Özel Hayatının İncelenmesi’ anlamına 

gelmektedir. Gazete Amstrong hakkında şu şekilde bir değerlendirmede bulunmuştur: ‘İngiliz Yüzbaşı Harold 

Armstrong, bir zamanlar Kût-ül-Amâre kuşatmasında Türkler tarafından ele geçirilmişti. Esir düştüğü yıllarda 

Türkçe öğrenmek için bolca boş zamanı olmuş ve aynı zamanda Türk yaşam tarzını ve düşünce tarzını tanımak 

istemişti. Sadece Türklere değil, yaşamını çok düzgün bulmayan kendi vatandaşlarına da pek dostça hatıralar 

bırakmadı. Şimdi, 'Gri Kurt- Bozkurt' başlığı altında, Kaptan Armstrong, esasen Türkiye Cumhurbaşkanı ve 

kariyeri ile ilgilenen bir çalışma yayınladı. Kuşkusuz, Avrupa’da bugün her zamankinden daha fazla “adamlara” 

ihtiyaç duyan bir durumda iken böyle bir kitap birçok insana ulaşacaktır ve hiçbir Türk, idolünün bu tür kitaplar 

için materyal sağladığı konusunda itirazda bulunmamıştı. Ancak duruma Türk gözleriyle bakıldığında Türk 

halkının şiddetle karşı çıktığı, Armstrong'un kitabında yer alan şey yazarın kendisini doğal olarak sayısız yanlış 

sonuca götüren, yanlış bilgilerin zenginlikleridir.’ Türkische Post, 28 Aralık 1932, No: 205, s. 1. 
281

 Türkische Post, 28 Aralık 1932, No: 205, s. 1- 4. 
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Kemal ve Armstrong’un Kitabı’ başlığıyla söz konusu yazıyı bölümlere ayırarak aktarmıştır. 

Örneğin 28 Aralık’ta yayınlanan sayıda özellikle Mustafa Kemal’in asla bir yazıldığı gibi bir 

diktatör olmadığını çürütür nitelikte olan açıklamaların altı çizilmiş ve Gazi’yi ‘halkın 

çağırdığı bir kurtarıcı’ ve ‘halkın üstünlüğünü her şeyden önce tutan demokratik bir lider’ 

olarak betimlemiştir.
282

 

              Mustafa Kemal’i ‘Akrabaları olmayan, arkadaşsız, yalnız bir adam…  Türkiye'de 

başka kimsenin kendisinden sonra diktatör olmasına izin vermeyen bir diktatördür.’ 

Sözleriyle nitelendirmeye çalışan Armstrong’u gazete Necmeddin Sadık Bey’in açıklamasına 

eklemede bulunarak, şiddetle eleştirmiş ve bütün bu tanımların ve ifadelerin hiçbir şekilde 

gerçeğe uymadığını ifade etmiştir.
283

 Armstrong’un, uzun zamandan beri dünya tarihinin bir 

parçası haline gelen bir kişiyi eleştirerek kendisini ünlü yapmak istediğini öne süren gazete; 

bu açıklamasını şöyle devam ettirmiştir; 

‘Yazar, ilk olarak bu eserin başlığında şunu kullanıyor: “Bozkurt Mustafa 

Kemal, bir diktatörün özel hayatı üzerine çalışma. Tabi ki, Türkiye'nin hâlâ 

oldukça yabancı olduğu Batı'da, Gazi'ye genellikle diktatör olarak atıfta 

bulunulur. Ancak böyle bir tanımın hiçbir temeli yok. Siyasi eğilimler 

yoluyla, bir darbeyle, güç kullanarak ya da tek bir sınıfa ya da insan 

grubuna dayanarak, şimdi kullandığı güce ulaşmamıştır. Gazi, tarihi gibi 

görünen olaylara karşı ve düşman dünyasına karşı, bir milletin isyanının 

ardından halkın çağırdığı bir kurtarıcıdır. …Zaten kariyeri Mustafa 

Kemal'i temelde diktatör güçle yöneten diğer devlet başkanlarından 

ayırıyor. Başkalarını ikna etmek onun asla kaçmadığı bir görevdi. Bir 
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 Türkische Post, 28 Aralık 1932, No: 205, s. 1. Gazetenin diğer gün yayınlanan sayısında ise Mustafa 

Kemal’in aile yaşamı ile ilgili bölümlere değinilmiştir. Armstrong’un Mustafa Kemal’in ailesi ile ilgili bilgiler 

verdiği bu bölüm ve verilen tepki şu şekildedir: ‘…Armstrong’a göre, önemsiz bir adam olan Mustafa Kemal’in 

babası Ali Rıza, devlet borç işlerinde küçük bir yazı görevini yerine getirmek için genç yaşta Selanik’e gelen, 

Arnavutluk’un sınırındaki Arnavut dağlarında büyük yoksulluk yaşıyordu. Yetersiz olan maaşları ona o kadar 

zor ödenmişti ki bu işin yanında küçük bir ticaret yapmak işi de yapmıştı. Mustafa Kemal’in ailesi, Selanik'in en 

fakir bölgelerinden birinde küçücük bir evde yaşıyordu. - Ayrıca Mustafa Kemal’in annesi, bir güney Arnavut 

köyünden gelmişti. Kocası Ali Rıza'nın ölümünden sonra, Mustafa Kemal'in koyunları sürmek ve ahırlarını 

temiz tutmakla görevlendirildiği Laza San’da yaşayan bir kardeşine gitmişti. Bu şehir hayatı ona daha çok söz 

vermeliydi. Yalnızlık onu büyüdükçe, daha karanlık, daha utangaç ve özgürlüğe susamış biri haline getirdi. 11 

yaşındayken, annesinin onu okula göndermek için bir kız kardeşinin maddi desteğini talep ettiği söyleniyordu. 

Yani çocuk Selanik’e yalnız başına gelmişti ve okula meydan okuyan bir lise öğrencisi olmuştu. Bir öğretmenine 

verdiği saygısız bir cevaptan sonra okulu bırakmak zorunda kaldı… 

Bu kadar yanlışlığın bolluğu insanı gerçekleri açıklamak zorunda bırakıyor. Mustafa Kemal Bey, gençliğinde 

Yunan sınırına yakın bir kıyı kasabasında vergi dairesi başkanı olan üst düzey bir memurun oğluydu, ancak daha 

sonra kereste tüccarı olmak için bu pozisyondan ayrıldı. Birkaç ormana sahipti ve Selanik’te kereste dikip ve 

sakladı. Hiçbir zaman Sırp-Arnavutluk sınırına gelmedi. Selanik'te girişimci ruhu sayesinde bugün iş hayatında 

tanık olabileceği gibi iş çevrelerinde iyi bir üne sahipti. Armstrong'un kundak temsilinden sadece Ali Rıza Bey 

ismi doğrudur.’ Türkische Post, 29 Aralık 1932, No: 30, s. 1. 
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 Gazete; ‘Gazi bir aşiret reisi değildir ve böyle bir şey mümkün değildir, bu tanımla karşılaştırmak dahi çok 

uzaktır… Necmettin Sadık Sadak Bey, yayınlanan bu açıklamaların Gazi'yi İngiliz Kaptanı Armstrong’a karşı 

savunmak için yeterli olduğunu belirterek samimi ve sert eleştirisini bitirdi.’ Sözlerini yazısının son satırlarına 

eklemiştir. Türkische Post, 12 Ocak 1933, No: 10, s. 2. 
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diktatör bu çabalara ihtiyaç duymazdı. Dolayısıyla Gazi, bir diktatör değil, 

halkın üstünlüğü her şeyden önce tutan devletin, demokratik bir lideridir.’ 

               … 

‘Elbette, bu ya da geçtiğimiz yüzyıllardaki hiçbir yazar, Gazi gibi bir 

kaleme layık başka bir konu bulamadı, bu açıdan bir ölçüde Armstrong 

tebrik edilmelidir. Ancak meşhur olmak için meşhur bir erkeğin eteğine 

sarılmak yeterli değildir, çünkü Armstrong'un bize sunduğu eser hiçbir 

gerçeklik içermez ve Mustafa Kemal'in tarihi imgesine de uymaz. 

İngilizlerin bütün bu girişimleri başarısız olarak tanımlanmalıdır.’  

              Sözleri ile yazısını bitirmiştir.
284

 Bu yorumdan da anlaşıldığı gibi Türkische Post 

gazetesi okuyucusuna; Armstrong’un bu çalışmasını sadece bir yazarın ünlü olma çabasından 

ziyade İngilizlerin Mustafa Kemal’i karalama girişimlerinden biri olduğu mesajını verdiğini 

rahatlıkla söylenebilir. Çünkü gazetenin İngiltere’ye olan tavrına genel olarak bakıldığında; 

İngiltere’ye karşı Türkiye’yi ilk defa uyarışı olmadığı net bir şekilde ortadadır.    

                Tarihler 4 Kasım’ı gösterdiğinde Selanik’te Mustafa Kemal Paşa’nın doğduğu eve 

Yunan Hükümeti tarafından bir hatıra levhası konulduğu haberi gündeme gelmişti. Türkische 

Post’ta bu haber; ‘Bugün, Cumhurbaşkanının doğduğu evin önündeki anma plaketinin tören 

açılışını gerçekleştirdi. Yunanca, Türkçe ve Fransızca yazılmış hatıra plaketi şöyle der:‘Türk 

milletinin büyük mucidi ve Balkan Birliğinin hamisi olan Gazi Mustafa Kemal, bu evde 

doğdu. Bu anma plaketi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10'uncu yıldönümü vesilesiyle yapıldı.’… 

Kutlamaya katılan Atina'nın Türkiye Büyükelçisi, Türk hükümetinin yanı sıra Türk milletine 

de takdirini dile getirdi.’Sözleri ile okuyucusuna aktarılmıştır.
285

 

           Tarihler 5 Mart 1934’ü gösterdiğinde gazetede ‘Gazi- Ankara'daki eski Amerikan 

Büyükelçisi tarafından hazırlanan bir rapor’ başlığında bir makale yayınlanmıştır. Eski 

Amerikan Ankara Büyükelçisi Charles Sherrill’in
286

 kaleme aldığı ve ‘Asya’ dergisinde ‘Gazi 

ile Konuşmalarım’ başlığıyla yayınlanan bu yazı, Cumhurbaşkanı’nın kişiliğinin dünya 

ölçeğinde değerlendiği bir yazıdır. Türkische Post’ta okuyucusuna sunulan bu makale de 

yazarın söz konusu yazsından yer yer alıntılar yaparak olumlu bir tenkit yapıldığı 

görülmüştür.  Bu yazıda dikkat çeken olgu, dönemin diğer iki önemli şahsiyetinden biri olan 
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 Türkische Post, 28 Aralık 1932, No: 205, s. 1. 
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 Türkische Post, 5 Kasım 1933, No: 259, s.1. 
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 General Charles Hitchhock Sherrill; 1867 yılında Washington’da doğmuş ve 1936 yılında vefat etmiştir. Yale 

Üniversitesini bitiren General Sherill, başarılı bir avukattı. Aynı zamanda Fransızca ve İspanyolca başta olmak 

üzere yedi dil biliyordu. Hoover’ın başkanlık yaptığı 1909-1911 yılları arasında ABD’nin Arjantin konsolosu 

olarak görev yapmış, daha sonra ise 1932- 1933 yılları arasında Türkiye’nin konsolosu olarak 

görevlendirilmiştir. Yaşamı boyunca pek çok eser yazan Sherrill, aynı zaman da Birinci Dünya Savaşı sırasında 

ABD ordusunda tuğgeneral görevinde bulunmuştur. Charles H. Sherrill, Mustafa Kemal’in Bana Anlattıkları, 

Çev. Örgen Uğurlu, Örgün Yayınevi, İstanbul, 2007, s. 7- 8.  
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Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı Franklin Delano Roosevelt ve İtalyan devlet adamı 

ve politikacı olan Benito Musollini ile Gazi Mustafa Kemal’in karşılaştırılmasının yapılmış 

olmasıdır.
287

 Gazete Sherrill’in bu yazısını değerlendirirken; yazarın Gazi’yi diğer ünlü devlet 

adamlarından özel doğası nedeniyle ayırmasına dikkat çekmiştir. Özellikle Gazi’nin karakteri, 

diplomatik yetenekleri ve dış politikada ki başarıları ile ilgili sözlerin altını çizen gazete; 

Gazi’nin Sherrill üzerinde bıraktığı etkiyi de dile getirmiştir.  Gazete Sherrill’in düşüncelerini 

şu sözlerle okuyucusuna aktarmıştır: 

‘…Charles Sherrill, Gazi'nin ilk karşılaşmalarında gösterdiği unutulmaz 

izlenimi vurgulamaya devam ediyor ve Cumhurbaşkanın olağanüstü 

diplomatik kabiliyetlerinin sıkıcı bir ifadesini aktarıyor: ‘Yabancı bir 

büyükelçi olarak Türkiye'ye geldiğimde savaş başkentini ziyaret etme 

isteğimi ifade ettim. İsteğimi yetkili makamlara ilettikten sonra, 

görüşebildim… Gazi sadece insanda ilgi uyandırmakla kalmıyor, aynı 

zamanda eşit ölçülerde de alıyordu. Karşısındakinin kendisiyle aynı fikirde 

olmadığı durumda; karşıt görüşü duymak kendisini memnun etmiyor, ancak 

aynı zamanda nedenlerini de bilmek istiyor. ‘Hayatımda hiç, Gazi gibi bu 

kadar açık ve doğru şekilde düşünen başka biriyle hiç konuşmadım.’ 

Böylece Türkleri Erzurum'dan Sivas ve Ankara'ya kadar kendi haklarıyla 

tanınma ve kendi tarihlerini bağımsız olarak belirlemeye değer olduğuna 

ikna etmeyi başardı.’ (Altı çizili cümle gazetenin yazısında yapmış olduğu 

vurguyu ifade etmektedir.)  

‘…Gazi bir kez daha Türkiye'yi tarihi ve diliyle gurur duyacak bir konuma 

getirdi. Dahası, yüzyıllardır hayalinin kurulamamış olduğu gelecek için 

büyük umutlar verdi. Görüşlerine göre, Türkiye yalnızca komşuları ile iyi 

ilişkiler içinde kalmayıp aynı zamanda bu ilişkileri zihinsel olarak 

derinleştirmeyi hedefleyen bir dış politika izliyor. Türkiye’yi çevreleyen tüm 

devletler, Mustafa Kemal’in dostane politikasına yöneldi ve her ülke en 

azından yarı yarıya Türkiye ile birlikte ilerlemeye hazırlanıyor. ‘Doğu'da 

barış, muzaffer olan Mustafa Kemal'den daha samimi bir dosta sahip 

değildir.’’ 
288

 

              Gazete de Gazi Mustafa Kemal ile ilgili değerlendirmelerin sıklaştığı 1930’lu yıllar 

aynı zamanda dünya basınındaki değerlendirmelerinde sık sık gündem olduğu bir dönemdir. 

Bu sebeple 1935 yılı haziran ayında Amerikalı gazeteci Gladys Baker’in Atatürk ile yaptığı 
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 Gazete’nin ilk değerlendirmesi şu sözlerle gerçekleşmiştir: ‘Eski büyükelçi, günümüzün en büyük üç devlet 

adamı ve neredeyse aynı yaşta olan Gazi, Roosevelt ve Musollini arasında devlet işlerinin icrasında ve 

yönetiminde ayrıca insanlığın en çok talep ettiği şey olan eşitlik ve iş imkanları üzerine bakışlarında bir 

karşılaştırma yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na giriş yaptığımda ise, özel bir hayattan topluma 

adım atan hiç kimse, Mustafa Kemal kadar yazarlar tarafından bu kadar yazılmamıştır.’ Ayrıca yazarın alıntı 

yapılan şu sözleri de dikkat çekiyor: ‘Zaman zaman Avrupa Batı’sında Gazi’nin sağlık durumunun kötü olduğu 

konusunda söylentilerin ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. Ancak hiçbiri iki saatten az sürmeyen kişisel 

görüşmelerde, Gazi'nin son derece güçlü, canlı ve sağlam olduğunu buldum. Ne sağlığı kötüleşti ne de yüce bir 

canlılıkla karakterize olan ruhu…” Türkische Post, 5 Mart 1934, No: 53, s. 1. 
288

 Türkische Post, 5 Mart 1934, No: 53, s. 1.  
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yabancı basında oldukça ses getiren röportajın gazetede yayınlanması da tesadüf değildir. 

Türkische Post gazetesinde ‘Türk hükümeti halkına özgürlük ve mutluluk vermek istiyor.’ 

açıklamasıyla yayınlanan bu röportaj ‘Savaş Tehlikesi, Bölgesel Paktlar, Amerika ve Savaş, 

Milletler Cemiyeti, Bolşevizm, Boğazlar, Halkın Lideri’ başlıkları üzerinden gerçekleştirilmiş 

ve gazetenin okuyucularına tam sayfa Almanca çevirisi ile verilmiştir. Söz konusu röportajın 

bir kısmı şu şekildedir: 

‘- Yakın gelecekte bir savaşın çıkmasının olası olduğunu düşünüyor 

musunuz? Kısa bir süre önce kendilerine Atatürk adı verilen, bir asker ve 

reformcu olan Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı 

olmadan önce sultanların oturduğu yer olan Dolmabahçe adlı beyaz 

mermer saraydaki yemek masasının altın sofra takımından açık mavi 

gözlerini kaldırdı. Ve bakışları, Şam işi perdeli yüksek pencerelerden, 

karanlıklar içinde sessizce akan Boğaziçi’ni geçerek Anadolu sahilinin 

yanıp sönen ışıklarına gitti. Ağır ve ciddî bir sesle dedi ki: 

- Yakın gelecekten söz etmemeli, savaş tehlikesi içinde şu an içinde 

bulunduğumuz zamanda da vardır… 

- Savaş çıktığı takdirde Amerika tarafsızlık siyasetini koruyabilir mi? diye 

sordum. 

- Mümkün değil.  Eğer savaş çıkarsa, Amerika’nın milletler topluluğunda 

kapladığı yüksek yeri herhâlde etkilenecektir. Coğrafî durumları ne olursa 

olsun, milletler birbirine birçok bağlarla bağlıdırlar… 

-  Türkiye neden Boğazları silahlandırmak istiyor? Sorusunu da ayrıca 

sordum. 

-  Türkiye’nin Boğazları açık bırakmaya razı olduğu Lozan Anlaşması’ndan 

beri dünyanın durumu ve bazı şartlar değişmiştir. Boğazlar Türk toprağını 

iki bölüme ayırır. Bundan dolayı bu deniz geçidinin kuvvetlendirilmesi 

Türkiye’nin güvenliği ve savunması için çok önemlidir. Boğazlar aynı 

zamanda, uluslararası ilişkilerde hayati bir faktördür ve böyle önemli bir 

pozisyonda olan yer herhangi serüvenci bir saldırganın keyfine ve 

acımasına bırakılamaz. Türkiye, olası barış bozucularının birbirleriyle 

savaşmak için Boğazlardan geçmesine engel olmak zorundadır. 

…Kemal Atatürk’e neden diktatör olarak adlandırılmaktan hoşlanmadığını 

sordum: 

-  Ben diktatör değilim, benim gücüm olduğunu söylüyorlar, evet bu 

doğrudur. Benim arzu edip de yapamayacağım hiçbir şey yoktur çünkü ben 

zoraki veya adaletsizce hareket etmem. Bence diktatör, diğerlerini iradesine 

bağlayandır. Ben kalpleri kırarak değil, kalpleri kazanarak hükmetmek 

isterim.’
 289 
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             Görüldüğü gibi üzerinde durduğu başlıklar ve altı çizilen cevaplar 

değerlendirildiğinde; bu röportaj sadece Türkische Post gazetesi ve okuyucuları için değil tüm 

Batı dünyası için önem arz etmektedir. Bilhassa Mustafa Kemal’in ikinci bir dünya savaşı 

çıkması durumunda nasıl bir tepki vereceğinin merakının giderilmesi ve olası bir savaşta 

jeopolitik olarak oldukça önem arz eden boğazların silahlandırılması konusu gazetenin ilgi 

odağındadır. Gazi İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını ve alınması gereken önlemleri yıllar 

öncesinden belirtmiştir. Bu bağlamda bu röportaj ve Gazi Mustafa Kemal’in cevapları onun 

ileri görüşlülüğünün de bir kanıtıdır denilebilir. Bilindiği gibi Adolf Hitler’in Almanya’da 

iktidara gelmesi ile sadece Almanya’nın değil diğer dünya devletlerinin de gerginleşmesine 

neden olmuş ve ‘Savaş’ kelimesini kendini gerçek kılana kadar hep ayakta tutmuştur. Sessize 

yaşamını idame etmekte olan kitleler için dönemin önemli devlet adamların düşünceleri her 

zaman duyulmaya değer düşüncelerdir. Çünkü savaşları başlatan ve bitirenler genellikle bu 

düşüncelerin sahipleri olmuştur. 

             Tarihçi ve yazar Hanns Froembgen’in Türkische Post gazetesinde 1936 yılında 

yayınlanan ‘Kemal Atatürk, Asker ve Lider’
290

 adlı makalesinde kullanılan;  

‘Yeni Cumhuriyetçi Türkiye, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 

olmadan düşünülemez. Kemal Atatürk sadece bir asker ve lider değil, savaş 

sonrası döneme damga vuran, dünyadaki ve özellikle Türkiye’deki dostları 

üzerinde büyük çekiciliği olan bir adamdır.’  

               Sözleri Mustafa Kemal Atatürk’e gösterilen saygı ve sevginin açık bir göstergesi 

olarak karşımıza çıkmıştır.
291

 Gazetede yayınlanan bu yazıya göre; Froembgen, içinde 

bulunduğu zamanın ve belirleyici olan kaderin Dünya Savaşlarında Atatürk’ü vurduğunu 

söylerken, bu kişiliğin büyüklüğünü ancak onun gerçekleştirdiği inkılâplar ve karşılaştığı 

güçlüklere rağmen Türk halkının yabancı ülkelerin vesayetinden kurtulduğu akılda tutulursa 

anlaşılabileceğini ifade etmiştir. Kemal Atatürk’ün yaşamı yalnızca Türk halkının üzerinde 

değil, dünya halklarının üzerinde de bir etki bırakmıştır. Yazar Kemal Atatürk’ün gençliğinde 

bile, Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflıklarının farkında olduğunu dile getirmiştir.
292
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Kendisindeki temelde devrimci niteliğinde olan ve hiçbir rivayeti olduğu gibi kabul etmeyen, 

sadece kendi iradesine bağlı doğasını yavaş yavaş tanıdığını aktarmıştır. Gazeteye göre 

Mustafa Kemal iflah olmaz bir vatansever modeliydi. Onun tarihsel süreç içerisinde yaptığı 

çalışmalar tüm dünya devletlerine örnek oluşturmaktaydı. Almanya da Atatürk’ün bu 

başarılarını yakından takip edip, takdir etmiştir. ‘…Kemal Atatürk eşi benzeri görülmemiş bir 

tutkuyla halkının refahı için çalışır ve sıkıntısını izler, aynı zamanda milletin başöğretmenidir. 

Eşi görülmemiş derecede ciddi oranlarda olan çalışmalarına baktığımızda ise bugün Atatürk, 

bir insanın tırmanabileceği en yüksek rakımdadır.’ Sözlerinin yine gazetenin Mustafa Kemal 

Atatürk’e bakışını özetler nitelikte yazıldığını söylenebilir.
293

 Mustafa Kemal’in yaptığı 

reform çalışmalarının her zaman yeni meyveler üreteceğini söyleyen gazete, bugün 

büyümekte olan Türk gençliğinin asla eski Doğu'yla tanışmayacağını ve Atatürk’ün ruhunu 

soluyan bir eğitimle büyüdüklerini dile getirmiştir.  

             1938 yılında gazetede Atatürk’ün sağlıyla ilgili ilk haber 31 Mart’ta yayınlanmıştır. 

‘Atatürk’ün sağlığıyla ilgili endişeye gerek yok’ başlıklı yazıda Kemal Atatürk’ün Ocak ve 

Şubat aylarında gerçekleştirdiği Yalova, Bursa ve İstanbul seyahatlerinden sonra ağır bir gribe 

yakalandığını ancak Fransız Prof. Dr. Fissenger tarafından muayene edildiğinden 

bahsedilmiştir. Profesör Atatürk’ü muayene ettikten sonra endişe edilecek bir durum 

olmadığını belirtmiş ve Fransa’ya geri dönmüştür.
294

 Ekim ayında Atatürk’ün geçirdiği ağır 

koma üzerine gazete durumu ‘Atatürk’ün Durumu – İki yeni duyuru’ haberi altında 

yayınlamıştır. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterinden alınan habere göre doktorla tarafından 

muayene edildiğini ancak rahatsızlıklarının aynı şekilde devam ettiğini ateşinin 38, nabzının 

120, nefesinin 22 olduğunu akşam saatlerinde ise biraz daha düzeldiğini aktarılmıştır.
295

 

Sağlık durumunu büyük bir hassasiyetle aktardığı görülen gazete bir ömrü milletine, ülkesine 

ve ideallerine adamış bu adam hakkında son olmayan fakat en acı haberi tarihler 10 Kasım 

1938’i gösterdiğinde yayınlamıştır. Söz konusu yazı ana hatları ile şu şekildedir: 

‘Türkiye Cumhuriyeti'nin yaratıcısı, Cumhuriyetin 15. yıldönümünden 

birkaç gün sonra, hayatını kaybetti. Atatürk vefat etti. Türk halkı onu içinde 

büyük uyanışın, yeniden doğuşunun sembolü, kurtuluş mücadelesinin 

kahramanı ve yükselişin eşsiz lideri olarak bırakıyor. Büyük Dünya 

Savaşından sonra geride kalan dünyanın içindeki, çelik savaş banyosunda 

ölmeyen ve karanlık bir zamanda ortaya çıkmış olağanüstü bir kişilik olan 

                                                                                                                                                         
Türkiye Cumhuriyeti’ni inşaya adamıştır ve asla dinlenmek için vakit ayırmıyor.’ şeklinde eklemiştir. Türkische 

Post, 10 Ocak 1936, No: 8, s.1. 
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bir hayat sona erdi. I. Dünya Savaşı'nın darbeleri altında, Osmanlı 

İmparatorluğu çöktü ve açgözlü yabancı güçler ganimetleri dağıtmaya 

başladığında, bir adam düşmüş ülkesine yapılacak olana karşı öfke 

bayrağını ele geçirdi: Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal. Çaresiz bir 

durumda, dışarıdan gelen yabancı güçlerin kuvvetli bir cephesiyle 

mücadelede hayatta kalan bir padişah sistemi, sinir bozucu bir oyunda 

anlaşılmaz yerli muhaliflere karşı insanların kanını akıttığı üç savaş, 

takdire şayan kahramanca işler ve son olarak Anadolu topraklarının 

yabancı güçlerin yönetiminden kurtarılması...  

Kurtuluş savaşındaki askeri başarısı, Gazi'yi tarihteki en önemli askerler 

arasında sıralamaktadır. Onun savaş alanındaki zaferleriyle birlikte devlet 

adamı olarak yaptığı şeyler kendisini insanlığın büyük eğitimcileri arasına 

yerleştirir. Ustaca içgüdüsüyle, eski Osmanlı İmparatorluğu'nun çürük 

temellerini savaş sonrasında tanıyan ilk devlet adamıydı ve Saray'ın 

acımasız, çürümüş ve zehirlenmiş dünyası ile Anadolu köylü halkının 

toprağı üstünde inşa etmeye başladığı yeni temel arasındaki ayrım çizgisini 

çizdi. Atatürk’ün halkına ilham veren yeni yaşam biçimi, kamusal yaşamın 

tüm alanlarında şekillendi. Gazi, halkının ilk öğretmeni olarak köy 

okullarını açtı ve köylülerinin kültürel gelişimi için çabaladı, organik, 

sağlıklı bir ekonomi inşa etmek için ilham kaynağı oldu ve Türk Ulus 

devletinin politik hakları için kararlı bir duruş belirleyerek yavaş yavaş 

dünya halkları arasında güvenli ve saygın bir konuma adım adım ilerledi. 

Atatürk, halkının varlığının tüm yönlerini kucaklayan hareketli 

mücadelesinin temellerini, her zaman gelişmeye devam edecek olan yeni 

Türkiye devlet topluluğunu oluşturmak için attı. Türk halkının büyük 

kederiyle birlikte bütün dünya bu kaybın etkisi altındadır. Dünya tarihinde 

büyük rol oynayan bir adam olan Kemal Atatürk sahneden ayrıldı. O büyük 

bir asker, yaratıcı bir devlet adamı ve ateşli bir vatansever modeliydi.’
 296

 

              1926 ve 1938 yılları arasında Gazi Mustafa Kemal hakkında birçok yazı ve haber 

yayınlayan gazete, onun dünya tarih sahnesindeki önemli kişilerden biri olduğunu, kişiliğinin 

ve hayatının her zaman insanlara örnek teşkil ettiğini ve edeceğini ifade etmiştir.
297

 Gazetede 

Mustafa Kemal için ‘Atatürk, halkının varlığının tüm yönlerini kucaklayan hareketli 

mücadelesinin temellerini, her zaman gelişmeye devam edecek olan yeni Türkiye devlet 

topluluğunu oluşturmak için attı.’ ’sözleriyle ise onun devlet adamı olarak başardıklarını 
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yenilikçi ruhunu ve halkına olan tutkusunu açık bir dille ifade edilmiştir. Nefes aldığı süre 

boyunca ülkesinin ve hayallerinin peşinden giden Mustafa Kemal Atatürk tarih sahnesinden 

ayrılmıştı. Ancak yıllar boyunca başardıkları, yaptıkları ve yapmadıkları konuşulmaya ve 

yazılmaya devam edecektir. 

 

3.3. Türkische Post Gazetesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne Yönelik Değerlendirmeler  

               Türkische Post gazetesinin 1932 ve 1938 yılları arasında; Türkiye Cumhuriyeti’ne 

yönelik yaptığı haber ve yorumlara bakıldığında, ülke ile ilgili haberlerde, gazetenin 

kuruluşundan 1923 yılına kadar geçen dönemine göre ciddi bir artış yaşandığını söylenebilir. 

                1932- 1933 yılları arasında Almanya’da yaşanan hükümet değişikliği, İkinci Dünya 

Savaşı’na doğru giden süreç ve bu olayların gazetenin genel yayın politikasında yarattığı etki 

ile Cumhuriyet’e yönelik haber artışının tetiklendiği yadsınamaz bir gerçektir. Ancak bu 

durumu sadece Almanya’dan kaynakladığını düşünmek yanlış bir tümevarım olacaktır. Çünkü 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1930’lu yıllardan itibaren ciddi bir gelişim gösterdiği dış politikası, 

söz konusu bu artışı tetikleyen diğer önemli kıstaslardan biridir. 1932 yılından Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümüne kadar ele aldığımız bu 

bölümde, gazetenin Türkiye’yi değerlendirmeye aldığı önemli makale ve yazılar 

incelenmiştir. 

               Gazetenin müdürü ve genel yazı işleri sorumlusu Muzaffer Toydemir’in 30 Ağustos 

1932 yılında Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin onuncu yılına özel kaleme aldığı yazıda 

dikkat çeken bir yorumu; Türk ordusunun büyük zaferinin sadece Türk tarihine değil, 

milletler arasındaki bağları hesaba katıp dünya tarihine yeni bir yön verdiğini savunması 

olmuştur.
298

 Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal’i destekler yöndeki yazılarına sıkça 

rastlanılan Muzaffer Bey, kişisel yorumları doğrultusunda bu yazı ile birlikte ülkenin tek 

hedefinin, sosyal ve ekonomik iyileşme sağlayacak politikalarla birlikte dünya devletleri 

arasında yerini almak olduğunu açıklamıştır.
299

  Muzaffer Bey; Türklerin on yıl boyunca Gazi 
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Mustafa Kemal’in ellerinden tuttuğunu ve böylece Gazi’nin yeni bir tarihin temelini atarak, 

modern bir Türk devleti yarattığı görüşü üstünde durmuştur.  1933 yılında Türkiye’de 

Cumhuriyet’in onuncu yılı şerefine yerel basınla birlikte Türkische Post’da ülkenin geçmiş on 

yılına yönelik değerlendirmelere girmiştir. Gazete bu güne özel dört ayrı makale
300

 

yayınlanmıştır.  Muzaffer Toydemir imzalı makalede; 

‘Bu 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti, milleti yüzyılların esaretinden kurtardı 

ve onu kendi seçimlerinin efendisi yaptı. Denizlerde özgürlük ve eşitlik 

konusunda olduğu gibi karada da Türk halkını güvence altına aldı; Türk 

yargısını ve Türk okul sistemini, üst düzey gelişmişlik seviyesine getirdi.’ 

Sözleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bu üstün başarısı kabul edilmiştir. 

Feridun Bey ise ‘Devrim ve ilerleme yolunda, bir anlığına tereddüt edip, 

kendimize olan güvenimizi yitirirsek eğer başarabileceğimizi anlamak için 

cumhuriyetimizin yalnızca ilk on yılına bakmamız yeterlidir. O zaman 

çekingenliğimiz ortadan kalkacak ve mücadele edemeyeceğimiz hiçbir engel 

kalmayacaktır.’ 

               Sözleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bu on yıllık başarısının, gelecekte 

yapacaklarının sadece birer başlangıcı olduğunu ifade etmiştir. Feridun Bey’e göre; yeni 

Türkiye’de öncelikle hükümet sisteminden başlayarak, modern fikir ve düşünceler ile her şey 

yenilenmiştir.
301

 

              Gazetenin yazarlarından Franz Schmidt- Dumont ise Türkiye’nin bu süreçteki 

gelişimini özellikle iç politikadaki uygulamalara dikkat çekerek ele aldığı yazısında 

‘Türklerin reform alanındaki bugünkü başarısını dikkate aldığımızda, bu başarının doğrudan 

milletten doğduğunu kabul etmek zorundayız.’ Diyerek ülkenin başarısının tamamen milletin 

inanç ve gücünden geldiğinin altını çizmiş ve Türklerin yaptığı reformların toplumun düzeni 

için zaruri bir durum olduğunu belirtmiştir.
302

 Türkiye’de uygulanan eğitim modeli üstünde de 

                                                                                                                                                         
Bugün, İsmet Paşa hükümetinin sosyal ve ekonomik açıdan iyileşme için enerjik ve kendine güvenen politikaları 

ile desteklenen dünya işlerine sıkıca bağlamaktan başka bir hedefimiz yok.’ Sözleriyle aktarmıştır. Türkische 

Post, 30 Ağustos 1932, No: 204, s. 1- 8 
300

 Bu makalelerden ilk ikisi Dukakın oğlu Feridun Bey (Dirimtekin) imzası altında ‘On Yıl’ ve Ahmet Muzaffer 

Bey’in ‘Çok Yaşa Cumhuriyet’ başlığı altında ilk sayfada tam manşet olarak yayınlamış. Diğerleri ise ikinci ve 

üçüncü sayfalarda Franz F. Schmidt- Dumont’ın kaleminden ‘Türkiye Ekonomisinin On Yılı’ ve tarihçi Victor 

Maurer ‘den ‘Yeni Türk Anayasasının Ortaya Çıkışı’ başlıklarıyla yayınlanmıştır. Türkische Post, 29 Ekim 

1933, No: 254, s. 1- 3. Bkz. Ek. IX. 
301

 Türkische Post, 29 Ekim 1933, No: 254, s. 1. 
302

 Franz Schmidt- Dumont’un bu makalesinde; Türk hukuku ve toplumu üzerine yapılan kısa bir değerlendirme 

şu şekildir: ‘Türklerin reform alanındaki bugünkü başarısını dikkate aldığımızda, bu başarının doğrudan 

milletten doğduğunu kabul etmek zorundayız. Bu başarılar önceki düzenden arta kalan yetersiz yaşam 

biçimlerinin değiştirilmesindeki cesur kararlılığın sonuçlarıdır. Bunu düzeltmeye ilk önce; beşikten mezara kadar 

insan ilişkilerini düzenleyen yasanın yenilenmesi ile başlanmıştır. Türkiye, bir federasyon aracılığıyla, önce 

Almanların Alman Haklarıyla ilgili olan ve birçok özelliğini kabul ettiği yasaları, Şeri ve Medjele hukukuna 

dayanan eski yasalarla değiştirmiştir. Bu yenilenme, çok eşliliği ortadan kaldırmıştır ve bu değişim aile hayatına 

dolayısıyla da devlet bütçesinin temellerine kadar uzanmıştır. Kadın ve erkeğin sosyal, ekonomik alanlardaki 
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duran Schmidt- Dumont; Türkiye’de eğitim ve öğretim alanında gerçekleşen reform ve 

ilerlemelerin çok önemli olduğunu söylemiştir. Bu yeniliğin yalnızca Avrupa’yı olabildiğince 

çabuk taklit etme fikri olmadığı gibi; ‘Türklüğü dünya tarihinde içsel niteliklerine uygun bir 

yere yerleştirmek’ ve 4 yüzyıldır süren sefaleti ve cahilliği telafi etmek amacıyla gelişim ve 

değişim yolundan gidildiğini dile getirmiştir. Ayrıca genç Türk nüfusunun da eğitim alanında 

potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ancak dünya güçlerinin politik alandaki 

mücadelesinin bu gelişimi etkilediğini de sözlerine eklemiştir. Tarihçi Victor Mauer’in Yeni 

Türk Anayasası’nın ortaya çıkış süreci üzerine yaptığı değerlendirmede ise süreci 27 Aralık 

1919 yılı Mustafa Kemal’in Ankara’ya geçmesinden ele almış ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin açılışını ve bu süreçteki faaliyetlerini değerlendirmiştir. Mauer’in Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bu on yıllık gelişiminde özellikle altını çizdiği yer ise; 

‘Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919'da birlikleriyle birlikte Ankara'ya taşınana 

kadar Türkiye tarihinde bağımsız bir faktör olarak görülmedi. Sultan'ın 

Müttefiklerin etkisi altında olduğu gerçeğine rağmen hükümeti ne olursa 

olsun, düşmanca tecavüzün tehlikelerinden kurtardı. Ankara'yı yeni bir 

Türkiye'nin başkenti ve hareketin yeri olarak seçmeye karar verdi…  

Bu yasal faaliyetleri kısa bir süre sonra tüm hukuk sisteminin 

laikleştirilmesi takip etti: medeni hukuk, ticaret hukuku, ceza hukuku 

Alman, İsviçre ve İtalyan kalıplarına göre yeniden konumlandırıldı. İslami 

veya başka herhangi bir tek kurala göre değil. Bununla birlikte, ilk 

gördüğümüz kısmı bugünkü yeni Türk devletinin onuncu yıldönümüyle sona 

eren, sakin ve güvenli bir gelişme için tüm şartlar yerine getirildi.’ 

              Sözleri olmuştur.
303

 Mustafa Kemal’in başlattığı bu bağımsızlık hareketi ülkeyi 

Cumhuriyet yoluna götürmüş ve birçok inkılâp hareketi ile Cumhuriyet’i de modern 

dünyanın, değişen ve dönüşen toplumlarına adapte bir hale getirmeye çalışmıştır. Bir 

toplumun huzur ve refah düzeyinin, o ülkenin hukuk ve adalet sistemiyle paralel gittiğine 

inanan Mustafa Kemal ve Cumhuriyet’in diğer evlatları, faaliyetlerine ilk olarak anayasa ve 

hukuk sistemini geliştirme çabasıyla başlamıştır. Bu yüzdendir ki Victor Mauer’in 

makalesinde ele aldığı Türk anayasası ve ortaya çıkış sürecide her safhasıyla önem arz 

etmektedir. 

               1934 yılı Nisan ayında gazetenin yayınladığı başka bir makalede; Ankara’da 

hükümetin kurulduğu ilk yılların başlangıç noktası yapıldığı süreçten:‘O günden bu yana 14 

                                                                                                                                                         
eşitliği ilk önce; Batı formlarında olan kadınlar ve erkekler arasındaki ilişkiyi yenilemiştir. Böylece kadının 

görgü ve özelliklerinin tonunun şekillendiği bir Türk toplumu yaratılmıştır. Bütün bunlar önceki yasal formda 

gerçekleşmesi imkânsız durumlardır.’ Türkische Post, 29 Ekim 1933, No: 254, s. 2. 
303

 Türkische Post, 29 Ekim 1933, No: 254, s. 2. 
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yıl geçti. Her biri Türk halkının varlığı için çok fazla başarı ve şiddet içeren ve yeni bir 

yenileme çalışması gerektiren on dört yıl…’ şeklinde bahsetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 

bu süreçte çok zorlu ve katedralli yollardan geçtiğini vurgulayan yazı; sözlerini Türk 

gençlerinin haklı gururuna değinerek bitirmiştir.
304

 

1935 yılında gazetenin baş editörü olan Heinz Mundhenke’nin Cumhuriyet’in kurulduğu yıla 

özel ‘İnşaat Yılı ve Atatürk çalışmalarının dayandığı destek direkleri’ başlığıyla yayınladığı 

makalede; Türkiye’nin iç ve dış politikası ve özellikle sanayi, ekonomi ve eğitim alanında 

yaptığı çalışmalar değerlendirme altına alınmıştır. 

‘Fikirler, onları somutlaştıran insanlarla ölmez. Bu cümle, bütünüyle genç 

Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişimi için geçerlidir. Türk kahramanlar, 

halklarının özgürlüğü mücadelesinde hayatlarını feda ettikleri zaman, 

hangi fikirler için ölmek istediklerini hayal ettiler. İnsandan insana 

kendilerini ektiler toprağa ve en seçkin taşıyıcılarını Atatürk’te buldular.’ 

              Sözleri ile başlayan yazıda; asıl dikkat çeken yazının bitiş cümleleri olmuştur.
305

 

Bilhassa İkinci Dünya Savaşı’na yaklaşıldığı ve dünya devletleri arasındaki politikalarda 

gerilimin artış gösterdiği bu yıllarda; Türkiye’ye satır aralarından mesajlar verilmeye 

başlanmıştı. Almanya’nın Türkiye’nin daimi ve sadık dostu olduğu vurgulanırken, 

Türkiye’nin diğer yabancı devletlerin verdiği sözlere aldanmayacağını, belirleyici olan 

faktörün yine Türk milletinin kendisi olduğu ifade edilmiştir.  Zira 1936 yılında Cumhuriyet 

için yazdığı başka bir makaleye baktığımızda Türkiye’ye verdiği satır arası mesajların devam 

ettiği görülmektedir. Ancak 1936’da ki yazısında özellikle Türk Ekonomisi ve ülkenin 

amaçları üstünde durduğu görülmektedir. Türkiye Cumhuriyet’inin o döneme kadar elde ettiği 

başarılarının neredeyse hepsinin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün insiyatif ve 

vizyonundan kaynaklandığını belirtmiştir. Ayrıca Atatürk’ün Türk milleti için olan 

hedeflerini;‘Atatürk bu gün Türk halkının iki önemli ilkesini ortaya koydu: Birincisi, 

                                                 
304

 ‘Türk Milleti’nin Gücünün Bir Yansıması’  başlığıyla yayınlanan makalede; Anadolu’daki o zor yıllar: ‘Ülke 

son on yıllardaki ağır ve kayıplı mücadelelerin ardından çok zayıfladı ve görünürde güçsüzlük içinde acı kaderi 

ile kendi kendilerine kaldılar. Düşmanlarının lütfü ile kendi ölümcül varlıklarının kurtuluşunu arayan eski 

efendileri tarafından ihanet edilen ve terk edilen Anadolu'nun köylüsü, kurtuluş gününü bekliyordu. Basit, ama 

sadece kendi gücüne olan daha kesin inançları nedeniyle, bir liderin gelip onlara ihtiyaçtan ve sefaletten çıkış 

yolu göstereceği günü bekledi…’ sözleri ile tanımlanmıştır. Türkische Post, 23 Nisan 1934, No: 93, s. 1. 
305

Söz konusu yazının bitiş cümleleri: ‘…Tabii ki, bu açıklamalar ancak Türkiye'nin son yıllarda büyük enerji ve 

kararlılıkla kazandığı başarılara genel bir bakış sağlayabilir. Ne de olsa, bu örnekler bile burada dünya barışının 

korunması ve sağlamlaştırılması için kullanılan güçler olduğunu gösteriyor. Bu artan gelişmeleri dikkatle takip 

eden yabancı ülkelerin arkasında hiçbir şey olmayan güzel sözleri etkili değildir, belirleyici olan sadece Türk 

halkının yürüttüğü işlerdir. Seçilen yolun gelecek için aynı kalacağına dair hiçbir şüphe yoktur.’ Şeklinde 

olmuştur. Türkische Post, 29 Ekim 1935, No: 255, s. 3- 4. 
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Anavatan ve haklarını savunabilmek için güçlü olmak, ikincisi de barışı sağlamak için 

uluslararası işbirliğine değer vermek.’ Cümleleriyle aktarmıştır.
306

  

                 Heinz Mundhenke’ye göre ‘Türk devleti bugün ihmal edilemeyecek bir güçtür’ ve 

devletin o güne kadar uyguladıkları politikalar uluslar arası alanda dünya devletleri arasında 

itibar sağlama çabasıdır.
307

 Konuşmalarında ayrıca Türkiye içindeki ve dışarıdaki Alman 

basının; Türk- Alman işbirliği neticesinde kendini ortaya koyduğunu ve Türkiye’yi bu konuda 

çok takdir ettiğini söyleyebiliriz. Bu basın ve yayın çalışmalarının her iki ülkenin de 

geleceğinde pozitif anlamda etkiler bırakacağını düşünmektedir. 

                  1937 yılında; gazetenin ‘daha iyi bir geleceğin öncüleri’ olarak nitelendirdiği 

isimlerden biri olan İsmet İnönü hakkındaki yorumları dikkate değerdir. İnönü’nün Ekim ayı 

içerisinde resmi olarak başbakanlık görevinden istifa etmesi Mustafa Kemal- İnönü 

işbirliğinde bir sona gelindiğini göstermişti. Bu konuya dikkat çeken gazete iki devlet 

adamının arasındaki ilişkiyi İsmet İnönü penceresinden incelediği görülmüştür. Öncelikle 

Türkiye’nin yıldan yıla artış gösteren reform programlarının sistemli ve başarılı bir şekilde 

uygulanmasının sadece hükümetteki tüm çalışanların en üst düzeyde bir bağlılıkla, görevlerini 

yerine getirmesiyle mümkün olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda Atatürk’le birlikte en 

başından beri ön plana çıkmış ve Türk milletinin özgürlüğü için mücadele etmiş bir savaşçı 

olarak İsmet İnönü’yü değerlendirmeyi uygun bulmuştur. Yaklaşık olarak on beş yıldır, ağır 

bir sorumluluk altında, hükümetin başında olan İnönü’nün devletin en güvenilir 

çalışanlarından biri olduğunu belirtilmiş ve Türkiye Cumhuriyet’ini Kemal Atatürk’ün 

                                                 
306

 Heinz Mundhenke’nin ‘Genç Cumhuriyet gücünü büyük bir amaç ve enerji ile kullanıyor’ başlığıyla ele 

aldığı yazısında Türkiye Cumhuriyeti için ayrıca şu sözlerde bulunmuştur. ‘Dünya gözlerini; barışçıl, emek 

isteyen ve çalışan, genç Cumhuriyet’e döndürdüğü gün, Türk halkının kendilerine verilen görevleri çözmek için 

yeni enerjiler toplayan ve kontrollü bir biçimde sonuca ulaşan bir toplum olduğunu da göreceklerdir. Bu yüzden 

geçmişten günümüze kadar elde ettiği tüm başarılara genel bir bakış verilmesi uygun olacaktır. Dünya, bugüne 

kadar elde edilen başarıların hepsinin Cumhurbaşkanı Atatürk’ün üstünlüğü, içgüdüsü ve geniş görüşlülüğünden 

kaynaklanmaktadır. Atatürk 1 Kasım 1935 yılında yaptığı konuşmada Türk halkının iki önemli ilkesini ortaya 

koydu: Birincisi, Anavatan ve haklarını savunabilmek için güçlü olmak, ikincisi de barışı sağlamak için 

uluslararası işbirliğine değer vermek. Türk halkının lideri, günümüzde yaşadıkları gibi zor çatışmaları dünyada 

ortadan kaldırmanın Türk uygarlığının en büyük arzusu olması gerektiği inancındadır. İç idare söz konusu 

olduğunda, Atatürk, özellikle doğudaki olmak üzere her şehirde ki örgütlenmeleri genişletme gereğinin altını 

çizdi. Aynı zamanda, Türk Hükümetinin en acil refah hedeflerinden biri tüm kasaba ve köylerin 

güzelleştirilmesiydi. Ülkenin sanayileşmesine daha da büyük bir ivme kazandırılmalıdır. Bununla birlikte ele 

alındığında, ekonominin geliri arttırılmalıdır…’ Türkische Post, 29 Ekim 1936, No: 257, s. 3.       
307

 Makalenin devamında; ‘…Haklı bir gururla, Başbakan İsmet İnönü, Kamutay’daki bütçe tartışmasının 

sonuçlanması durumunda, şu cümleyi formüle edebildi: “Hem ülke içinde hem de dışında tüm çalışmalarımız, 

sağlam ve açık bir politikaya dayanıyor. Politikamız, halkın en eksiksiz şekilde birleşmesini sağlayacak şekilde 

yürütülüyor. ' Canlılık ve yaşama isteği sayesinde, herhangi bir kriz ancak nedenlerini aşma ve ortaya çıkan tüm 

soruları çözme cesareti taşıyan insanlar tarafından aşılabilir.. “Türk devleti bugün iktidardır” dedi hükümet 

başkanı, barış ve uluslararası işbirliğinin çıkarları göz ardı etmemesi gereken halk temsilcilerine bir konuşma 

yaparken.’ Sözleri aktarılmıştır. Türkische Post, 29 Ekim 1936, No: 257, s. 3.  
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direktiflerine göre yönetmeye devam ettiği vurgulanmıştır.
308

 Gazetenin baş editörü olan 

Mundhenke söz konusu bu cümleleriyle bir nevi İsmet İnönü’nün başka seçeneği olmadığı 

imasında bulunurken, onun karakteri üzerinden yaptığı yorumlara devam etmiştir. Güçlü ve 

kinayeli bir kalemi olan yazar ayrıca İsmet İnönü’nün ülkesi için edindiği kazanımların 

Almanya tarafından da gayet takdir edildiğini aktarmıştır. 

‘İsmet İnönü ismi sonsuza dek yeni Türkiye tarihine bağlı kalacaktır. Bir 

devlet adamı için bundan daha iyi bir ödül olabilir mi? Şimdilerde İsmet 

İnönü; uzun zamandan beri yeniden planlanmış bir yaratılış için hükümetin 

başı olarak yer aldığı görevinden istifa etmişse de, bunu sakin bir şekilde 

yapmayı başardı, kendisinin kibir ile uzaktan yakından hiçbir ortak yönü 

yoktur. Üstelik halefi Celal Bayar'a sağlam bir temele dayanan bir devlet 

sistemi bırakmıştır.’ 

              Sözleri ile birlikte değerlendirmelerini noktalamış ve yeni hükümet kadrosuyla 

beraber ekonomik alanda hala İnönü’nün politikalarıyla devam edilmesi gerektiğini de 

vurgulamıştır.
309

 1938 yılında dikkat çeken yorumlardan biri; aynı yıl içinde gazetenin 

editörlüğüne getirilen; Dr. Eduard Schaefer’a aittir. Türkiye Cumhuriyeti için;  

‘Yeni Türkiye'nin on beş yıllık sosyal, ekonomik ve kültürel gelişiminde 

göstermesi başardıkları artık herhangi bir vurguyu gerektirmiyor, çünkü bu 

başarılar bugün Kemalist Türkiye'nin Ortadoğu'da güvenli, modern bir 

devlet olarak ortaya çıkması için bütün şartları yaratmıştır. Türkiye artık 

uluslararası politikada lider bir konuma sahiptir ve dünyanın göz önünde 

bulundurması gereken güçlü bir faktördür.’ 

               Sözlerini kullanmış ve bu başarının kanıtı olarak; 1937 yılında Avrupa’nın İspanya 

Savaşı’nın da etkisiyle içinde bulunduğu kritik durum ve uluslar arası alanda çatışmalar ve 

tehditlerin arttığı süreçte; Türkiye’nin iç ve dış politikasındaki istikrarı göstermiştir. Bilhassa 

Balkan devletleri ile olan yakın işbirliği; siyasi ve ekonomik temelleri olan ortaklıklar bu 

istikrarda büyük etkileri olan atılımlardır.
310

 Schaefer’ın makalesine Türkiye’nin ekonomisi 

                                                 
308

 Burada ‘izin verilmesi’ anlamında kullanılan ‘vorbehalten’ fiili cümle içinde ayrıca; ‘mahkûmdur, 

zorunludur’ gibi anlamlara da gelmektedir. Ayrıca kelimenin Türkçe karşılığı için bkz. M. Sait Çakar, Türkçe-

Almanca, Almanca- Türkçe Hukuk Sözlüğü, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1999, s. 517.  
309

 Türkische Post, 29 Ekim 1937, No: 256, s. 1. 
310

 Türkiye’nin Balkanlar’da süren başarısının özellikle altını çizen yazar açıklamalarında şu bilgilere de yer 

vermiştir: ‘Yunanistan ile dostluk anlaşması imzalanan ek bir anlaşma ile genişletildi. Yunanistan ile Dostluk 

Anlaşması, 27 Nisan 1938'de Atina'da Celal Bayar ve Metaxas tarafından imzalanan ilave Anlaşma ile 

genişletildi. Türkiye’nin belirleyici katılımıyla 30 Temmuz’da yürürlüğe giren Selanik Anlaşması, daha önce 

Türkiye’ye Trakya sınırının tahkimatı konusunda uygulanan kısıtlayıcı hükümleri de kaldırmıştır. Selanik 

Anlaşmasında varılacak olan Bulgaristan ve Yunanistan yaklaşımı, Balkan Konfederasyonunun pekiştirilmesine 

de katkıda bulundu… Türkiye’nin cumhuriyetin son 15. yılında artan itibarı, Avrupa’nın güçlerinin de ülkeye 

olan ilgisinin artmasında özellikle etkili oldu. Korunmuş bir geleneğe göre, Türk dış politikası, diğer güçlerle tek 

taraflı bağlara olan mesafesini korudu ve her yönden bağımsızlığını titizlikle savundu. Dahası, Balkanlardaki 

komşularıyla dostane ilişkilerini sürdürdü ve Avrupa güçleriyle ekonomik bağlarını derinleştirerek, Türkiye 
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hakkındaki yorumları ise özellikle göze çarpan inşaat başarıları ve kalkınma umutları bugün 

tüm dünyada tanınmaktadır şeklindeydi. Aynı yıl içinde verilen İngiliz kredisi bunun bir 

kanıtı olarak göstermiştir. Hemen ardından Almanya ve Türkiye iş ortaklığının altını çizen 

yazar; Almanya’nın Türkiye’ye verdiği 75 milyon liralık ticaret kredisini, Türk ürünlerinin en 

büyük tüketicisi olan Almanya’nın Türkiye’ye gösterdiği bir güven hareketi olduğunu ifade 

etmiştir. Yaklaşan büyük savaşın artık rengini almaya başladığı bu süreçte gazetenin yeni 

editörünün satır arasında verdiği ‘Türkiye’ye olan Güven’ mesajlı bu haberler de, gazetenin 

son yıllardaki tutumu genel olarak değerlendirildiğinde sıklıkla karşımıza çıkanlar arasındadır 

ve tesadüf değildir. Yazar son olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Meclisinde yaptığı 

konuşmaya dikkat çekmiştir. Kemal Atatürk’ün “Dediğimiz gibi büyük çabamız, ulusal 

varlığımızı bir ulusun ulaşabileceği en yüksek medeniyet ve refah seviyesine getirmek!” 

sözlerini kullanarak yazısını sonlandırmıştır.
311

 

               1932 ve 1938 yılları arasında iki kez gazeteye olan dış müdahaleden dolayı editör 

değiştirdiği görülen gazete için, bu süreçteki yayın politikasının; Türkiye’yi herhangi bir 

savaş tehlikesinde Almanya’nın yanında yer almaya ikna etmek düşüncesiyle paralel gittiği 

söylenebilir. Ancak haberlerin niteliği üstüne bir değerlendirmeye gidildiğinde açık bir 

şekilde; Türkiye lehine yapılan haberlerin tamamen ülkenin kendi başarılarından kaynakladığı 

su götürmez bir gerçektir. Özellikle bu süreçte Türkiye’nin dış politikadaki başarıları ve 

tutumunun etkisi büyüktür.  

 

3.3.1. İnkılâplar                

             Gazete de ilgiyle takip edilen Türkiye Cumhuriyeti’ndeki inkılâp hareketleri, 

1932’den itibaren ele alınmış bu bölümde de ilk altı yıllık süreçte gördüğü ilgisini 

kaybetmediği söylenebilir.  

              Türkiye Cumhuriyeti’nde 1930’lu yıllara gelindiğinde devlet içinde 

gerçekleştirilmeye çalışılan radikal uygulamaların dışında kültür, dil ve tarih alanındaki 

çalışmalarda da büyük aşamalar kaydedildiği görülmektedir. Özellikle ülkede son yaşanan 

Menemen olayından sonra, hız verilen kültür çalışmaları, hükümet tarafından gericiliğin ve 

                                                                                                                                                         
önemini önemli ölçüde arttırdı.’ Ayrıca yazar; Güneydoğu’da Almanya’nın en büyük ticaret ortağı olan 

Türkiye’nin, Orta Avrupa’daki siyasi haritasının dönüşümünü tamamladığını da ifade etmiştir.  Türkische Post, 

29 Ekim 1938, No: 255, s. 1. 
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 Türkische Post, 29 Ekim 1938, No: 255, s. 1. 
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eskimiş fikir kalıplarının önüne geçmek için çare olarak görüldüğü söylenebilir.
312

 Alınan bu 

önlemlerden biri; 1931 yılında Türk Ocaklarının kapatılması
313

 ve Cumhuriyet Halk Fırkasına 

devredilmesi ile kendini gösterirken, 1932 yılında bu ocakların hükümet eliyle halkevleri 

olarak açılmasıyla da verilmek istenen şekli bulmuştur. Mustafa Kemal, dil ve tarih 

alanlarındaki çalışmalara çok önem vermiştir. Bu bağlamda; 12 Nisan 1931 tarihinde kurulan 

ve 1935 yılında ‘Türk Tarih Kurumu’ adını almış olan ‘Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’,
314

 tarih 

alanında yapılan önemli atılımlardan biridir. 12 Temmuz 1932 tarihinde ise ilk ‘Türk Tarih 

Kongresi’ toplanmıştır.
315

 Türkische Post gazetesinde 2 ve 11 Temmuz tarihleri arasında 

yapılan I. Türk Tarihi Kongresi ve kongrenin genel özeti günü gününe okuyucuya 

aktarılmıştır.
316

 Ayrıca kongre ile ilgili yapılan alıntılarda 10 Temmuz’daki Yusuf Hikmet 

                                                 
312

 Akşin, a.g.e., s. 205. 
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 Türk Ocakları 1912 yılında, Türkçülük akımına bağlı milliyetçi bir kültür derneği olarak, Ziya Gökalp, 

Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Yusuf Akçura ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Bu Ocaklar Cumhuriyet 

döneminde yapılan inkılâpların kitlelere benimsetilmesi, Türk tarihinin ve sanatının incelenesi, çağdaşlaşma 

temalarının vurgulanması gibi konularda önemli bir işlevi vardı.  Ayrıca Türk dilinin gelişmesi ve yaygınlaşması 

konusunda da faaliyetlerde bulunmuştur. Ancak ilerleyen süreç içerisinde hükümet safında yer alan basın 

tarafından işlevini yitirdiği konusunda birçok eleştiri almıştır. Asıl kapatılma sürecinde rol oynayan olay ise bazı 

Ocak üyelerinin Serbest Cumhuriyet Fırkasına girmesi ve Hamdullah Suphi Bey’in Cumhuriyet Halk Fırkasına 

karşı düşünce özgürlüğünü ve çoğulculuğu savunmasıdır. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa 24 Mart 1931’de 

bir demeç vererek, halkçılık ve milliyetçilik ilkelerini bilimsel alanda yaymaya ve Türk Ocakları’nın, aynı 

ilkeleri gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Fırkası ile bütünleşmiş olarak çalışmasını uygun gördüğünü açıklamıştır. 

Böylelikle 10 Nisan’da Türk Ocakları feshedilmiş ve hak ve hükümlülükleri Cumhuriyet Halk Partisine 

devredilmiştir. Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923 -2000,C. I, s. 168- 169. 
314

  Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin ilk çalışması, Mustafa Kemal Paşa’nın talimatıyla yeni tarih kitabının ‘Türk 

Tarihinin Ana Hatları’ adı altında kaleme alınmasıdır. Türklerin uygarlığın gelişmesinde önemli bir yere sahip 

olduğunu göstermek için ‘Türk Tarih Tezi’ geliştirilmiştir. Türk Tarih Tezi; tarih olaylarını iki bölümde 

incelemektedir. Birincisi dünya tarihi ile ilgili olup; insanlığın ve dünya uygarlığının ortak başlangıcı ve bu 

konudaki fikirleri ile ortak paydada buluşulan Herbert George Wells’in düşünceleri kabul edilmiştir. İkinci 

bölümde ise ulusal tarih ile ilgili olarak; öncelikle Türklerin ikinci sınıf bir ırk değil, aksine beyaz ırkın 

antropolojik özelliklerini taşıdığı belirtilmiş. Çıkış noktası olarak Türklerin en eski uygarlıkların doğmuş ve 

gelişmiş olduğu Orta Asya’dan göç ederek yayıldıkları yerlere uygarlıklarını götürdükleri üzerinde durularak, bu 

bağlamda Anadolu’nun doğudan göç ederek gelen en eski halkı olan Etiler ile sonradan buraya gelip yerleşen 

Türkler arasında bir kaynak birliği olduğu belirtilmiştir. Bu niteliği ile Türk Tarih Tezi; tarihin siyasal amaçlı bir 

düşünce ile yorumlanmasına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.  Mustafa Kemal’in tarihe olan bakış açısı 

Türk Tarih Kurumu üyelerine vermiş olduğu yönergede de şu sözlerle dile getirmiştir: ‘Her şeyden önce dikkat 

ve özenle kendi seçeceğiniz belgelere dayanınız… Yoksa dünyanın bin bir şarlatan ve bin bir ulusun tarihçisi 

geçinen sokak siyasetçisinin oyuncağı kalırsınız.’. Enver Ziya Karal, ‘Atatürk ve Tarih’, Atatürk’e Saygı, Türk 

Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1969, s. 99- 101. 
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 1932 yılının başlarında Mustafa Kemal Paşa, yeni tarih görüşünün öğretmenlere anlatılması için temmuz 

ayında bir kurs düzenlenmesini istemişti. Bu tasarı Birinci Türk Tarihi Kongresi olarak gerçekleşti. Türk Tarihi 

Kongresi milli bir kongreydi, hatta ilk tasarıdaki gibi bir yaz okulu özelliği de taşıyordu. Uluslararası bir niteliği 

yoktu. Tüzüğünün birinci maddesinde kendisini ‘Türkiye Cumhuriyeti Reisi Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin 

himayesinde ve Ankara da çalışan ilmi bir cemiyet’ olarak tanımlayan bu kurum amacını ‘Türk tarihi ile Türkiye 

tarihi ve bunlarla ilgili konuları incelemek ve elde edilen sonuçları her türlü yolla yaymak’ olarak açıklamıştır.  

Ayrıca alanındaki ilk bilimsel kongre olan I. Türk Tarihi Kongresi’nin tartışmaları dört ana konu etrafında 

toplanmıştır. Bunlar; Tarihöncesi ve ilk tarih dönemlerine ait kaynakların yetersizliği ve kullanımı meselesi; 

Türk dilleri ve ders kitaplarındaki dil hataları üzerine tartışma; Orta Asya’dan geniş çaplı bir göçe yol açan 

coğrafi ve doğal değişikliklerin tartışılması ve aynı yıl basılan ders kitapları üzerine genel tartışma. Cumhuriyet 

Ansiklopedisi 1923 -2000,C. I, s. 191- 192.   
316

 Ek olarak, kongrenin her günü ‘Tarihsel Araştırma Konferansı’ başlığı altında incelenmiştir. 
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Bey’in konuşmasının vurgulanan kısımları dikkat çekmektedir.
317

 Gazetenin kongreden 

yaptığı alıntılar ve verdiği haberler incelendiğinde, gazete için ‘Türk tarihini ve yeni Türk 

kimliğini’ okuyucusuna en sade şekilde ve herhangi bir ekleme ya da değiştirme yapmadan 

aktarmaya çalıştığını ve bunun yeni Türkiye Cumhuriyeti’ne duyduğu meraktan 

kaynaklandığı söylenebilir. 

              Bir toplumdaki ulusal kültür düzeyinin gelişmesinde tarih kadar dil de önemli bir 

etkendir. Söz konusu bu gelişim süreci içerisinde 12 Temmuz 1932 tarihinde ‘Türk Dili 

Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) kurulmuş ve ilk Türk Dil Kongresi, 26 Eylül 1932 de 

toplanmıştır. Mustafa Kemal’in önderliğinde kurulun bu kurumun ilk kongresinde, Türk 

dilinin sadeleştirilmesi, yabancı kelimelerden arındırılması ve bunun yanı sıra Türkçe ’ye asıl 

kimliğini yeniden kazandırmak üzerine tartışmalara girilmiştir. 26 Eylül ve 6 Ekim tarihleri 

arasında gerçekleşen ‘Birinci Türk Dil Kurultayı’
318

 hakkında Ahmet Muzaffer Bey’in 

gazeteye yazdığı bir makale de kongrenin amacını ve genel durumunu aktardıktan sonra 

düşüncelerini  

‘…Sonuçta, ilk Türk Dil Kongresi'ne katılan her bir kişi, Osmanlı'dan Saf 

Türkçe ‘ye geçişin başlangıcında olmaktan büyük bir heyecan duydu. 

Kongredeki çok sayıda dinleyici arasında Macaristan ve Bulgaristan 

elçileri, Fransız askeri üyeleri, birkaç Amerikalı öğretmen ve yabancı 

koloninin birçok üyesi vardı.’ 

              Diyerek ifade etmiştir.
319

 Buradan da anlaşıldığı gibi Türk Dil Kurultayı yabancı 

katılımcılarında dikkatle takip ettiği uluslararası nitelikte bir kongre olmuştur. 1933 yılı 

eğitim alanındaki reformlara bir yenisinin daha eklendiği bir yıldır. ‘1933 Üniversite 

Reformu’
320

 olarak adlandırılan, İstanbul Darülfünunu’ nün kapatılıp yerine Millî Eğitim 

                                                 
317

 ‘…Hikmet Bey, sunumunda özellikle son üç yüzyıldaki Türk dünyasının gerilemesinin sebepleri hakkında 

yoğun olarak konuştu. Hikmet Bey Türk Tarihi’ni üç bölümde ele aldı. Bunlardan birincisi; ‘Orta Asya'nın kendi 

içinde bir yapıyı temsil ettiği ve gelişme için en iyi fırsatlara sahip olduğu zaman.’ İkincisi; aynı kıtada 

Bozkırların, imarı mümkün yerlerden epey fazla olmaya başladıkları zamanla, Selçuk Türklerinin esasen Türk 

vatanı olan Anadolu’da büyük Bozkırlardan uzak bir yerde yeniden siyasal bir yönetim kurdukları zaman 

arasında geçen dönem.’Ve üçüncüsü de ‘Malazgirt Savaşı’yla Türkiye’de laik bir Cumhuriyet’in kurulması 

arasında geçen dönem.’ Türkische Post, 11 Temmuz 1932, No: 161, s. 1.    
318

 Mustafa Kemal Paşa’nın vefatına kadar geçen sürede iki kurultay daha yapıldı. İkinci Kurultay 18- 23 

Ağustos 1934’te toplandı. 24-31 Ağustos 1936’da yapılan üçüncü kurultayda Türk Dili Tetkik Cemiyeti adı Türk 

Dil Kurumu olarak değiştirildi. Bu kurultay kısa süre sonra terkedilecek olan ‘Güneş Dil Teorisi’nin doğuşuna 

sahne oldu. Bakanlar Kurulu’nun 15 Ocak 1940 tarihli kararnamesiyle kamu yararına çalışan dernekler arasına 

alınan Türk Dil Kurumu’nun amacı; ‘Dilimizin özleşmesini ve bütün bilim, teknik, sanat, kavramlarını 

karşılayacak yolda gelişmesini, devrimci bir anlayışla ve bilim metotlarına uygun olarak sağlamaya çalışmak’ 

olarak belirledi. Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923 -2000,C. I, s. 193. 
319

 Türkische Post, 27 Eylül 1932, No: 228, s. 1. 
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 1933 yılına kadar İstanbul’da Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Darülfünun ismiyle bir yüksek öğretim kurumu 

mevcuttu. Ancak Cumhuriyetle birlikte yeni gelişen ve değişen yeni Türkiye’nin ihtiyaçlarına karşılık 

veremediği açık bir şekilde ortadaydı. Bu yüzden öncelikle öğretim kadrosunda bir yenilemeye gidilmiş ve 
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Bakanlığı’na bağlı yeni bir Üniversite’nin kurulmasına ilişkin kanun mayıs ayında TBMM de 

kabul edilmişti. Gazete’nin bu konudaki değerlendirmesi ‘Gazi Üniversite’de’ başlığı altında 

yapılmıştır. 2 Temmuz tarihinde uluslararası hukuk sınavına katılan gazi bu sınavı kendi 

yönetmiş ve öğrencilere birçok soru sormuştur. Gazi öğrencileri değerlendirdikten sonra bu 

konuda daha o çalışma yapılması gerektiğine işaret etmiş ve öğretme yöntemlerini iyi olarak 

değerlendirmiştir. Gazete Gazi Kemal Paşa’nın üzerinden baktığı üniversite reformunu 

gerekli görmüş ve eğitim alanında ki çalışmaların Türkiye’nin geleceği için önemli olduğunu 

vurgulamıştır.
321

 

              1933 yılı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin onuncu yıldönümüne denk 

gelmektedir. Bu nedenle Türkische Post’ta onuncu yıl onuruna, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve 

Türk inkılâplarının genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. 29 Ekim tarihinde ilk sayfada biri 

gazetenin yazı işleri müdürü Muzaffer Toydemir’den olmak üzere iki makale paylaşılmış ve 

Türk inkılâpların aşamaları okuyucuya aşağıdaki sözlerle aktarılmıştır. 

‘…Bağımsızlığın kazanılmasından sonra, tam özgürlüğe kavuşan yeni 

Türkiye, Padişah hükümetlerinin geride bıraktığı ihmal edilmiş ve muhtaç 

bir ülkenin topraklarını devralmıştı. Eski bir hükümet ve idari yönetim ile 

başlayarak, her şeyin yeniden yaratılması gerekiyordu. Geçmişin tüm 

kalıntılarının modern düşüncelerle kitlelere uyarlanması gerekiyordu. Yeni 

Türkiye'yi yaratan liderin cesaretlendirmesiyle bir dizi yenilik başladı.  

Cumhuriyetin ilanıyla 29 Ekim 1923 tarihinde başlayan bu hareket ilk önce 

Türk hükümetinin biçimini oluşturdu. Mart 1924'te devlet ve din ilişkileri 

birbirinden ayrıldı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 'laik' olduğu ilan edildi. 

İmparatorluğun son kalıntıları, Halife ve eski yönetimin diğer üyeleri başka 

ülkeye sevk edildi. 

                                                                                                                                                         
sonrasında da idari bakımdan yetkilendirmeler yapılmıştır. Darülfünun kapatılıp hükümetin fikirleri 

doğrultusunda Dr. Reşit Galip’in öncülüğünde 1933 yılında Üniversite Reformu gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen bu reformla beraber Üniversite’ye hem milli hem de milletlerarası alanda bir amaç yüklenmiştir. 

Bu amaç; Türk milletini ve Türk toprağını bilimsel metotla araştırmak ve ışık tutmak ve uluslararası alanda 

dünya ilmine katkı sağlamaktır. Sadi Irmak, Devrim Tarihi, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1967, s. 209- 210. 

 Meşrutiyet döneminde geliştirilmeye çalışılan Darülfünun dönemin kötü şartlarından dolayı yetersiz kalmıştır. 

Cumhuriyet dönemimde ise modern Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap vermediği için 1933 yılında kapatılmış ve 

Millî Eğitim Bakanlığının görevlendirdiği Prof. Dr. Malche ‘nin yaptığı inceleme ve raporlar sonucunda yeni bir 

üniversite oluşturulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı Üniversite’nin kuruluşunda üç noktayı esas almıştır. Birincisi 

Üniversite ve Cumhuriyet devrimleri arasında sıkı iş birliği oluşturmak, ikincisi üniversiteyi ülke sorunlarının 

çözümüne ortak etmek ve üçüncüsü üniversiteyi mali ve idari konularda denetim altında tutmaktır. Bkz. 

Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923 -2000,C. I, s. 211. 1900 yılında İstanbul’da kurulan Darülfünun, 1944 yılında 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kuruluşuna kadar ülkenin tek üniversitesi olarak kalmıştır. 1946 yılından önce 

Ankara’da birçok fakülte açılmıştır ancak, o yıla kadar üniversite olarak birleştirilmemiştir. Darülfünun ’un yeni 

Cumhuriyet’e karşı yetersiz kaldığı düşünüldüğü için İsviçreli uzman Albert Mache inceleme yapması için 

İstanbul’a getirilmiştir. Aynı zamanda bu süreçte uzmanlık alanları çok farklı olan 142 Alman öğretim üye ve 

yardımcısı Türkiye’ye getirtilmiştir. Akşin, a.g.e.,s. 210. 
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 Türkische Post, 3 Temmuz 1933, No:153, s. 1. 
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Bir yandan, 1924'te başlayan demiryolu politikası; demiryollarını özel 

şirketlerin ellerinden satın alarak kamulaştırmayı mümkün kılarken, diğer 

yandan, Türk teknisyenleri ve işçileri tarafından inşa edilen Karadeniz ve 

Akdeniz hattını birleştirdi. 

1925'te yeni Türk milletiyle hiçbir ilgisi olmayan Fes, normal uluslararası 

başlıklarla değiştirildi. Bu şekilde, Türkleri Batı kültüründen ayıran dış fark 

da kapatılmış oldu. 1926 'da dünyadaki en iyi kanunlardan biri olan Türk 

Medeni Kanunu oluşturuldu ve ardından Türk toplumu için yeni bir çağın 

taleplerini göz önünde bulundurarak başka mevzuatlarda oluşturulmuştur. 

Türk Medeni Kanunu, o zamana kadar sosyal yaşamda yeri olmayan Türk 

kadınına, Türk toplumundaki rütbesini verdi. 

… 

1928’de, Türk halkı, Dünya’daki hiç kimsenin yapmadığı gibi bir dönüşüm 

gerçekleştirdi. Gazi'nin yönlendirmesiyle, Arapça harfler kaldırıldı ve 

onların yerine uluslararası alanda kullanılan Latin harfleri getirildi. Bu 

yolla ile Türk milleti Batı bilimine ve kültürüne daha da yaklaştı. 

Okullardaki öğrenciler hariç, 1927'de yalnızca 680.000 kişi okuryazardı, 

1932'de ise bu seferberlikten sonra sayısı 2.013.000'e yükseldi.  

1930'da kabul edilen kanun, kadınlara belediye seçimlerinde seçmen olarak 

oy kullanma hakkı verdi; İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer birçok şehrinde, 

çok sayıda kadın şehir meclisi üyesi olarak görev yapıyor.’ 

              Görüldüğü gibi gazete on yaşını dolduran Türk İnkılâplarını kendi penceresinden 

genel bir bakış ile dile getirmeye çalışmıştır.
322

 Bu on yıllık süreçte özellikle dünün hasta 

adamı olarak nitelendirdiği Osmanlı Devleti’nin yeni Türkiye’de tüm döküntülerinden 

kurtulduğunu ve yeni hayatına yükseldiğini ifade etmiştir. Gazetedeki bu açıklamalara göre; 

Türk milleti nihayet kendi benliğini bulmuştur. Tüm bu inkılâp ve yenilikleri uygulayan 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa gibi bir liderin zekâsına saygı duyan gazete 

görüldüğü gibi her fırsatta hayranlığını dile getirmiştir.  

              Almanya’da Hitler rejimi iktidarda iken Türkiye’nin ekonomi politikası ile ilgili 

gelişmelerle daha yakından ilgilenen gazete, on yıllık Türk ekonomisinin değerlendirmesini 

de yapmayı ihmal etmemiştir. 1931 yılında yapılan CHP kongresinde Türkiye’nin ekonomi 

politikasında ‘Devletçilik’
323

 ilkesini benimsemesi, hükümetin ekonomiye müdahalesine ve 
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 Türkische Post, 29 Ekim 1933, No:254, s. 1. 
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 Türkiye’de ekonomi ve kalkınma yönündeki çalışmalara Devletçilik ilkesiyle hız verilmiştir.  Devletçilik; 

genel anlamıyla ’ülke için geniş yararlar sağlayacak büyük ölçüde kuruluş, sermaye ve araçlara ihtiyaç gösteren 

işlerin; özellikle büyük sanayi ve tarımın, istenilen aynı zamanda gerekli alan ve oranlarda, devlet tarafından 

örgütlenip işletilmesine’ denir. 17 Nisan 1934 tarihinde Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın kabul edilmesi, 

Türkiye de 1930’lu yıllardan itibaren uygulanmaya başlayan devletçilik politikasının bir getirisi olup, sanayi 

alanındaki kalkınmayı hızlandırmıştır.  Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı, 15 üretim kolunun 1932’ye kadar gelen 

bir geçmiş tahlilini ve sorunlarını 1938’e kadar kurulması öngörülen işletmelerin yatırım tahminleri ile kuruluş 

yerlerini içermekteydi. Ayrıca üretilecek malların ve üretim ölçeklerinin seçiminde yer alan; ham maddesi 
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endüstriyel gelişimine olanak sağlamıştır. Ayrıca Devlet 1933 yılında beş yıllık bir kalkınma 

planı hazırlamış ve 1934 yılında uygulamaya koymuştur. 

             1934 yılında Gazi’nin Paris’te ki Türk Büyükelçisi ile yaptığı röportaj Türk 

İnkılâbının genel bir değerlendirilmesi Türkische Post’un, Fransız’da yayımlanan 'Le Petit 

Parisien' gazetesinden aldığı röportajda kendini göstermektedir. Gazete deki bu haber 

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Suad Bey ile yapılan röportaj üzerinedir. ‘Kıyaslanamaz bir 

yenileme çalışması -Paris'teki Türk Büyükelçisi ile bir sohbet’ manşetiyle atılan haberde 

Türkische Post, Fransız gazetenin ilk sayfayı Gazi’ye ayırdığına ve bu röportajda dış 

politikanın sorularının tartışılmadığı, sadece politik ve kültürel devrimlerden bahsedildiğini 

aktarmıştır. Gazete Türk İnkılâplarını bir mucize olarak nitelendirdiği yazısında hiçbir 

milletin bu kadar kısa süre içerisinde böylesine etkili bir devrim yapamayacağını öne 

sürmüştür. Petit Parisien için; ‘Suat Bey, zamanın en önemli olaylarından birinin, on asır 

sürebilecek bir işin on yıl da gerçek olduğu Türk Devrimi mucizesinin’ şahididir.
324

  

             Türkiye Cumhuriyeti’nde sanayi alanında önemli gelişmelerin yaşandığı 1934 yılında, 

laikleşme adına ard arda yapılan reformlara yenileri eklenmişti. Bunlardan ilki 21 Haziran 

1934 tarihinde çıkarılan Soyadı Kanunu
325

 olmuştur. Bu kanunla beraber toplum hayatında 

ciddi bir düzenlemeye gidilmiş, hükümetin son yıllarda yaşadığı nüfus artışı, askerlik, tapu, 

miras, adalet, eğitim gibi devlet işlerindeki karmaşa giderilmiş ve toplumsal yaşamdan 

lakaplar kaldırılmıştır. Türkische Post’ta bu inkılâp hareketi tam olarak 24 Kasım’da Mustafa 

Kemal’e ‘Atatürk’ soyadının verildiğinin TBMM tarafından duyurulması ile okuyucuya 

aktarılmıştır. Gazete, Soyadı Kanunu’nun özellikle Türk toplumuna bir düzen getiren ve 

Batı’nın çağdaş yapısına atılan bir başka bir adım olarak nitelendirilmiştir. 

                                                                                                                                                         
Türkiye’de olan ürünleri üretmek, ithalatı önemli yer tutan mamulleri üretmek ve Türkiye’nin dışa bağımlı 

olması sakıncalı görülen bazı stratejik malları (demir- çelik, kimyasal ürünler) üretmek gibi maddeler vardı. 

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın başarılı olması üzerine 1936 yılında ikincisi için çalışmalara başlanmış ancak 

ikinci dünya savaşının patlak vermesi üzerine yürürlüğe girememiştir. Cihat Akçakayalıoğlu, a.g.e., s. 546;  

Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923 -2000,C. I, s. 226. 
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 Petit Parisien gazetesi ayrıca sözlerini şu şekilde tamamlamıştır. ‘Türkiye’nin Büyük Lideri ve XIV. Louis bir 

zamanlar aynı dönemde müzakerelere başlamıştı. Neden bu yüzyıllık dostluk bağı, Batı'nın eski cumhuriyeti ile 

doğudaki genç kız kardeşi arasındaki karşılıklı anlayış ve karşılıklı saygı temelinde sürdürülmesin?’ Türkische 

Post, 22 Temmuz 1934, No: 169, s. 1. 
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 Soyadı Kanunu; 21 Haziran 1934 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Cumhuriyetin ilk 

yıllarındaki modernleşme hareketlerinden biri olarak kabul edilen bu kanuna; zemin hazırlayan en önemli 

gelişme aile ve kişi hukuku da kapsayan Medeni Kanun’un 1926 yılında kabul edilmesidir. Soyadı Kanunu; 

devlet ve birey ilişkilerini daha çağdaş temellere oturtabilmek için gidilen gerek özde gerek biçimdeki köklü 

değişikliklerin son halkası olarak görülmektedir. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için 

bkz. Temuçin Faik Ertan, ‘Cumhuriyet Kimliği Tartışmasının Bir Boyutu: Soyadı Kanunu’, Kebikeç -İnsan 

Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Sayı: 10, Ankara, 2000, s. 255- 272, s. 258.  
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                1934 yılında Soyadı Kanunu’yla birlikte bir başka önemli gelişme de 5 Aralık 1934 

tarihinde Türk kadınlarına genel seçimlere katılma, milletvekili seçme ve seçilme hakkı 

verilmesiyle yaşanmıştır. Bu kanun aslında 1930 yılında kadınların siyasal alanındaki ilk 

kazanımlarının (belediye seçimlerinde seçme ve seçilme) bir uzantısıydı.
326

  

              Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi
327

 Türkische Post’ta saygı ile 

karşılanmış ve bir süre gündemi bu konu meşgul etmiştir. Türkiye için ciddi bir adım olarak 

gördükleri bu yasa ile beraber 1934 yılında artarda gelen birçok reform hareketi göze 

çarpmaktadır. 3 Aralık 1934’te yürürlüğe giren kılık kıyafet kanunu dönem içinde adından 

oldukça söz ettirmiştir.
328

 Bu kanun üzerine gazete de yayınlanan makaleye göre; her ne kadar 

kılık kıyafet kanunu, Türk milletinin yaşam biçimini derinden etkilese de Sovyet Rusya’nın 

devrimci yasalarının çok daha ötesine geçmiştir.  

              Kıyafet reformunun niçin şimdiye kadar yapılmadığını, ancak Türkiye’nin bugünkü 

ustalarının ilk gelişmelerinde yaşadıkları muazzam zorluklara bakıldığında anlaşabileceğini 

öngörülmüştür. Ayrıca, gazete için cumhuriyetçi Türkiye’nin haklı olarak gurur duyabileceği, 

dünya çapında saygı duyulan ve takdir edilen bu başarının ancak kademeli bir yaklaşımla 

mümkün olduğu bir gerçektir.  

‘Bugün rahatlıkla söyleyebiliriz ki; modern Türkiye’de, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda var olduğu biçimde bir sınıf çatışması yoktur, hangi 

noktada olursa olsun, her vatandaşın yalnızca anavatanına hizmet etme 

çabası vardır. Bunun bir sonucu olarak, bu yasa herhangi bir reddedilme 

ile karşılaşmadı, aksine, her birey yeni yasanın daha iyi bir geleceğe doğru 

atılmış büyük bir adımdır.’ 

               Sözleri gazete için Türk milletinin durduğu noktayı ve gösterdiği gelişmeyi açık bir 

şekilde tasvir etmiştir.
329

 

                  Kılık Kıyafet alanında uygulanan bu inkılâp için gazete ayrıca ‘Türkiye’nin er ya 

da geç bu yasayı uygulamasını bizlerde umut ediyorduk’ demiştir.
330

 Kılık Kıyafet yasası ile 

ilgili makalenin yayınlandığı aynı günde başka bir gündem ise Gazi’nin 5 Aralık 1934’te 
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kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı
331

 vermesi üzerine yayınlanan ‘Ülke geneline 

yayılan mitingler ve Türk Kadınlarından Cumhurbaşkanı’na teşekkür telgrafı’ mesajıdır. 

Gerçekleşen bu reformu modern Türkiye için büyük bir atılım olarak lanse eden gazete ayrıca 

Türk kadınının yeni haklarıyla bu yeni döneminde harika işler başaracağını ve bunun için 

Gazi’ye çok minnettar olduklarını dile getirmiştir. 

                   Mart 1934’te Alman Gençlik Teşkilatı Başkanvekili Nabesberg, Ankara’ya gelmiş 

ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Recep Bey (Peker) ile iki ülke arasındaki 

dostluğu geliştirmek üzerine bir konuşma yapılmıştır. Bu haber ‘Türkiye’nin Devrim Tarihi 

Üzerine’ şeklinde atılan bir manşet ile gazeteye taşınmıştır.
332

   Gazete de Alman Gençlik 

Teşkilatı Başkanvekili Nabesberg’in CHP genel sekreteri ve Kütahya Milletvekili Recep Bey 

ile yaptığı Türk- Alman dostluğunu geliştirmek için yapılan konuşmaya değinilmiş ve 

ardından Recep Bey’in İstanbul Üniversitesi’nde Türk İnkılâp tarihi üzerine yaptığı konuşma 

okuyucuya aktarılmıştır. Konuşmada gazete tarafından vurgulanarak özellikle alıntı yapılan 

bazı cümleler şu şekildedir:  

‘Bazen devrim yalnızca politik bir rejimi veya ekonomik bir formülü 

değiştirmek için yapılır. Ancak, kelimenin tam anlamıyla bir devrim, politik 

ve ekonomik değişimlere ek olarak, aynı zamanda ulusun sosyal 

organizmasında da derin bir ayaklanmalar yaratır. Bu açıdan bakıldığında, 

Türk devrimi mükemmel ve eksiksizdir. 

Devrim kavramını tasvir ederken bazen bir devrim bazen bir ayaklanmadan 

söz ediyoruz. Türkiye şu an bir devrim ülkesidir. Bu nedenle, sokak kavgası 

yapılmaz, halk kitleleri asi değildir ve talepte bulunmaz.’
333

 

               1935 ve 1938 yılları arasındaki dönemde Türk inkılâpları üzerine yapılan yorumlar 

hakkında genel bir değerlendirme yapıldığında ise karşımıza şu bulgular çıkmaktadır. Devam 

eden ve yapılmış olan bu reformlar neticesinde gazete Türk halkını ‘yeni Türkiye’nin yeni 

insanları’ olarak adlandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelden kurulup, inşa edildiğini ve 

başında büyük bir İnkılâpçı bulunduğunu
334

 ifade etmiştir. Türk halkının kendi hükümeti 

aracılığıyla oluşturulan yeni devlet biçimini, Türklerin dünyada ki varlığına büyük katkıda 

bulunduğunu söylerken, onlarca yıldır gerçekleştirilemeyen bu inkılâpların on yıldan daha 
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kısa bir süre içinde gerçekleştiği ifade edilmiştir. Başlangıçta kültürel alana, okuma yazma 

bilmezliğin kaldırılmasına, dilin yenilenmesine ve genel eğitimin gelişmesine, sonrasında 

ekonomik ve politik alanlarda yaptığı çalışmalara odaklandığını belirtmiştir. Ve ilaven 

Türkiye Cumhuriyeti’nin sürdürdüğü barış politikalarının tüm dünya için örnek teşkil ettiğini 

de eklemiştir.
335

 

                 Heinz Mundanke’nin Cumhuriyet’in on dördüncü yılına özel yazdığı makalede; 

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman önem verdiği uluslararası itibarın sadece ülke içinde 

yapılan inkılâplar ile değil, dış politikada ki hareketliliği ile de güçlendiğini belirtmiştir. 

Ayrıca Türk milletinin sayısız devletle imzaladığı dostluk anlaşmalarının da ülkenin ‘Barış’ 

temeline oturttuğu politikanın bir sonucu olduğunu dile getirmiştir. Mundanke’ye göre; daha 

iyi bir geleceğin öncüleri olarak nitelendirdiği Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Türk 

milletinin özgürlük mücadelesinde ateşli bir savaşçı olarak mücadele verdiğini ve her geçen 

yıl biraz daha artış gösteren reform hareketlerinin, tüm çalışanların kendilerine verilen 

görevleri layıkıyla yerine getirmesi ile garanti altına alınmıştır.
336

 

              Mustafa Kemal Paşa’nın 10 Kasım 1938 tarihinde ölmesi üzerine gazetede 

yayımlanan bir makalede; 

‘…Atatürk’ün halkına ilham veren yeni yaşam biçimi, kamusal yaşamın tüm 

alanlarında şekillendi. Gazi, halkının ilk öğretmeni olarak köy okullarını 

açtı ve köylülerinin kültürel gelişimi için çabaladı, organik, sağlıklı bir 

ekonomi inşa etmek için ilham kaynağı oldu ve Türk Ulus devletinin politik 

hakları için kararlı bir duruş belirleyerek yavaş yavaş dünya halkları 

arasında güvenli ve saygın bir konuma ilerledi.’ 

               Bu satırlar dikkat çekmektedir.
337

 Gazete’nin penceresinden bakıldığında Mustafa 

Kemal Atatürk, halkının varlığının tüm yönlerini kucaklayan hareketli mücadelesinin 

temellerini, gelişmeye devam edecek olan yeni Türkiye’yi oluşturmak için atmıştır. Bu büyük 

liderin kaybı sadece Türk halkının kederi değildir çünkü bütün dünyanın bu kaybın etkisi 

altındadır. 

                  Türkische Post gazetesi 1923-1938 yılları arasında gerçekleşen Türk inkılâplarına 

karşı pozitif bir tutum takınmıştır. Değerlendirmelerinde özellikle Mustafa Kemal Paşa ve 

sadık dostu olarak nitelendirdiği İsmet İnönü’nün konuşmalarına sıklıkla yer verip alıntılar 

yaptığı tespit edilmiştir. 1930’lu yıllardan sonra Almanya’nın içinde yaşanan kendi iç politik 

sıkıntılara ve gazetenin yazar kadrosundaki değişimlere rağmen inkılâplara bakışta ciddi bir 
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tutum değişikliği görülmemiştir. Aksine Almanya’da Hitler dönemi yaşanırken, Türkiye’ye 

karşı özel bir ilgi olduğu gerçektir. Bu ilginin altında tabi ki dünyada gerilen ilişkilerin getirisi 

ve herhangi bir savaş durumunda Almanya’nın Türkiye’yi kendi yanında savaşa dahil etme 

çabaları vardır.  Gazi Mustafa Kemal ve inkılâpları hem gazetenin kendi muhabirleri 

üzerinden hem de Türk ve dünya basınında alınan haberler ile incelenip okuyucusuna 

aktarılmıştır. 

 

3.3.2. İç Politik Gelişmeler 

            Türkische Post gazetesinde 1932 ve 1938 yılları arasında iç politikanın yansımalarına 

baktığımızda öncelikle; bu dönemde gazetenin ilk altı yıllık süreçteki değerlendirilme 

oranlarında azda olsa bir düşüş görülmektedir. İç politika değerlendirmelerindeki bu düşüş, 

dış politik değerlendirmelerdeki artışında temelini oluşturmuştur. Bunun nedeni önceki 

bölümlerde belirtildiği gibi Almanya’da yaşanan hükümet değişikliğinin ve sürecin 

getirdiklerinin, yurt içi ve yurt dışındaki tüm Almanca basın yayın organlarına yansımasıdır. 

             Genel olarak bu süreçteki iç politik değerlendirmeler ise şöyledir; 1932 yılının ana 

temasını Türkiye Cumhuriyeti’nde Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Ankara’da açılışı 

yapılan ve milli bir kimlik yaratma duygusuyla hemen çalışmalara başlanan, I. Türk Tarih 

Kongresi oluşturmuştur. Gazete’nin Mustafa Kemal’in kültürel alandaki reformlarının da 

yakından takipçisi olduğunu bilmekle birlikte kongreyi dikkatle ele aldığı görülmüştür. Türk 

Basınında da olduğu gibi bu önemli kongrenin içeriğini, çalışmalarını günü gününe 

okuyucusuyla paylaşması gazetenin, Türk tarihine ve çalışmalarına olan merakını 

göstermektedir denilebilir.  

              Türkiye Cumhuriyeti’nde 1932 yılı kendi içinde tarih ve kültür alanında birçok 

inkılâp hareketini barındıran ve hızla gelişen ve modernleşen Cumhuriyetin önemli yapı 

taşlarının oluştuğu yılların başında yer alır.
338

 Eylül ayına gelindiğinde ise Ahmet Muzaffer 

imzalı ‘Kurultay- Gazi'nin varlığında bir Türk Dili Akademisi- Türkçenin Osmanlıdan 
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Kurtulması’ yazı gazetenin öne çıkardıkları arasındadır. Ahmet Muzaffer Toydemir bu 

yazısında Mustafa Kemal Paşa ve katılan herkes için ki ulusal anlamda katılımın olduğu bu 

‘Kurultay’ın tarihi önemini dile getirmiş ve kongrenin içeriği hakkında bilgiler vermiştir. 

Ayrıca gazete; 26 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen I. Türk Dili Kurultayı 

hakkındaki bilgileri ‘Dil Kongresinden Haberler’ başlığı altında yayınlamış, gelişmeleri 

yakından takip etmiştir. Bu Kurultay’a katılan herkesin Osmanlıdan Saf- Türkçe ’ye geçişin 

başlangıcına tanıklık ettiğini de sözlerine eklemiştir.
339

 

              İnsanlığın ve halkların gelişimi için mutlak bir zaman bekçisi yoktur. Yıllar geçtikçe 

dünyadaki toplumlar tarihin tekerleği bozulmadan da varlığını sürdürebilir, fakat çoğu zaman 

birkaç dakika içinde büyük toplumların kaderleri değişebilir. Sevr Antlaşması’nın Türk halkı 

için yarattığı zincirlerin yıkılmasının ardından on bir yıl geçmişti. Bunun üzerine 1933 

yılında; Franz Schmidt- Dumont’un Türkiye Cumhuriyet’inin iç politikasını değerlendirdiği 

yazısında öne çıkan nokta; iç yönetim alanında yapılan reformlarının amacı toplumun yeniden 

örgütlenmesini sağlamak olduğudur. Önceki hükümetten yeni Türkiye’ye yetersiz ve zayıf 

birçok alan bırakılmıştı ve bu sebeple genel olarak ülke içindeki özellikle bürokratik alandaki 

her şey yeniden yaratılmak zorundaydı. Türklerin reform alanındaki başarıları dikkate 

alındığında bu başarının doğrudan milletten kaynaklandığı bir gerçekti. Gazeteye göre 

Türkiye’nin başarısı tamamen milletin inanç ve gücünden gelmekteydi.
340

  

               1933 ve 1934 yılları arasında gazetenin Türkiye üzerinde durduğu konular ağırlıklı 

olarak; Gazi Mustafa Kemal üzerinden olmuştur.
341

 Bu süreçte Almanya’nın iç politikası ile 

ilgili haberlerin Türk iç politikasına oranla daha fazla olduğu bir gerçektir.1933 Ekim ayında 

Cumhuriyet’in onuncu yıl kutlamalarına özel yapılan Türkiye değerlendirmelerine ilaveten 

konuyla ilgili dikkat çeken telgraflarından biri de Franz von Papen’e aittir. Papen Gazi’yi 

birçok kez övdüğü bu yazısında;  

‘Bir ulusun yenilenmesinin sadece düzen, disiplinle ve liderlerin koşulsuz 

izlendiği bir sistemle mümkün olduğu yerde, siz birçok savaş alanında galip 

gelen komutan ve devlet adamları arasında ilklerden biri olarak kabul 

edildiniz. Onlar arasında, cesur Türk milleti kendi kültürel kaynakları 

üzerine yoğunlaşmış ve bu süreçte iyileşmek için yeni güçler ve yeni 

                                                 
339

 Türkische Post, 27 Eylül 1932, No:228, s. 1. 
340

 Türkische Post, 29 Ekim 1933, No: 254, s. 2. 
341

 Örneğin; 1933 yılında Mustafa Kemal’in büyük yurt gezisine çıkması üzerine okuyucuya tekrar ‘Gazi’nin 

Seyahatleri’ bilgilendirilmesi yapılmaya başlanmıştır. ‘Cumhurbaşkanı bu öğleden sonra Ankara'dan özel bir 

trenle ayrılacak. Seyahatte Cumhurbaşkanı’na Ekonomi Bakanı Celal Bey, Afyon Milletvekili Ali Bey ve bir 

uzman heyet eşlik edecektir.’ Gazi’nin bu dönemde yaptıkları günü güne aktarılmaya devam edilmiş ancak 

konularla ilgili detaylı yorumlara fazla girilmemiştir. Türkische Post, 15 Ocak 1933, No:12, s. 1. 
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enerjiler yaratmıştır. Böylelikle Ekselansları birçok toplum için örnek 

oluşturmuştur. Ben ve kendileriyle birlikte savaşma onuruna sahip olan 

birçok Alman, bu fevkalade silah kardeşliğini gururla hatırlar…’ 

               Sözlerini kullanmış ve Türk milletinin 1930’lu yıllardaki gelişmekte ve değişmekte 

olan sürecine destek olduğunu ifade etmiştir.
342

 Ayrıca gazete Kasım 1 tarihli baskısında 

‘Almanya’nın da katılımıyla içerde ve dışarıda Cumhuriyet Kutlamaları’ başlığını atmış ve 

Gazi’ye Türkiye’den ve yurtdışından olan mesajları aktarmıştır. 1934 yılındaki haberler yine 

Gazi üzerinden ilerlemiştir. Örneğin; Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa; 1934 yılının şubat 

ayının başından 7’sine kadar olan Kırşehir, Kayseri, Niğde ve Konya’yı kapsayan yurt 

gezilerine başlamıştır.
343

 Şubat ayındaki bir diğer aktarılan gelişme ise Gazi’nin Çankaya’da 

Avrupa ülkelerinin Askeri Örgütlerini incelemek için bir yolculuğa çıkan General Jung 

Schinoch yönetimindeki Çin Askeri Heyeti’ni kabul etmesi olmuştur.
344

 Kasım ayının ilk 

gününde Gazete’nin ilk sayfasına Gazi Kemal Paşa’nın sözüyle başladığı görülmüştür. 

‘Gazi’den Bir Mesaj: Fikirler ona hayat veren kişilerle birlikte ölmez!’ cümlesiyle haberine 

başlayan gazete; bu haberde Ankara’daki Balkan Bakanlarının Yunanistan, Romanya ve 

Yugoslav Dışişleri Bakanlarının konuşmalarına yer vermiştir.
345

 

               3 Kasım tarihinde yayınlanan sayıda ise Gazi’nin T.B.M.M deki açılış konuşması ise 

tam sayfa verilmiştir. İç ve dış politikalardaki gelişmelere değindiği bu konuşmanın altını 

çizen gazete okuyucusunu Mustafa Kemal’in konuşmasının tamamını aktarmaya özen 

göstermiştir.
346

 Ayrıca yine aynı haberin devamında ‘Cumhurbaşkanı’na Teşekkürler’ başlığı 

altında Doğu ve Batı dünyasının liderlerinden Gazi’ye gönderilen telgraflar ele alınmıştır. İran 

                                                 
342

 Türkische Post, 1 Kasım 1933, No: 256, s.1. 
343

 Türkische Post, 3 Şubat 1934, No: 27, s.1. 
344

 Türkische Post, 20 Şubat 1934, No: 42, s.1. 
345

 Türkische Post, 1 Kasım 1934, No: 256, s.1. 
346

  Söz konusu bu konuşmanın bir kısmı şu sözlerle aktarılmıştır: ‘Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, Büyük 

Millet Meclisinin dördüncü Döneminin dördüncü yasama yılını açarken, ulusun değerli vekillerine saygılarımı 

sunarım. Geçen yıl içinde, yurtta çok gerekli işler görülmüştür. Dışişlerindeki aralıksız çalışmalarımızda, genel 

politikamız, ulusal ülkümüze uygun olarak yürütülmüştür. Bundan dolayı, Büyük Millet Meclisini ulus işlerine 

gösterdiği özen, ulusumuzun canlılığı, gerçekten övünç ile anılmaya değer. Ülkenin ekonomik durumunu 

kuvvetlendirerek geliştirmek en önde tuttuğumuz işler arasındadır. Onun için, sanayi programımızı durmadan 

yürütmekteyiz. Ülkenin en belirgin eksikliğini giderecek olan bu fabrikaları çok geçmeden kurup işletmek, 

hükümetin en önde göreceği işlerden olacaktır. Ticaret bağlılıklarımız, karşılıklı, denk anlaşma hükümlerine göre 

yürütülmektedir.  Kültür işlerimiz üzerine, ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da Türk 

tarihini, doğru temeller üstüne kurmak, öz Türk diline, değeri olan genişliği vermektir. Bunun için candan 

çalışmanın gerekli olduğunu söylemeliyim. Bu çalışmaların göz kamaştırıcı verimlere erişeceğine şimdiden 

inanabilirsiniz. Cumhuriyet hükümeti de bu nedenle bir yandan ulusal koruma gücünü pekiştirmeye çalışırken, 

bir yandan da barışın sarsılmaması için ulusların birlikte çalışmasına umut veren yoldan ayrılmamak uğrunda 

elinden geleni esirgememiştir. Cumhuriyet Türkiye'sinin, dostluklarına çözülmez bağlılığı, geçmiş yıllarda, türlü 

durumlarda denemiştir. Ulusumuzun dünyaca tanınmış özülüğünün gereği de karşılıklı verilmiş sözü tutmaktır. 

Bunun için ne kadar özenildiği, bundan böyle de özenileceği bellidir…’ Türkische Post, 3 Kasım 1934, No: 

257, s. 1.  
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Şahı Rıza Şah Pehlevi, Sovyetler Birliğinden Mihail Kalinin, Kuzey Amerika’dan Franklin 

Roosevelt, Almanya’nın lideri Adolf Hitler, Litvanya Cumhuriyeti’nin Başkanı, Meksika 

Cumhuriyeti’nin Başkanı, San Salvador Cumhuriyeti’nin Başkanı, Afganistan Kralı, Mısır 

Kralı Fuat, Japonya İmparatoru, Çekoslovakya ve Yunanistan Cumhuriyetleri, İtalyan Kralı 

Victor Emanuel ve Bulgaristan Kralı Boris telgraf gönderenler arasında bulunmaktadır
347

. 

Aynı yıl içerisinde Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya, Türkische Post gazetesinde 25 Kasım’da 

yayınlanan haber ve Soyadı Kanunu neticesinde T.B.M.M ’de alınan kararla ‘Atatürk’ 

soyadının verildiği okuyucuya duyurulmuştur. Söz konusu bu haber gazete de özel bir yer 

kaplamış ve oldukça detaylı bir şekilde aktarılmıştır.
348

 

              1935 yılında Atatürk’ün dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine, gazete 

Kemal Atatürk’ün büyük boy resmini ve ‘Yeni Türkiye Millet Meclisi Toplandı’ yazısını 

yayınlamıştır. Ayrıca TBMM’nin beşinci dönem çalışmalarının başladığını ve TBMM 

başkanlığına Abdülhalik Renda’nın seçildiğini açıklayan gazete, hükümeti kurma görevini ise 

İsmet İnönü’ye verildiğini ve yeni seçilen kabineyi de aktarmıştır.
349

Aynı içinde mayıs ayında 

gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisinin 4. Kurultayı da Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi 

konuşmasıyla birlikte gazetenin ilk sayfasındaki yerini almıştır. Haber ‘Türkiye kendi 

tarihinin yeni bir dönüm noktasında’, ‘Atatürk'ün yeni Türkiye’nin başarıları üzerine 

konuşması’ başlıkları atılarak ve TBMM’nin güncel durumu hazırlıklar üzerine yorumlar ve 

Kemal Atatürk’ün açılış konuşması ile birlikte yayınlanmıştır.
350

 Tarihler 18 Ekim’i 

                                                 
347

 Aynı yer. 
348

 Gazetede haber şu sözlerle yankı bulmuştur:’21 Kasım, Ankara. Gazi Kemal Atatürk – Büyük Türk Milletinin 

En Büyük Oğlu; T.B.M.M. bu öğleden sonra, hükümetin tüm üyelerinin katıldığı bir toplantı için Başkan 

Yardımcısı Hasan Bey başkanlığında toplandı… Ev yasası görüşmeye başlandığında İsmet Paşa aşağıdaki 

ifadelere yer verdi. ‘Büyük liderimiz ve devlet başkanımızın soyadıyla ilgili bir yasa için başvuruyoruz. Bunun 

Büyük Millet Meclisinin görevi ve hakkı olduğuna inanıyoruz… Biz, Türk milletinin en büyük ve en çok hak 

eden insanının ismini vererek, ona karşı duyduğumuz büyük saygı ve sevgiyi ifade ettiğimize inanıyoruz. Ve 

yine inanıyoruz ki, 'Atatürk' adı büyük Türk Milletinin büyük oğullarına en onurlu ve saygılı selamlarını 

getirecektir. Bu yasanın maddeleri şöyledir:  

i. İlk adı ‘Kemal’ olan Cumhurbaşkanımıza ‘Atatürk’ soyadı verilmiştir. 

ii. Bu yasa yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

iii. Bu kanunların uygulanması görevi, Ulusal Meclise emanet edilmiştir.’ 

Bugünkü T.B.M.M toplantısı, Türk halkının bilincinde tarihsel olarak önemli bir gün olarak kalacaktır.’ 

Türkische Post, 25 Kasım 1934, No: 276, s. 1 
349

 Türkische Post, 2 Mart 1935, No: 50, s. 1. 
350

 Gazete bu konuşmayı dört ana başlık altında okuyucuya sunmuştur. Bu başlıklar; Yeni Toplum Biçimleri, 

Sanayi Programı, Dış Politikadaki Amaçlar ve Partinin Görevleri şeklindedir. Türkische Post, 11 Mayıs 1935, 

No: 108, s. 1. Ayrıca bu kurultay Kemal Atatürk’ün katıldığı son Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı olması 

açısından önem arz etmekle beraber gazetede verilen konuşmanın bir kısmı şu şekildedir: ‘10 Mayıs, Ankara. 

Kurultayın sayın üyeleri; Karşılarında bulunmakla çok büyük mutluluk duyduğum delege arkadaşlarımı 

selâmlarken; yüce ulusumuzu saygı ile anarım. Bu anda, bundan önceki kurultayları ve özellikle partimizin 

ortaya çıkmasına neden olan, iç ve dış düşmanların süngüleri altında kurulan ilk Sivas Kongresini hatırlamak, 

geçen on altı yılın bütün hadiselerini göz önüne getirmeyi kolaylaştırır. Uçurum kenarında yıkık bir ülke... Türlü 

düşmanlarla kanlı boğuşmalar... Yıllarca süren savaş... Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni 
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gösterdiğinde ise kamuoyu hem yerli hem yabancı basında ‘Atatürk aleyhindeki suikast 

girişimi ortaya çıkarıldı’ manşetiyle karşılaşmıştır. Bu suikast girişiminin yankıları gazetede 

uzun süre devam ederken Türkische Post bu olayı şiddetle kınamıştır.
351

 Bilhassa Ankara, 

İzmir, Balıkesir, Zonguldak, İstanbul ve ülkenin birçok yerinde yapılan mitinglerde gazeteye 

yansıtılmıştır.
352

 

                 Türkiye’nin 1930’lu yıllardan itibaren en çok yöneldiği gelişim alanlarından biri 

olan ekonomi Türkische Post gazetesinin önem verdiği alanlardan biriydi. Bu konuyla ilgili 

birçok makale yayınlayan gazetede, en dikkat çekenlerden biri de 1935 yılında Dr. Gerhard 

Hannig’in ‘Türkiye Ekonomi Politikasının Çizgileri- Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekonomik 

Program Öğeleri’ başlıklı yazısıdır. Türk ulusal ekonomi politikasını bilim dünyasında en 

popüler olanlardan biri olarak sınıflandırmanın zor olduğunu belirtirken; Türk Halk Partisi 

ilkelerinin sadece kâğıtlara yazılmadığını, büyük bir coşkuyla gerçeğe dönüştürüldüğünün de 

altını çizmiştir. Hannig Türkiye için; 

‘Türk halkının farklı alanlardaki ayırt edici başarılarına dikkat edin. Bu 

ülkede yaşayanlar ilerlemeyi ve attığı her adımı görebiliyorlar ve ülkeyi 

yalnızca ara sıra misafir olarak ziyaret edenler bile her ziyaretlerinde 

bambaşka bir Türkiye tanıyacaklardır. Parti’nin ve halkın lideri olan 

                                                                                                                                                         
vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız, devrimler... İşte Türk Devriminin kısa bir 

ifadesi… Cumhuriyetimizin dış politikada özenle güttüğü amaç ulusal barışı korumak ve güven içinde 

yaşamaktır. Komşularımızla dostluk ve iyi geçinme yolunda her gün biraz daha ilerlemekteyiz… Son dört yıl 

içinde yaşanan bir önemli hâdise de Balkan Paktı'dır. Dört devlet; kendi güvenleri için ve Balkanların, karışma 

ve karıştırma konusu olmaktan çıkması için içten bir kanaatle birbirlerine bağlanmışlardır. Balkan devletleriyle 

olan bağımızda gittikçe artan bir beraberlik ve dayanışma siyaseti güdüyoruz… Asıl dikkate değen, Balkan 

Paktı’nın, daha bir yıl içinde, ulusal barış için büyük bir etki olduğunun anlaşılmasıdır. Balkan Paktı, gittikçe, 

Avrupa barışının başlıca temel taşlarından biri olma durumundadır.’ Türkische Post, 11 Mayıs 1935, No: 108, s. 

1. 
351

 ‘Ankara merkezli ‘Tan’ gazetesi, bir çete mensubunun güney sınırından Türk bölgesine geçerek 

tutuklandığını ve Türk halkının en büyük lideri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk'e 

saldırı planladığını bildirdi. Tutuklamalar önce Ankara'ya devredildi ve onların duruşmaları önümüzdeki hafta 

Ankara Ceza Mahkemesi'nde başlayacak…’ Türkische Post, 18 Ekim 1935, No: 246, s. 1. 1935 yılı ağustos 

ayının sonlarında Cumhurbaşkanı Atatürk’ü hedef alan bir suikast girişimi ortaya çıkarıldı. Suikastla ilgili 

soruşturma suikast sanıklarından Yahya’nın 21 Ağustos’ta bir ihbar üzerine Maraş’a bağlı Andırın ilçesinin 

Günbedir köyünde yakalanmasıyla başladı. Türk kamuoyu suikast girişimini, olayla ilgili görülen Urfa 

Milletvekili Ali SaipUrsavaş’ın 18 Ekim’de dokunulmazlığının kaldırılarak tutuklanmasıyla öğrendi. Ursavaş’ın 

dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin komisyon raporunda Atatürk’e suikastın Suriye’de kararlaştırıldığı, 

suikastı yapmakla görevlendirilen Yahya ve dört arkadaşının tabanca ve bomba ile silahlandırılarak Halep’ten 

otomobille sınıra yakın bir yere getirildikleri ve Kilis’ten gizlice sınırı geçtikleri belirtiliyordu. 15 Ekim’de 

soruşmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Suriye’de Çerkez Ethem’in tahrikiyle Atatürk’e suikast için gizi 

bir örgüt oluşturulduğunu açıkladı. Suikastla ilgili soruşturmalar 3 Ocak 1936’da tamamlandı. 16 sanıktan 8 

sanık (Yahya, Ali Saip, Arif, Üzeyr, Şemsettin, İdris, Ramazan, İsmail) hakkında dava açıldı. Ancak bu davanın 

sonucu olarak 17 Şubat 1936’da mahkeme sanıkların suçlarının, maddi delillerle belgelenemediği ve sürecin de 

sanıkların itiraflarının doğru olmadığını gösterdiği gerekçesiyle sanıkların beraat ine karar verdi. Cumhuriyet 

Ansiklopedisi 1923 -2000,C. I, s. 243. 
352

 ‘… İstanbul’daki öğrenci topluluğu Atatürk’e aşağıdaki telgrafı gönderdi:‘Size ve idealinize tek bir kalpten 

inançla bağlı olduğumuza yemin ederiz. İrademizi sadece size ve yarattığınız devrimleri yaşatmak için 

kullanacağımıza yemin ederiz ve hainleri lanetliyoruz.’ Türkische Post, 21 Ekim 1935, No: 248, s. 1. 
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Atatürk’e düzenlenen saldırı vesilesiyle nüfusun öfkeli tepkisini gören hiç 

kimse, halkın Atatürk’e ve partisine borçlu olduğu kazanımların değerini 

tam olarak bilmediklerinden bir an bile şüphe edemez.’ 

               Sözlerini vurgulamıştır.
353

 Anlaşıldığı gibi yazar; Türkiye’nin ekonomik alanda 

yaptıklarının tamamen partinin ve Gazi’nin, akılcı siyaset ve politikalarından kaynaklandığını 

ifade etmeye çalışmış ve Türkiye’nin geleceğe yönelik yatırımlarında da özellikle 

Almanya’nın verdiği desteği de sözlerine eklemiştir. 

                İngiltere Kralı VIII. Edward’ın Eylül ayındaki İstanbul ziyareti 1936 yılının öne 

çıkan haberlerinden olmuştur. ‘Kral Dolmabahçe’de Atatürk’ü selamladı – Cumhurbaşkanına 

bu ziyaret ‘Nahlin’ yatında devam etti- Türk milleti İngiliz hükümdarını ağırlıyor’ başlıkları 

gazetenin bu ziyarete verdiği önemi göstermektedir. Muzaffer Toydemir bu ziyareti ‘tarihsel 

olarak önemli bir an’ olarak nitelendirmiştir.
354

 

                 1937 yılında Atatürk’ün Trabzon gezisi kamuoyunda ses getiren gezilerinden biri 

olmuştur. Bunun nedeni Atatürk’ün 11 Haziran’da başbakanlığa çektiği bir telgraf ile kendi 

tasarrufunda bulunan çiftliklerini hazineye bağışladığını bildirmesi olmuştur. Bu hadise 

Türkische Post okuyucularına; ‘Atatürk mülkünü devlete hediye etti’ – ‘Eğer gerekirse 

milletime canımı veririm’ başlıkları ile aktarıldı.
355

  Atatürk çeşitli zamanlarda ve memleketin 

çeşitli bölgelerinde kendisine hediye edilen ve başlangıçta boş bulunan arazilere örnek 

çiftlikler kurmuş ve bu çiftlikler zamanla iktisadi değer durumuna gelmişti. Atatürk’ün 

bağışladığı bu çiftlikler memleketin başka bölgelerinde benzerleri kurulduğu takdirde; tarım 

yöntemlerini geliştirme, üretimi arttırma ve köyleri kalkındırma yolunda devletçe alınan ve 

alınacak olan önlemlere birer dayanak olacağını belirtmiştir.
356

 Söz konusu bu bağış ise 

gazetede yine ülkenin iç politikasının düşünülerek yapılan bir hareket olarak yorumlanmıştır. 

1938 yılında ülkenin iç politikasına dair yapılan bir değerlendirmede; Türkiye'nin on beş 

                                                 
353

 Türkische Post, 29 Ekim 1935, No: 255, s. 3. 
354

 Söz konusu yazıda ayrıca şu sözler yer almaktadır: ‘…İngiliz kralının ülkemize yaptığı şatafatlı bir devlet 

ziyareti olmasa da bu günlerin büyük önemi hiçbir şekilde daraltılmamıştır.
354

 Birleşik Krallık hükümdarı ve 

Türk halkının önderi olan Çanakkale kahramanının birbirleriyle yüzleştikleri şu an tarihi bir andır. Her iki 

devlet başkanı da düşmanı tanır ve büyük savaşlarda ön cephede savaşanların, hatta bir zamanlar farklı saflarda 

dursalar dahi, sahip olduğu duyguları bilir. Bu düşüncelerden yol çıkarak onların, barış için en güçlü desteği 

verecekleri ve ekonomik kaygılarla dolu bir dünyada halklarının refah seviyesini yükselmesine önderlik 

edecekleri söylenebilir. …İngiltere Kralının ziyareti Türk Milletini onurlandırıyor çünkü aynı zamanda bu 

ziyaret dünyada ki kültürel ve medeniyetteki yükselişiyle kendisini var eden Türkiye Cumhuriyeti'nin, siyasi 

konumunun da göz önünde bulundurulduğunu ifade ediyor ve gururlu bir mutluluk yaratıyor.’ Türkische Post, 4 

Eylül 1936, No:210, s. 1. 
355

‘…Atatürk bu malları, bir gün Halk Partisi’ne bırakmak niyetiyle tutmuştu. Ancak bugün bu çiftlikleri devlete 

bağışlamaya karar verirken, pratik açıdan bakıldığında köylülere, tarımsal bilgilerini bu alanlarda genişletip 

derinleştirerek yardım etmenin daha büyük kolaylık sağlayacağını ummuştu.’ Türkische Post, 14 Haziran 1937, 

No:138, s. 1. 
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 Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923 -2000,C. I, s. 282. 
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yıllık sosyal, ekonomik ve kültürel gelişiminde gösterdiği başarıların Kemalist Türkiye'nin 

Ortadoğu'da güvenli, modern bir devlet olarak ortaya çıkmaya çalışmasının bir sonucu olarak 

nitelendirilmiştir. Türkiye; kalkınan iç politikasıyla birlikte artık uluslararası politikada lider 

bir konuma sahiptir.
357

  

                 Türkische Post gazetesinde, Türkiye’nin 1932 ve 1938 yılları arasındaki iç 

politikasının temelini de görüldüğü gibi ülke içinde Mustafa Kemal’in öncülüğünde 

gerçekleşen ekonomik, politik ve sosyal alanlardaki reform hareketleri oluşturmaktadır. Bu 

süreçte gazete, ülkenin özellikle ekonomi alanında yaptıkları ile yakından ilgilenmiştir. Ancak 

Cumhuriyet’in on beş yıl içinde gösterdiği eğitim, hukuk, kültür, sanat alanlarındaki 

başarılarını da görmezden gelmemiş, sıklıkla ülke içindeki gelişmeleri okuyucusuna kısa da 

olsa aktarmaya gayret gösterdiği görülmüştür. 

     

 

3.3.3. Dış Politik Gelişmeler 

               Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikada, 1932 yılına kadar gerçekleştirdiği atılımlara 

bakıldığında; öncelikle dile getirilmesi gereken bu dönemin temelini Lozan Antlaşmasının 

oluşturduğudur. Bu süreçteki dış politik çalışmalar da söz konusu bu antlaşma ekseninde 

gelişim göstermiştir. Türkiye’nin dış politikasında 1930’lu yıllarda sözlü olarak belirtilen 

ancak Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren hayata geçirilmeye çalıştığı görülen barış 

politikası; ülkenin bu alandaki ülküsüdür. Uluslararası ilişkilerinde büyük zorlukların 

üstesinden gelerek elde ettiği saygınlık ilerleyen süreçte de korunmaya çalışılmış ve 

artırılmaya devam etmiştir.  

                 Türkische Post gazetesinde; 1929- 1932 yılları arasında Türkiye’nin iç ve özellikle 

dış politikasına yönelik yapılan haber ve yorumların oranındaki düşüş ancak 1933 yılında 

Almanya’da yaşanan hükümet değişikliği ile yeniden artışa geçebilmiştir. Almanya, 1933 

yılında Adolf Hitler’in iktidara gelmesi ile silahlanmaya siyasi ve iktisadi nüfusunu da 

artırmaya başlamıştır.
358

  Bu artırımların bir sonucu olarak Avrupa ve dünya politikasında 
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 Türkische Post, 29 Ekim 1938, No: 255, s. 1. 
358

 Adolf Hitler’in temel amacı, Bismark ve II. Wilhelm çizgisini birleştirerek önceki savaşta 

gerçekleştirilemeyen Dünya Politikasını, çok daha güçlü bir savaş makinesiyle gerçekleştirmekti. Bu amaca 

giden yolda ise öncelikle Versailles Antlaşmasının engellerini aşarak Alman Birliğini sağlamış sonrasında 

Fransa’yı işgaliyle Kutsal Roma- Germen mirasını birleştirmeye çalışmıştır. Sonuç olarak Almanları her iki 

Dünya Savaşı’na götüren şey, yüzyıllardır süren felsefe ve düşünce biçimleri olmuştur. Türkiye her iki Dünya 

Savaşı’nda da uluslar arası alanda kilit ülke durumundaydı. Adolf Hitler’in idea ve hedeflerine giden yol sadece 

Avrupa’nın sınırlarından geçmekle kalmayıp, Ortadoğu ve Kafkasya’ya kadar yol alıyordu. Her iki yol üzerinde 

de Türkiye aşılması gereken bir engel olarak duruyordu.  Kılıç, a.g.e., s. 128.  
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önemli bir hale gelmiştir. Türkiye’nin de iktisadi kalkınma çalışmaları Almanya’da ki iktidar 

değişiklikleriyle aynı zamana rastlamıştır. Türkiye’nin ilk beş yıllık sanayi planı için yeni 

kaynaklara ihtiyacı, Almanya’nın ise Ortadoğu ve Balkan devletlerinde mamul maddeler için 

yeni pazarlara ihtiyacı vardı.
359

  Bu ihtiyaçlar iki ülkenin ortak işler yapmasını elzem hale 

getirmişti. Bu süreç boyunca Almanya ve Alman basını; Türkiye’nin Arap ülkeleriyle olan 

ilişkilerini, Türkiye- İran ilişkilerini, Türkiye- Irak ve Türkiye Suriye olan ilişkilerini hep 

yakından takip etmiş ve aralarında imzalanan anlaşmalara ve sorunların değerlendirilmesine 

sıklıkla yer vermiştir.  

                  1932 yılı Temmuz ayında Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne kabul edilmesi, hem 

batı hem doğu’daki devletler tarafından takdirle karşılanmıştır. Türkiye’nin dış ilişkilerde 

barıştan yana izlediği politik atılımlar, 1930’lu yıllardan sonra kendini hem komşu ülkelerle 

olan hem de uluslar arası platformda olan ilişkilerde güçlendirmiştir. Türkische Post gazetesi; 

Türkiye’de ki bu gelişmeleri takdir etmiş ve özellikle Türkiye’nin 18 Temmuz’da Milletler 

Cemiyeti’ne katılımının, cemiyetin dünyadaki duruşuna yeni bir adım olarak geçtiğini ve 

bunun dünya barışının garantisi olduğunu vurgulamıştır. Ve ayrıca Türkiye’nin Bern (İsviçre) 

Büyükelçisi’nin ‘Türklerin barış ve güç çalışmalarına izin verildiği sürece barış 

çalışmalarına katılmaya davet edeceklerdir…’ sözlerini okuyucularına aktararak ülkenin 

yegâne hedefinin barış yolunda ilerlemek olduğunu ifade etmiştir.
360

 Milletler Cemiyeti 

başkanı Paul Hymans ise Türkiye’yi ‘Avrupa’nın bir kültür temeli’ olarak nitelendirmiş ve 

yılardır iç ve dış politikada verdiği mücadeleyi takdirle karşılamıştır. Hymans’a göre, 

Türkiye'nin katılımı Milletler Cemiyeti'nin geleceği için önemli bir olaydır.
361

 

                                                 
359

 Adolf Hitler’in dış politikada kullandığı önemli araçlardan biri Orta Avrupa ve Balkanları Almanya’nın 

ekonomik nüfuzu altına almaktı. Bu nedendendir ki Hitler rejimi ile birlikte Türkiye ve Almanya arasındaki 

ekonomik ilişkiler önemli bir artış göstermiştir. 1932 yılında Türkiye’nin Almanya’ya ihracat toplamı 13 milyon 

lira iken bu miktar 1933 yılında 19 milyon, 1934’te 29 milyon, 1935’te 35.5 milyon, 1936’da 41.7 milyon liraya 

çıkmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Soysal, Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, s. 297- 307, s. 297. 
360

 Haberin devamında Milletler Cemiyeti’nin son durumu hakkında bilgilere de değinilmiştir. ‘…Bu amaçla, 43 

ülkenin temsilcilerinin oybirliğiyle ve Türkiye'nin kabul edilmesine büyük coşkuyla katıldığı ciddi bir toplantı 

yapıldı. Milletler Cemiyeti şimdi Türkiye ile 56 ülkeyi kapsıyor.’  Türkische Post, 19 Temmuz 1932, No: 168, 

s. 1.  
361

 Milletler Cemiyeti’nin olağanüstü genel kurul toplantısında cemiyet başkanı Belçikalı siyasetçi Paul Hymans, 

Türkiye’yi Milletler Cemiyeti’ne kabul edilmesi üzerine yaptığı açıklama şu şekildedir: ‘…Türkiye, nihayetinde 

Avrupa’nın bir kültür temelidir. Zor denemelerden sonra, Türkiye iç yaşamında, ahlak, gelenek ve kurumlarında 

muazzam reformlar başlattı. Türkiye’nin, yaptıkları ve başardıkları onun gücünün gerçekliğini gösteren 

kanıtlardır. Bizimle olan ilişkileri, Milletler Cemiyeti'nin gücünü arttıracaktır. Türkiye, Milletler Cemiyeti’nin 

statüsünde, halkların karşılıklı desteğini ve işbirliklerini gerektiren menkul kıymetleri bulacaktır. Türk Hükümeti 

tarafından, davetiyemize vermiş olduğu cevabın ve anlaşmaların, Milletler Cemiyeti üye devletlerinin 

yükümlülükleri ile ilgili taahhütlerinde hiçbir şekilde çelişki göstermediğine göre not aldık. Bu bize, tarihin 

sonsuzluğunda devam edecek güçlü ve gururlu bir Türk milleti olan Türkiye'nin, karakterinin onuruna uygun 

olarak kendi görevinde üstlendiği sorumlulukları yerine getireceği konusunda güvence veriyor.’ Türkische Post, 

19 Temmuz 1932, No: 168, s. 1.   
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               1933- 1934 yılları, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’ni değil, uluslararası durumu da 

önemli ölçüde ve kalıcı olarak etkileyen birçok olay yaşandı. Gazete’ye göre; Mayıs başında 

başkentte olan Yunanistan Savaş Bakanı'nın ziyareti sayesinde, Yunan-Türk işbirliği yeni bir 

ivme kazandı. Kısa bir süre sonra Bükreş'te Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey ve Romen 

meslektaşı Titulescu, Türkiye-Romanya Dostluk ve Saldırganlık Olmayan Paktın onaylanma 

belgelerini imzalanmışlardır. 1934 yılı haziran ayında İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Pers’ten 

(İran) Türkiye başkentine ziyareti yılın en önemli olaylarından biri olmuştur.
362

 Pers devlet 

başkanının Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, iki halkın ilişkilerinde dönemi başlatmıştır. 

İran Şahı Rıza Pehlevi’nin görüşleri ve yorumları üzerinde sıklıkla duran gazete; İran 

Şahı’nın; 

'Türkler kendilerini koruyacak kadar şanslılar; çünkü Cumhurbaşkanı Gazi 

Mustafa Kemal ve İsmet Paşa, Fevzi Paşa ve Tevfik Rüştü Bey gibi büyük 

devlet adamları ve komutanları var.’ 

Sözlerini vurgularken, Orta Doğu’daki en önemli kişilikleri birinin ağzından çıkan bu 

sözlerin, aynı zamanda İran yöneticisinin ortak hedefleri belirlemesi nedeniyle daha derin bir 

anlam teşkil ettiğini söylemiştir. Ayrıca Türkiye ile İran arasındaki samimi işbirliğini 

kutsanmış meyveler üreteceğini öngörmüştür.
363

  

              Türkiye Cumhuriyeti’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasının Balkan devletleri ile 

olan ilişkilerinde artmasına vesile olmuştur. 1929- 1934 yılları arasında Türkiye 

Balkanlar’daki konumunu korumak için bölgesel politikalara yönelmiştir. Ancak bu yıllarda 

sadece Balkan devletleriyle değil diğer Avrupa devletleri ile de iş birliği çalışmalarına 

girilmesinin büyük sebebi İtalya’nın gittikçe artan yayılmacı politikasıydı.
364

 1934 yılında 

Türkiye; Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya ile birlikte toplu güvenlik ve yardımlaşma gibi 

yükümlülükleri bulunan bir pakta imza atmışlardır. Balkan Paktı’nın imzalanmasında Türkiye 

Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey, Yugoslav Dışişleri Bakanı Bogolioub Yevtic, Romanya 

Dışişleri Bakanı Nicolas Titulescu, ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Demetre Maximos yer 
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 Gazete’de bu haber 10 Haziran ve 5 Temmuz 1934 tarihleri arasında her gün ayrıntılı olarak okuyucusuna 

aktarılmıştır.  
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 Türkische Post, 29 Ekim 1934, No: 254, s. 3.   
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 İtalya; Avusturya ve Macaristan’ı kendi etki alanında tutmak amacıyla 1934 yılında bu ülkelerle ‘Rome 

Protokollerini’ imzalamış ve Mussolini İtalya’nın geleceğinin Asya ve Avrupa’da olduğunu belirtmiştir. 

Topraklarının büyük bir bölümü Asya’da bulunan Türkiye için ilk alınan önlem Balkan komşusu Yunanistan ile 

Ege’deki deniz kuvvetlerini güçlendirmek ve İngiltere’den maddi destek istemesi olmuştu. Fakat İngiltere 

İtalya’ya karşı tavır almak istemediğinden bu teklifi reddetmişti. Bu olay Türkiye’yi Balkan Antantı dışında 

diğer bölgesel paktlara yönelmesini sağlamıştı. Ayrıntılı bilgi için bkz. Dilek Barlas, ‘Türkiye’nin 1930’lardaki 

Balkan Politikası’, Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999, 

s. 361- 371, s. 364- 365. 
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almıştır. Geçmişte güvensizlik ve savaş yüzünden defalarca rahatsız edilen barışı güvence 

altına almaya istinaden, bu kapsamlı anlaşmadan önemli bir güç alınmıştır.
365

  

               Türkiye’nin bu süreçteki dış politikasında etkili bir noktada olan Tevfik Rüştü Bey; 

30 Ekim 1934’te Balkan Hariciye Bakanları şerifine verilen bir yemekte bu anlaşmanın 

önemini aşağıda ki sözlerle ifade etmiştir. 

‘Balkan Devletleri geçirebilecekleri bütün imtihanlardan, ittihatlarında 

daha ziyade resanet ve dostça teşriki mesai arzularında daha ziyade kuvvet 

bulmuş olarak çıkacaklardır… Sulh vasıtası ile refah ve her tarafta sulh: 

Büyük Şefimin Türkiye’nin harici ve dâhili siyasetini istinat ettirdiği düstur 

işte budur.’ 
366

 

              Türkische Post gazetesinin değerlendirmelerine göre; Balkan ülkeleri arasında 

önemli bir dönüm noktası olan bu pakt, şu prensibi temel almaktadır: 'Yurtta barış, dünyada 

barış'. Gazi Mustafa Kemal’in dış politikasında temel aldığı bu söz gazete de ilk olarak 

karşımıza Heinz Mundhenke’nin Balkan Paktı üzerine yaptığı yorumda açık bir şekilde 

çıkmıştır. Bu bağlamda Gazi’nin görüş ve düşüncelerinin uluslararası alandaki etkisi yine 

kendini göstermiştir. Mundhenke’ye göre bu Paktla beraber her ülkenin haklarının korunması, 

savunulması ve ulusların varlığının ve sürekliliğinin adil şartlar altında sağlanması adına 

gerçek bir esere imza atmışlardır.
367

 

              1934 ve 1935 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikadaki gelişimini 

inceleyen gazeteye göre; Türk dış politikası bu süreçte, ilke ve amaçlarına sadık kalmıştır. 

Türk hükümeti insanlara özgürlük ve mutluluk vermekten başka bir şey istemediğini ve 

sadece bu açıdan bakıldığında bile, tüm kilit kararları alan Kemal Atatürk bu ilerleyişin 

gerçek bir lideridir. Kemal Atatürk’ün 1935 yılında yaptığı bir açıklamada ki  ‘Yakın 
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 9 Şubat 1934 tarihinde Atina’da imzalanan pakt, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 6 Mart 1934 tarihinde 

onaylanmıştır. Türkische Post, 7 Mart 1934, No: 55, s. 1; Balkan Antantı’nı imzalayan dört devlet, Avrupa’da ki 
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Türk diplomasisinin bir başarısı olarak tarihe geçmişti. Turan,  Mustafa Kemal Atatürk- Kendine Özgü Bir 

Yaşam ve Kişilik, s. 636.  
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 Tevfik Rüştü Aras, Lozan’ın İzlerinde On Yıl, Akşam Matbaası, İstanbul, 1935, s. 242;  Söz konusu bu 

konuşma ve haber gazetede de 1 Kasım 1934 tarihinde yayınlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal’in ‘Fikirler onu 

somutlaştıran insanlarla birlikte ölmez’ manşetinin atıldığı bu haber gazetede tam sayfa yayınlanmıştır. 

Türkische Post, 1 Kasım 1934, No: 256, s. 1.  
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 Ayrıca, Türk hükümeti, komşularının her biriyle arkadaşlık bağları kurma çabasında. Türk-Yugoslav dostluk 

anlaşmasının Belgrat Parlamentosu tarafından onaylanması, Pers hükümdarının devlet ziyareti ile aynı zamana 

denk gelmiştir. Bu vesileyle, Yugoslav halkı, Türkiye'nin ulusal kurtuluşundan sonra Balkanlar'da bağımsız bir 

ulusal devlet olarak ve Avrupa ile Asya arasında bir bağlantı olarak gerçekleştirdiği büyük görevlere, 

temsilcilerinin ağzından içtenlikle saygılarını ifade etmiştir. Türkische Post, 29 Ekim 1934, No: 254, s. 3.  
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gelecekten söz etmemeli, savaş tehlikesi içinde şu an içinde bulunduğumuz zamanda 

davardır.’ Sözlerini alıntılayan gazete, Avrupa'nın o anda içinde bulunduğu durumu da 

aktarmaya çalışmıştır. Türkiye, kıdemli devlet liderleri ve bölgesel anlaşmaların tüm halkları 

kucaklayan hedefleri ile böyle anlaşmaların her zaman koşulsuz bir destekçisi olmuştur. 

Milletler Cemiyeti’nin, barışı sağlamanın etkili ve kararlı bir aracı olduğunu henüz 

kanıtlamamış olduğunu belirten Türkische Post, Türkiye'yi tüm halkların bu ortak hedefe 

ulaşmak için çalışabilecekleri tek organizasyon olarak gördüğünü de ifade etmiştir.
368

  

                 Gazete de 1932- 1938 yılları arasında adına sıklıkla rastlanılan şahsiyetlerden biri 

olan Tevfik Rüştü (Aras) 3 Aralık 1934 yılında dönemin Alman Dışişleri Bakanı Neurath ile 

Türk- Alman ilişkileri hakkında bir görüşme yapmıştır. Bu görüşmenin içeriğinde özellikle 

Rüştü Bey’in iki ülke arasında ki ilişkilerde yakınlaşma sağlanması gerektiğini belirtmesi 

dikkat çekmektedir. Ayrıca görüşmede Sovyetler birliği ve İngiltere ile olan ilişkilere de 

değinilmiştir.
369

 

                1934 yılından beri Boğazlar ile ilgili statünün değiştirilmesi yolunda çaba gösteren 

Türkiye için sadece hayati bir faktör değil aynı zamanda önemi halkların uluslararası 

yaşamlarına da uzanıyordu. Türkiye, Lozan'da Boğazlar ile ilgili durumu kabul ettiğinde, 

şartlar 1930’lu yıllara kıyasla önemli ölçüde farklıydı. Anlaşmadaki askeri hükümler, hem 

Türkiye'nin kıyı korumasını hem de geçiş güvenliğini ciddi şekilde bozmaktaydı. Bu görüş, 

Türkiye Dışişleri Bakanı tarafından da 1935 yılında tekrar gündeme getirilmişti. Tevfik Rüştü 

Bey, Cenevre’de yaptığı bir konuşmada; ‘Türkiye, Boğazlar için askeri düzenlemeler 

sisteminde ilgili değişiklikleri yapmak zorunda kalacak.’ Sözlerini sarf etmiştir.
370

 Tevfik 

Rüştü Bey’in bu dönemde sorumlu olduğu ve son derece zor olan görevinde elde ettiği en 

büyük başarı, hiç şüphesiz Türkiye’ye bütün toprakları üzerinde tam egemenlik sağlayan 

Montreux Boğazlar Sözleşmesi idi.
371

 Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması 20 
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 Gazete’nin bu durumla ilgili devam eden bir başka yorumu: ‘Türk halkı tarafından uzun zamandır istenen bu 

amacın gerçekleştirilmesi için çok sayıda hazırlık çalışması gerekiyordu. Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri 

Numan Menemencioğlu, bu amaçla 1936 Mayıs başında, onu Belgrad, Bükreş, Moskova, Berlin, Londra, Paris'e 
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yeni bir anlaşmanın imzalanması için umut verdi.’ Şeklindedir. Türkische Post, 29 Ekim 1935, No: 255, s. 3. 
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 Gazete söz konusu bu konferansı ve gelişmelerini şu şekilde aktarmıştır: ‘22 Haziran’da, Montrö’deki 

Boğazlar Konferansı için toplanan ülkeler, 24 Temmuz 1923 tarihli Lausanne sözleşmesini değiştirmek için bir 

araya geldi. Konferansa Türkiye, İngiltere, Fransa, Japonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sovyet Rusya 

ve Yugoslavya olmak üzere 9 ülke katıldı. 1923 anlaşması hem barış hem de savaşta boğaza giren ticaretin ve 

savaş gemilerinin serbestçe geçişini öngörüyordu. Bununla birlikte, bu hükümler, bu Anlaşma’da belirtilen 

bölgelerin ve adaların silahsızlaştırılmasının Türkiye üzerindeki etkisine karar vermiş ve Türkiye'nin askeri 

kısıtlamaları, imzacı devletlerin temsilcilerinden ve bir Amerikan temsilcisinden oluşan uluslararası bir 

komisyon tarafından izlenmiştir. Birkaç hafta süren müzakereler sırasında, Türk hükümetinin sözcüsü Sayın 
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Temmuz'da gerçekleşmiştir.
372

 Sözleşme oybirliğiyle kabul edilmiş ve bu uluslararası hukuka 

yeni bir yolu açmıştır. Bu önemli siyasi durum dünyada büyük bir ilgiyle karşılanmış ve Türk 

milletinin memnuniyeti, bu konuya doğrudan veya dolaylı olarak katılan tüm ülkelerin 

kamuoyuna; Türkiye’nin taleplerinin ve Cumhuriyet’in barış sevgisinin tam olarak 

anlaşıldığını göstermiştir.
373

  

               Balkan Antantı ile beraber Türkiye batısında istenen güvenlik alanı oluşturmuş sıra 

ülkenin doğusuna gelmişti. Bu noktada Ortadoğu da barış ve güvenliği güçlendirmek 

amacıyla 8 Temmuz 1937 tarihinde; Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında Saldırmazlık 

Antlaşması Sad- abat (Tahran) Paktı imzalanmıştır.
374

  Sad-abat Paktı daha çok, muhtemel bir 

saldırıyı caydırmak amacıyla yapılan bir anlaşmaydı ve bu özelliği ile Ortadoğu’nun ilk 

dayanışma antlaşmasıydı.
375

 Yapı ve içerik olarak 1934 yılında imzalanan Balkan Paktı’na 

benzeyen Sadabat Paktı, Türkische Post gazetesine göre, dostane bir anlayışın ürünüdür ve 

imzalayan devletleri- Türkiye Afganistan, Irak ve İran- tek fikirli bir politika izlemeye 

yönlendirmiştir. Türkische Post gazetesi Sadabat Paktı ile ilgili olarak okuyucusuna; 

‘Cahil okuyucu buradan şu sonucu çıkarır: Türk dış politikasının odağını 

Doğu'ya kaydırdı. Ancak aşağıdaki gerçekler bu varsayımı reddetmektedir. 
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367. 
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 Turan, Mustafa Kemal Atatürk- Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik, s. 640. 
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Ankara Hükümeti, halen en acil ve seçkin görevlerinden biri olarak, 

Türkiye'nin coğrafi konumu gereği, Batı ve Doğu arasındaki arabulucu 

rolünü vicdanla yerine getirmesi olarak görüyor. Bu açıdan bakıldığında, 

öncelikle bakanların bireysel dış politika hedeflerine ulaşma yolculuğu, 

dolayısıyla son aylarda ciddi biçimde tehdit altında olan Akdeniz'deki barışı 

pekiştirme yolculuğu var. Türkiye’nin yıldan yıla büyümekte olan bu 

yenilenme programının metodik ve başarılı bir şekilde uygulanması, 

yalnızca tüm çalışanların, Türk milletini daha iyi bir geleceğe taşımak 

amacıyla işlerini onur duyarak yapmalarından kaynaklanıyordu, çünkü 

onlar için bu ancak bir onur görevi olabilirdi.’ 

              Sözleriyle seslenmiş ve görüldüğü gibi Türkiye’nin tek hedefinin, milletini ve 

ülkesini çağdaş medeniyetler seviyesinde tutmak olduğunu üstelik uygulamış olduğu barış 

politikasının meyvelerini topladığını savunmuştur.
376

 Türkiye’nin kuruluşundan itibaren 

sürdürdüğü içerdeki ve dışarıda ki bu politikalar onun Avrupa’nın gözünde diğer Ortadoğu 

ülkelerinden ayrılmasını sağlamıştır. Ayrıca yine aynı yıl içerisinde İtalyan olduğu düşünülen 

denizaltılarca, İspanya limanlarına giden bazı ticaret gemilerinin batırılması Akdeniz de 

güvenliği bozmuştu. Bu duru üzerine İngiltere ve Fransa, denizaltı korsanlığına karşı önlemler 

alınması işini görüşmek amacıyla ilgili Devletleri Nyon’da (İsviçre) bir konferansa çağırmıştı. 

Sonuç olarak bu konferansla birlikte Nyon ve Cenevre’de imzalanan Anlaşmalar
377

 

Türkiye’yi İngiltere ve Fransa’ya yaklaştırmıştır. Türkiye’yi barışçıl politikalarından dolayı 

hep takdir eden gazete geniş değerlendirmelerinden birini, 1937 yılında Heinz 

Mundhanke‘nin Türkiye’nin dış politika ve Avrupa çapındaki başarılarını aktardığı makale ile 

yapmıştır. Türkiye'nin 1936 yılında yaptığı dış politika kazanımlarının, ülkenin büyüme 

kapasitesi ile yakından ilgili olduğunu ve Cumhuriyetçi Türkiye'nin her zaman keyif aldığı 

uluslararası saygınlığın, dış politikanın kademeli seyri ile daha da güçlendiğini belirtmiştir. 

Gazete için Türk halkının barış sevgisi, Türkiye'yi çok sayıda mülke mühürleyen dostluk 

anlaşmalarının da bir nevi bel kemiği olmuştur.
 378

 

                 1937’de iki ülke arasındaki diplomatik alandaki gelişmeler devam ederken 

Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi Hamdi Arpağ idi. Bu yıl içerisinde ki önemli gelişmelerden 

biri de Alman Gençlik Teşkilatı Başkanı Baldur von Schirach’ın Türkiye’ye gelerek Mustafa 
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Kemal Atatürk ile görüşmesi olmuştur.
379

 Türkiye’de basında ve toplumda büyük ilgi gören 

bu buluşma gazeteden okuyucusuna Baldur von Schirach’ın hayat hikayesi verilerek 

aktarılmış, kendisinin tanıtımı yapılmıştır. Ancak konuşmanın içeriğine çok fazla 

değinilmemiştir.
380 

1937 yılında bozulan Almanya ile Türkiye arasındaki dış ticaret dengesi 

1938 yılında tekrar düzeltilmeye çalışılmıştır. Türkiye, Almanya’dan sanayi ve askeri 

ürünlerin ithalat sorununu giderebilmek için, kredi talebinde bulunmuştur. Bu talep karşısında 

Alman Hükümeti ise ön görüşmeler için ekonomi bakanı olan Dr. Funk’u Türkiye’ye 

göndermiştir. 8 ve 10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen bu görüşmeyi Türkische Post 

gazetesi de dikkatle takip etmiştir. Dr. Funk konuşmasını sadece Mustafa Kemal Atatürk’e 

değil, Türk milletine de kendisini çok dostane karşıladıkları için teşekkürler ederek 

tamamlamış ve bu kredi ile ilgili aşağıdaki sözleri sarf etmiştir: 

‘…İmparatorluğun kendisi, Türkiye için en önemli satış alanlarından 

biridir. Her iki ülkenin ekonomisi de kendisini mükemmel şekilde 

tamamlıyor. Türkiye ile Almanya arasındaki döviz trafiğinin bu yıl 250 

Milyon Mark'a ulaşacağı söylenebilir. Kredi anlaşmasının imzalanması 

sayesinde Türkiye'de büyük sanayi ve askeri tesisler inşa etmek mümkün 

olacak ve aynı zamanda ticaret ve ticaret sektörlerinin büyüklüğü de 

artacaktır. Doğal üretim ve tüketim konusundaki bu kredi raporlaması 

zorlanmadan gerçekleştirilecek ve her iki ülkeye de fayda sağlayacaktır.’
 381 

 

              Anlaşma ise tam olarak 16 Ocak 1939 tarihinde Berlin’de imzalanmıştır. Ve 

böylelikle Türkiye’ye 150 Milyon Mark değerinde bir kredi açılmıştır. Almanya’nın Türkiye 

üzerindeki bu ekonomik yatırımları, Türk ticaretinin lehine olsa da, bu durumun Türkiye’nin 

ekonomik bağımsızlığını etkileyeceği bir gerçekti. Bu süreçte Türkiye’nin batılı ülkelerle 

ittifak arayışına girmesi, Almanya ile olan ticareti de kesilme noktasına getirmiş ve söz 

konusu bu kredide ilerleyen süreçte askıya alınmıştır.
382

 

              Türkiye Cumhuriyeti’nde Atatürk döneminin uzun süreçli sorunlarından biri olan 

Sancak, Türkiye ile Fransa arasında imzalanan 1921 yılındaki Ankara Antlaşması’na göre 
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 Almanya da Nazi iktidarının olduğu bu dönemde, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerinde önemli bir 

noktada ülkenin basın ve yayın organlarını kullanarak yayılma çabalarıydı.  Özellikle 1933 yılından itibaren 
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Mustafa Kemal Atatürk hakkında sıklıkla çıkan övgü dolu yazılarla kendini göstermiştir. 
380

 Türkische Post,10 Aralık 1937, No:292, s. 1. 
381

 Türkische Post, 10 Ekim 1938, No:238, s. 1. 
382
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137- 138. 
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Türkiye’nin dışında kalmıştı. Ancak bölge Misak-ı milli sınırları içinde yer alması ve nüfus 

çoğunluğunu oluşturan Türkler nedeniyle, bölgede Suriye’den ayrı Türklerin haklarını 

gözeten özel bir yönetim kabul edilmişti. Fransa, Suriye ve Lübnan’a 1936 yılında 

bağımsızlık tanımıştır ancak Sancak konusunda hiçbir karar alınmaması ve oluşan 

belirsizliğin giderilmesi üzerine Milletler Cemiyetine başvurulmuştur.
383

 Türkiye özellikle de 

Mustafa Kemal Atatürk Sancak meselesine özel bir önem göstermiştir.
384

 Konunun önemi iki 

ülkeyi de 14- 16 Aralık 1936 tarihleri arasında Milletler Cemiyeti’nde buluşturmuştur.
385

  

             Bu durumun üzerine Milletler Cemiyeti bölgeye İsveç temsilcisi Sandler’i 

göndermiştir. Bölgeden gelen raporlar ve dönemin Türk- Fransız ve İngiliz Dışişleri 

bakanlarının sıcak temaslarını sonucunda, Milletler Cemiyeti’nde sonuçlanan ve Türk- 

Fransız anlaşmasına yol açan bu meselede; bölge artık Hatay olarak tasvir edilmekle birlikte; 

Hatay için bir statü ve Anayasa hazırlamak üzere bir uzmanlar komitesi kurulmasına karar 

verilmişti. 25 Şubat’ta kurulun komitenin raporuna göre bölgede resmi dil Türkçe ve Arapça 

olacaktı ve Türkiye ve Fransa arasında 29 Mayıs 1937 tarihinde Cenevre’de Türkiye- Suriye 

sınırını belirleyen bir antlaşma yapılmıştır.
386

 Ancak bölgede ki sakinleşen durum çok uzun 

soluklu olmamış, Türkiye ile Fransa arasında anlaşma sağlanamaması ve Hatay Meclisi için 

yapılan seçimlerin iptal edilmesine ve sorunun tekrar gündeme gelmesine neden olmuştur. 

Bunun üzerine tekrar Milletler Cemiyetine giden konu seçimlere gidilmesi ile netleştirilmiştir. 

Sıkıntılı bir seçim sürecinden sonra 2 Eylül 1938’de bağımsız Hatay Devleti kurulmuş ve 

Tayfur Sökmen Cumhurbaşkanı, Abdurrahman Melek ise Başbakan olmuştur. Hatay’ın 

Türkiye Cumhuriyeti’ne katılması ise Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 yılında vefat 

etmesinden sonra gerçekleşmiştir.
387
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                Görüldüğü gibi, Türkische Post gazetesinin Türk dış politikasına karşı olan 

değerlendirme, haber ve yorumlarında 1932- 1938 yılları önemli artışların yaşandığı yıllar 

olmuştur. Şüphesizdir ki bu artışın altında yatan nedenlerden biri Türk Dış politikasının 

uluslar arası politikada oldukça ses getirmesidir. Söz konusu bu yıllar sadece Türkiye 

Cumhuriyeti’nde değil dünya politikasında da önemli bir hareketliliğin yaşandığı zorlu bir 

süreci teşkil etmektedir. Batı’ya, İkinci Dünya Savaşı’na doğru gidişinde ivme kazandıran bu 

gergin süreç doğu’da barış ve dostluk çağrılarının yapıldığı yıllardır. Türkiye akılcı politika ve 

siyasetiyle bu döneme damga vurmuş bir ülkedir. Elbette ki tüm dünyada yankılanan bu 

gelişmeler yerli, yabancı birçok basın ve yayın organında değerlendirilmeye tutulmuştur.
388

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ettiği itibar Türkische Post gazetesinin de üstünde durduğu 

konulardan biri olmuştur. Dış politikadaki bütün bu başarıları ülkenin başta gelen önemli 

devlet adamlarından ve ülkesine inançla bağlı olan milletinden kaynakladığını söylemiş ve 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e her daim ayrı bir parantez açıp Almanya’nın ve Avrupa’nın 

duyduğu saygıyı dile getirmiştir.   
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 Türkiye içinde Türk dış politikasındaki yorumlara baktığımızda ülke için sarf edilen sözlerin ve yorumlarında 

gazete ile paralel gittiği de yadsınamaz bir gerçektir. Örneğin; ‘Mustafa Kemal Atatürk yaşamı boyunca, 

Anadolu Yarımadası’nın coğrafive siyasal sınırları içinde Avrupa modeli üzerine dayanan bağımsız ve laik bir 

ulus- devlet yaratmıştır. Karşılığında, yaygın Asyalı ve İslami etki alanlarından ülkenin ayrılmasını gerekli kılan 

ve böylece gelecek kuşakların sağlıklı bir denge içinde gelişmeleri sağlayacak uzun süredir ihmal edilmiş 

Avrupa bağlantısını vurgulamak zorundaydı.’ Sander, a.g.e., s. 224. 
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Sonuç 

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından bir süre kesintiye uğrayan Türk- Alman 

ilişkilerinin, yeniden revize edilmesi sırasında ortaya çıkan Türkische Post gazetesi, 1926' da 

İstanbul'da yayın hayatına başlamıştır. Gazetenin başlıca amacı iki ülke arasında kopmuş olan 

ekonomik, politik, kültürel ve askeri ilişkileri tekrar canlandırmak ve geliştirmek olmuştur. 

Gazetenin yayın dilinin Almancadır.  

Yayın hayatının ilk dönemeci olan 1926 ve 1932 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti 

için tam anlamıyla bir haber gazeteciliği yapan Türkische Post, sadece Almanya’nın değil 

Avrupa devletlerinin de yeni Türkiye’ye karşı tavırlarını yansıtmıştır. Bu süre içerisinde genel 

yayın politikasında bakıldığında gazete, Alman Hükümeti’nin resmi görüşlerini yansıtmakla 

beraber göreceli olarak bağımsız bir şekilde yayın hayatına devam etmiş ve hem Türk hem 

Dünya basınından verdiği haberlerle de okuyucusunu bilgilendirmeye çalışmıştır. Bilhassa 

gazetenin, Türk basınında etkili bir yayın olmasını sağlayan isim ise Muzaffer Toydemir 

olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk ve çevresine olan yakınlığı ile dikkat çekmiştir. Nitekim 

Türk basınının, ilk yıllarda gazeteye olan hoşgörüsü de bu çerçevede açıklanabilir. İlk altı 

senelik yayın döneminde gözünü Mustafa Kemal Atatürk’ten ayırmayan gazete, Türk 

inkılâplarına ve Cumhuriyetin radikal tutumlarına özel bir merak ve hayranlık ile 

yaklaşmıştır.  

Yayın hayatının ikinci döneminde başka bir deyişle 1932 ve 1938 yıllarında gazete, 

haber gazeteciliğinin yanında bir nevi parti gazeteciliğine soyunmuştur. Bu durumun nedeni 

1933 yılında Almanya’da Nasyonal Sosyalizm’in iktidara gelmesi ve yurt içi yurt dışı tüm 

basın ve yayın organlarını kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Kısacası, gazete Nazi iktidarı 

ile beraber Alman Hükümetinin denetiminde bir yayın politikası izlemiştir denilebilir. Bu 

süreçte değinilmesi gereken husus, gazetenin Türkiye Cumhuriyeti’ne olan pozitif tutumunun 

kat be kat artış göstermiş olduğudur. Bunun da nedeni elbette ki Nasyonal Sosyalizm’i ve 

Alman ideolojisini olumlu yansıtmaya çalışma çabasıdır. Bu çaba meyvelerini, Türkiye 

Cumhuriyeti’nde bilhassa İkinci Dünya Savaşı sürecinde vermiştir. Bu dönem Almanların 

savaştaki politikalarının etkisiyle ülkede daha önceden de var olan Turancılık gibi 

ideolojilerin yeniden canlanmasına neden olmuştur. Bu süreçte, toplumun yaşadığı fikir 

çatışmalarının sıklıkla yankı bulduğu Türk basını, dönemin ünlü gazeteci ve yazarlarının 

kalem kavgaları ile beslenmiştir. Almanların temel amacı ise İkinci Dünya Savaşı öncesi ve 
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esnasında, Türkiye’nin Almanya yanında yer almasını veyahut en kötü ihtimalle tarafsız 

kalarak Almanya’ya savaş açmasını engellemek olmuştur.  

 Türkiye Cumhuriyeti’nde yayınlanan söz konusu bu Almanca gazetenin gözünden, 

1926 ve 1938 yılları arasındaki dönemde, Mustafa Kemal Atatürk’e bakıldığında; yayın 

hayatının her iki döneminde de Atatürk’e olan merak ve saygının daimi olarak sürdüğü 

görülmüştür. Tenkit edici yorumların Türkiye Cumhuriyeti’nden çok Avrupa’nın dünya 

düzenine yapıldığı gazetede Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimler yakından 

takip edilmiştir. Gazetede yapılan haber ve yorumların büyük bir kısmının Mustafa Kemal 

Atatürk ismi çevresinde toplandığı söylenebilir. Gazete Atatürk’ün günlük olarak yaptığı, 

söylediği her düşünce ve olguyu takip etmiş ve kendisine özel köşe yazıları yayımlamıştır. 

Özellikle Hitler iktidarından sonra, artamaya devam eden bu saygı grafiği Hitler’in ve 

Almanya’nın önde gelen devlet adamlarının Türkiye üzerine yaptığı yorumlar ve sözler, iki 

ülkenin ve iki devlet adamının kıyaslanması gazete de sıklıkla rastlanan haberlerden olmuştur. 

Türkiye ile Almanya’nın aynı kaderi paylaşan iki dost ülke olduğu belirtilmiştir. 1933 

yılından itibaren gazete Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı olan siyasi yorumlarında biraz daha sert 

bir üslup takınmıştır ancak altı çizilmelidir ki Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye 

Cumhuriyeti’ne bakışında ciddi bir tutum değişikliğine rastlanılmamıştır.  

Bahsedilmesi gereken bir diğer hususta, gazetenin Türk inkılâplarına bakışında sadece 

Alman muhabirlerin yorumlarından değil dünyadaki diğer basın ve yayın organlarındaki 

haberlerden de yararlanılmış olduğudur. Gazetede dünya basınından özellikle Fransa, 

İngiltere, Amerika ve İtalya gibi ülkelerin gazetelerinde yayınlanan haberlere yer verilmiştir. 

             Türkische Post gazetesinin yayınlandığı süre içerisinde Türk basınından aldığı 

tepkilere değinilecek olunursa, İkinci Dünya Savaşı’na kadar olumlu yönde seyreden tavırlar, 

savaş sürecinde gazetenin karşında duran birçok muhalif kalemle yer değiştirmiştir. Bilhassa 

Türkiye’de sol görüşü destekleyen ve ilgili bölümde ayrıntılı olarak bahsedilen basın ve yayın 

organları gazetenin kapatılış sürecinde etkili olan nedenlerden biri olmuştur. Gazete; Musul 

sorunu, Türkiye’nin boğazlarını müttefiklerin kontrolünden kurtarması ve Hatay’ın Türk 

topraklarına katılması gibi sorunların, Türkiye lehine çözülmesi için Türk basını ile aynı 

çizgide ilerlemiş, ortak görüş ve haberlere yer vermiştir. Almanya’nın dünya barışı için bir 

tehdit arz etmeye başladığı 1939 yılında Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında imzalanan Üçlü 

İttifak’a kadar geçen süreçte, Türkische Post’un Türk basınından aldığı haberlerin 

Almanya’daki Hitler iktidarını destekleyici yönde olduğu görülmüştür. Bu dönemde gazete 

verilmiş olan konuşmalarda Hitler’in kendisine Atatürk’ü ve Millî Mücadelesini örnek 

aldığını söylemesi de tesadüf değildir. 
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                  Türkische Post gazetesi, yayın hayatının özellikle son dönemlerinde birçok kez 

kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. Gazete’ye yönelik eleştirilerin başlıca etkeni 

olan yazı işleri müdürü Ali İhsan Sabis’in, Türk dış politikasını zedeleyebilecek nitelikte olan 

yazıları, Türk basınından Hüseyin Cahit Yalçın ve Tan gazetesiyle ile olan kalem kavgaları 

hem gazetenin birçok kez kapatılmasına hem de kendisinin hapis cezası almasına neden 

olmuştur. Kısa süreli kapatılma cezaları sadece Türkische Post gazetesine özgü olmamıştır. 

Aynı zamanda Türk basınında da ülkenin dış politikasına zarar verebilecek ölçüde yayın 

yapan gazetelere aynı işlem yapılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde Türkische Post gazetesi, 31 

Temmuz 1944’te on sekiz yıllık yayın hayatına tamamen veda etmiştir.  
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