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ÖZET 

Medya bir toplumun olaylara ve olgulara bakışını yansıtması bağ-

lamında önemli araçlardan biridir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü 

de dönem itibarıyla dünyanın önemli olaylarında biridir. Bu doğrul-

tuda çalışmanın temel amacı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mus-

tafa Kemal Atatürk’ün ölümünün Türk soylu ülkelerin basınına nasıl 

yansıdığını tespit etmektir. Atatürk’ün ölümünün Avrupa ülkelerin-

deki yansımasına dair çalışmalar olmakla birlikte, kardeş ülkeler olan 

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ba-

sınına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın 

ilgili alan yazınına katkı sunması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra 

Atatürk’ün cenaze merasimine; Almanya, Belçika, Çin, Danimarka, İs-

panya, Mısır, Amerika, Fransa, Sovyetler Birliği ve İngiltere gibi ulus-

lararası boyutta gerçekleşen katılım, Türkiye’nin dönemsel itibarını 

göstermesi bakımından da önem arz etmektedir. Merasime Türk 

soylu ülkelerden bir katılım olmamasına rağmen adı geçen ülkelerin 

dönem itibarıyla Sovyetler Birliği içinde yer aldıkları ve bağımsızlıkla-

rını henüz kazanamamış oldukları bilinmektedir. Türk soylu ülke-

lerde yapılacak olan medya analizleri bu ülkelerdeki Türkiye algısını 

ortaya koyması açısından da önem arz etmektedir. 
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Atatürk’ün vefatının Türk soylu ülkelerin basınında nasıl sunul-

duğu sorusundan hareket eden bu çalışmada, ana dilde yayın yapan 

gazeteler örneklem olarak seçilmiştir. Bu doğrultuda “Kızıl Kırgızis-

tan” (Kırgızistan), “Sosyalist Kazakistan” (Kazakistan), “Kommunist” 

(Azerbaycan), “Kızıl Özbekistan” (Özbekistan) ve “Sovyet Türkmenis-

tanı” (Türkmenistan) gazetelerinin 10 Kasım 1938–30 Kasım 1938 ta-

rihleri arasındaki sayıları taranarak Atatürk’ün vefatına yönelik haber 

metinleri kronolojik olarak başlık ve içeriklere göre incelemeye dahil 

edilmiştir. Gerek Sovyetler birliği döneminde gerek bağımsızlıktan 

sonra Türk soylu ülkelerin basını Türkiye’nin siyasî, ekonomik, kül-

türel hayatıyla yakından ilgilenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ve-

fatı ile ilgili haberler de 12 Kasım 1938 tarihinden itibaren Türk Soylu 

ülkeler basınına yansımaya başlamıştır. Analiz sonucunda elde edilen 

bulgular, Türkiye’nin Atatürk dönemindeki toplumsal, iktisadi ve kül-

türel reformlarının Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenis-

tan ve Azerbaycan’da nasıl algılandığını ortaya koymaktadır. Ata-

türk’ün lider özelliklerinin ve dış ilişkiler konusundaki barışçıl diplo-

masisinin adı geçen ülkelerde nasıl görüldüğüne yönelik tespitlerin 

yanı sıra; Türkiye ile dostluk ilişkilerine yönelik bulgular mevcuttur.  

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938, Türk 

Soylu Ülkeler, Basın Analizi.  
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THE REFLECTION OF ATATURK’S DEATH TO THE PRESS IN 

TURKISH ORIGIN COUNTRIES 

ABSTRACT 

Media is one of the important tools in terms of reflecting a society’s 

view of events and facts. The death of Mustafa Kemal Atatürk was one 

of the most important events in the world as of the period. In this 

regard, the main objective of the article is to identify how the media 

reflected in Turkish origin countries to the death of the founder of 

Turkish Republic, Mustafa Kemal Atatürk. Although there are studies 

on the reflection of Atatürk's death in European countries, there are 

no studies on the press of ally countries such as Kazakhstan, Kyrgyzs-

tan, Uzbekistan, Turkmenistan and Azerbaijan. In this context, the 

study is intended to contribute to the relevant literature. In addition, 

the participation to the funeral ceremony of Ataturk on the internati-

onal extent, countries such as Germany, Belgium, China, Denmark, 

Spain, Egypt, America, France, the Soviet Union and Britain, is also 

important in showing Turkey’s periodic reputation. Although there is 

no participation from Turkish origin countries to the ceremony, it is 

known that these countries have been included in Soviet Union as of 

the period and have not gained their independence yet. Media analy-

sis which will be held in Turkish origin countries is important in terms 

of revealing the perception of Turkey in these countries. 

In the study, which was based on the question of how Atatürk's 

death was presented in the press of Turkish origin countries, the 

newspapers which were published in the mother tongue were selected 

as samples. Accordingly, the newspapers of “Red Kyrgyzstan, 

(Kyrgyzstan) “Socialist Kazakhstan” (Kazakhstan), “Red Uzbekistan” 

(Uzbekistan), “Soviet Turkmenistan” (Turkmenistan) and “Commu-

nist” (Azerbaijan) between the dates of 10 November 1938 – 30 No-

vember 1938 have been scanned and the news about Atatürk’s death 

were included in the analysis in chronological order according to the 
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titles and contents. Both in the Soviet Union period and after the in-

dependence period, the press of Turkish origin countries has been 

closely involved with Turkey's political, economic and cultural life. 

News about the death of Mustafa Kemal Atatürk began to be reflected 

in the press of Turkish origin countries as of November 12, 1938. The 

findings obtained from the analysis reveal how social, economic and 

cultural reforms of Turkey during Ataturk’s period is perceived in Ka-

zakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan and in Azerbaijan. 

In addition to this and in addition to how Atatürk’s leader features 

and his peaceful diplomacy on foreign relations is seen in the afore-

mentioned countries; there are findings which are also available about 

these countries friendly relations with Turkey. 

Keywords: Mustafa Kemal Atatürk, 10 November 1938, Turkish 

Origin Countries, Press Analysis. 
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GİRİŞ  

Tarihsel dönüşümler, toplumsal koşulların yanı sıra liderlerin ce-

saret ve vizyonları sayesinde gerçekleşmektedir. Türkiye Cumhuri-

yeti’nin kuruluşu da Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri ve siyasi öngö-

rüleri doğrultusunda şekillenmiştir. Atatürk’ün en önemli öngörüsü, 

I. Dünya Savaşından yenilgiyle çıkmış bir halkın mücadele gücüne 

inanmış olmasıdır (Toksoy, 2010:195). I. Dünya Savaşından sonra İti-

laf Devletleri tarafından Osmanlı Devleti’ne dayatılan Sevr Antlaşması 

ve onun önkoşullarını hazırlayan Mondros Ateşkesi ile Anadolu’nun 

işgali başlamıştır (Kemal, 2010:372). Bu toplumsal koşullarda Milli 

Mücadele’yi başlatan Atatürk, Misak-ı Milli sınırları içinde bağımsız bir 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına önderlik etmiş ve bağımsız, 

millet egemenliğine dayalı bir siyasi iradenin simgesi olmuştur.  

Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşen Milli Mücadele, dünyanın 

sömürge altında yaşayan diğer milletleri için de yol gösterici olmuştur. 

Nitekim Atatürk, Türkiye’nin savaşının yalnız kendi adına ve hesabına 

olmadığını ifade etmiş ve anti-emperyalist ülkelerle dayanışma ve iş-

birliği içinde olmuştur (Albayrak, 1997:357). Atatürk, bağımsızlık ve 

özgürlüğüne kavuşacak olan birçok kardeş ulus olduğunu belirtmiş; 

emperyalizmin ulusal bilinç ile yeryüzünden yok olacağına; ırk ve din 

farkı gözetmeyen bir uyum ve işbirliği çağının geleceğine inanmıştır 

(Albayrak, 1997:361-362). Atatürk döneminde uygulanan iktisadi po-

litikalar da Türkiye’nin menfaatlerinden ve bağımsızlığından ödün 

vermeksizin, dünya ve bölge barışını gözetecek şekilde planlanmıştır 

(Toksoy, 2010:209). Böylece gerçekleştirdiği inkılaplar sayesinde ulu-

sunun güven ve saygısını kazanan Atatürk, uluslararası alandaki barış-

çıl politikalarıyla da dünya ülkelerinin dostluğunu ve takdirini kazan-

mıştır.  

Atatürk, 10 Kasım 1938’de vefat ettiğinde, Türkiye’nin yaşadığı 

üzüntü ve mateme dünya ülkeleri de iştirak etmiştir. Atatürk’ün vefatı 

nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde yas ilan edilmiş ve çeşitli anma 

törenleri yapılmıştır (Toksoy, 2010). Atatürk’ün İstanbul ve Ankara’da 

düzenlenen cenaze merasimi de uluslararası boyutta bir katılım ile 
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gerçekleşmiştir. Bu katılım Atatürk’ün barışçıl siyasetini ve Tür-

kiye’nin dönemsel itibarını göstermesi bakımından önem arz etmek-

tedir.  

Atatürk’ün vefatı ve cenaze merasimi, Türkiye basınında olduğu 

kadar dünya basınında da gündemin ilk sıralarında yer almıştır. Ga-

zetelerin baş sayfalarında yer alan haberlerin yanı sıra Atatürk’e min-

net ve saygı yazılarına yer verilmiştir. Bu yazılarda, Atatürk’ün dev-

rimlerinden saygı ve övgüyle söz edilmiş, Atatürk’ün ülkesi ve dünya 

barışı için göstermiş olduğu başarılar anlatılmıştır. Atatürk’ün vefatı-

nın Türkiye’de ve dünya ülkelerinde nasıl karşılandığı ve basına nasıl 

yansıdığı konusunda birçok çalışma bulunmaktadır (Doğaner, 2005; 

Sarı, 2008; Uzun, 2009; Toksoy, 2010; Ağayev, 2010; Tınal, 2015; Gü-

her, 2018; Benhür, 2018).  

Bu çalışmalarda, Atatürk’ün vefatının Türkiye ve dünya basınına 

yansımaları, Atatürk’ün lider kişiliği ve dünya barışına yaptığı katkılar, 

ülkeler arası dostluk ilişkileri özelinde Atatürk’ün rolü, Türkiye’de ve 

dünyada yapılan matem törenleri gibi konular üzerinde durulmuştur.  

Bu çalışmada da Atatürk’ün vefatının Türk soylu ülkelerin bası-

nında nasıl sunulduğu üzerinde durulmaktadır. Bu doğrultuda “Kızıl 

Kırgızistan” (Kırgızistan), “Sosyalist Kazakistan” (Kazakistan), “Kom-

munist” (Azerbaycan), “Kızıl Özbekistan” (Özbekistan) ve “Sovyet 

Türkmenistanı” (Türkmenistan) gazetelerinin 10 Kasım 1938–30 Ka-

sım 1938 tarihleri arasındaki sayıları taranarak, Atatürk’ün vefatına 

yönelik haber metinleri kronolojik olarak başlık ve içeriklere göre in-

celenmektedir.  

Atatürk’ün Vefatı ve Cenaze Merasimi  

Atatürk 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayında vefat etmiştir. 

Vefat haberi ile birlikte ülkede milli yas ilan edilmiş ve bayraklar yarıya 

indirilmiştir. Atatürk’ün ölüm haberi, 10 Kasım 1938 günü hüküme-

tin resmi tebliği ile halka duyurulmuştur. Aynı gün yabancı elçiliklere 

de bilgi verilmiş, Ankara Radyosu 11 farklı dilde Atatürk’ün vefat ha-

berini dünya kamuoyuna duyurmuştur (Boran, 2011:492).  
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Hükümetin resmi tebliğinde; ‘‘Türk vatanının kurucusunu ve insan-

lığın büyük evladını kaybettiği, bu ağır kayıptan dolayı büyük acı duyulduğu, 

bu kederin tesellisinin ancak O’nun büyük eserine bağlılıkta ve aziz vatana 

hizmette aranacağı, Cumhuriyet Türkiyesi’nin ölümsüz olduğu, hükümetin dik-

katle vazife başında olduğu, Türk Milleti’nin hükümeti ile tek vücut olduğu, 

Yeni Cumhurbaşkanının derhal seçileceği ve yeni cumhurbaşkanının etrafında 

Türk Milleti’nin tüm kuvvetiyle sarsılmaz bir varlık olarak toplanacağı, Türk 

Milleti’nin Atatürk’ün eserini ebediyetle yaşatacağı, Türk gençliğinin Ata-

türk’ün mirası olan Türkiye Cumhuriyetini daima koruyacağı ve O’nun izinde 

yürüyeceği, Atatürk’ün Türk’ün tarihinde ve gönlünde daima yaşayacağı’’ 

ifade edilmiştir (Ulus Gazetesi, 11.11.1938). Resmi tebliğde ve takip 

eden günlerde yapılan resmi açıklamalarda, devlet adamlarının Ata-

türk’ün barışçıl siyasetini ve inkılaplarını sürdürme sözü vermeleri ka-

muoyunda sağduyu yaratmıştır (Doğaner, 2005:51).  

11 Kasım 1938 günü, Atatürk’ün cenaze merasimi için hazırlıklar 

yapılırken, otorite boşluğu oluşmasına izin vermeden Ankara’da Cum-

hurbaşkanlığı seçimleri yapılmış ve oylama sonucunda İsmet İnönü 

Cumhurbaşkanı seçilmiştir (Boran, 2011:490). Bu süreçte Atatürk’ün 

naaşının nereye defnedileceği konusu gündeme gelmiş ve hükümetin 

13 Kasım 1938 tarihli kararı ile Atatürk’e bir anıt mezar yapılıncaya 

kadar naaşın Ankara’daki Etnografya Müzesi’nde korunması kararı 

alınmıştır (Uzun, 2009:533-534). Bu kararın ardından Ankara’da 21 

Kasım 1938’de cenaze merasiminin yapılmasına karar verilmiş ve me-

rasim hazırlıklarına ilişkin bir genelge yayınlanmıştır. Ülkedeki tüm 

resmi kurumlara gönderilen bu genelge doğrultusunda kapsamlı ha-

zırlıklar yapılmıştır (Güher, 2018:98).  

Atatürk’ün naaşı Ankara’ya Etnografya Müzesine nakledilmeden 

önce ilk cenaze merasimi İstanbul’da yapılmıştır. Cenaze merasimi ön-

cesi 16 Kasım-19 Kasım 1938 tarihleri arasında halkın da katıldığı 

saygı geçişleri olmuştur (Üçüncü, 2013:82). 17 Kasım 1938’de Dolma-

bahçe Sarayında üzücü bir izdiham yaşanmış ve 11 kişi hayatını kay-

betmiştir. Buna rağmen 18 Kasım 1938 günü de katafalk ziyaretine 

devam edilmiştir (Uzun, 2009:538; Boran, 2011:498).  
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19 Kasım’da Atatürk’ün naâşı Dolmabahçe Sarayı’nda kılınan ce-

naze namazının ardından Yavuz Zırhlısı ile İstanbul’dan İzmit’e, bu-

radan da trenle Ankara’ya gönderilmiştir. Naaşın Yavuz Zırhlısı ile 

nakledilmesi esnasında Türk donanma gemilerine Alman, İngiliz, 

Fransız, Sovyet, Romen ve Yunan savaş gemileri refakat etmiştir (Ata-

bey, 2012:17-18). 

21 Kasım 1938’de resmi devlet töreni gerçekleşmiştir. Törene 

devlet erkanı ile birlikte yurt dışından gelen yabancı heyetler de katıl-

mış, Türkiye’nin yas ve matemine iştirak etmişlerdir (Ağayev, 

2010:147). Afganistan, Arnavutluk, Almanya, Belçika, Bulgaristan, 

Çin, Danimarka, Mısır, İspanya, Estonya, Amerika, Finlandiya, 

Fransa, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, Irak, İran, İtalya, Japonya, 

Letonya, Litvanya, Norveç, Hollanda, Polonya, Romanya, İsveç, İs-

viçre, Suriye, Çekoslovakya, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya heyetleri 

törende temsil edilmişlerdir (Ulus, 22 Kasım 1938). Tören Atatürk’ün 

naaşının Etnografya müzesine konulması ve son saygı geçişlerinin ya-

pılmasıyla sona ermiştir. Atatürk’ün naaşı 10 Kasım 1953’de Anıtka-

bir’de toprağa verilinceye kadar Etnografya müzesindeki geçici kab-

rinde kalmıştır (Üçüncü, 2013:82). 

Atatürk’ün cenaze merasiminin uluslararası boyutta katılım ile 

gerçekleşmesi dönemin siyasi dengeleri açısından Atatürk’ün uygula-

dığı dış politikanın barışçıl olduğunun ve Atatürk dönemindeki Tür-

kiye’nin dünyadaki saygınlığının en anlamlı göstergelerindendir 

(Uzun, 2009:544). Merasime Türk dilli ülkelerden bir katılım olma-

masına rağmen adı geçen ülkelerin dönem itibarıyla Sovyetler Birliği 

içinde yer aldıkları ve bağımsızlıklarını henüz kazanamamış oldukları 

bilinmektedir.  

Atatürk'ün Vefatının Ardından Türk Soylu Ülkelerin Basınında 

Çıkan Haberler  

Atatürk’ün vefatının Türk soylu ülkelerin basınında nasıl sunul-

duğu sorusundan hareket eden bu çalışmada, ana dilde yayın yapan 
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gazeteler örneklem olarak seçilmiştir. Bu doğrultuda “Kızıl Kırgızis-

tan 
1
 (Kırgızistan), “Sosyalist Kazakistan”

2
 (Kazakistan), “Kızıl Özbekis-

tan”
3
 (Özbekistan), “Sovyet Türkmenistanı”

4
 (Türkmenistan) ve 

“Kommunist”
5
 (Azerbaycan) gazetelerinin 10 Kasım 1938–30 Kasım 

1938 tarihleri arasındaki sayıları taranarak, Atatürk’ün vefatına yöne-

lik haber metinleri; kronolojik olarak başlık ve içeriklere göre analiz 

edilmiştir.  

Çalışma kapsamında incelenen bu gazeteler, Atatürk’ün vefatı ile 

ilgili haberlerin tarandığı 10 Kasım-30 Kasım 1938 tarihleri arasında 

Sovyetler Birliği’ne bağlı Komünist Parti Merkez komitesinin resmi 

 

1
 “Kızıl Kırgızistan” gazetesi, 7 Kasım 1924’te “Erkin To” adı ile yayına başlamıştır. 

Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Komünist Parti Merkez Komitesi resmi basın 

organıdır. 20 Ağustos 1927’de adı “Kızıl Kırgızistan”, 1956 yılında da “Sovyet Kırgı-

zistan” olarak değiştirilmiştir. Kırgız dilinde yayınlanan ilk gazete olarak okuma-

yazma oranının artmasına ve gazetecilik kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır. 

1991’den itibaren “Kırgız Tuusu” (“Kırgız Bayrağı”) ismi ile sosyo-politik, ekonomik 

ve kültürel konularda haber yapmaktadır. (https://ky.wikipedia.org). 
2
 “Sosyalist Kazakistan” gazetesi, 17 Aralık 1919 yılında “Işkın” ismi ile Orenburg 

şehrinde yayına başlamıştır. 1920’de “Emek Bayrağı”, 1921’de “Çalışkan Kazak”, 

1932’de “Sosyal Kazakistan”, 1937’de “Sosyalist Kazakistan” olarak yayınlanan gazete, 

Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin en önemli yayın organlarından biri ol-

muştur. Mayıs 1991’den itibaren “Egemen Kazakistan” ismi ile Devlet Gazetesi statü-

sünde Kazakça yayınlanmaktadır. (https://ru.wikipedia.org). 
3
 “Kızıl Özbekistan” gazetesi, 21 Haziran 1918 tarihinde “Komünist” adı ile yayına 

başlamıştır. 1920 yılında adı “Kırmızı Bayrak”, 1922’de “Türkistan”, 1924’te Özbekis-

tan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından “Kızıl Özbekistan” ola-

rak değiştirilmiştir. Gazete bu dönemde, Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Komü-

nist Partisi Merkez Komitesinin resmi basın organlarından biridir. Günümüzde “Öz-

bekistan Sesi” ismi ile sosyo-politik içerikte yayın yapmaktadır. (https://uz.wikipedia.org). 
4
 “Sovyet Türkmenistanı” gazetesi, 29 Temmuz 1920’de “Türkmenistan” ismi ile ya-

yına başlamıştır. Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti resmi yayın organıdır. 

1932’de adı “Şuralar Türkmenistanı”, 1936’da “Sovyet Türkmenistanı” olarak değiş-

tirilmiştir. 1990’da ilk ismi olan “Türkmenistan” ismini geri alan gazete, günümüzde 

devletin resmi yayın organıdır. (https://ru.wikipedia.org).  
5
 “Kommunist” gazetesi, 29 Ağustos 1919 yılında yayına başlamıştır. Sovyetler Birliği 

döneminde Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Komünist Partisinin resmi basın 

organıdır. 27 Ağustos 1991’den itibaren “Halk Gazetesi” ismi ile yayınlanmaktadır. 

Gazete, Azerbaycan’daki ve ülke dışındaki sosyo-politik olayları konu edinmektedir. 

(https://ru.wikipedia.org). 
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basın organı durumundadır. Sovyet Birliği döneminde basın, komü-

nist partinin kontrolündedir ve partinin halkı yönlendirmek için kul-

landığı en etkili araçlardan biri durumundadır.  

Türk soylu ülkelerin basını, günümüzde olduğu gibi Sovyetler 

Birliği döneminde de Türkiye’nin siyasi ve toplumsal gündemi ile il-

gilenmiştir. Atatürk’ün vefatı da 12 Kasım 1938 tarihinden itibaren 

Türk soylu ülkelerin basınında yer almaya başlamıştır. İncelenen beş 

ülkenin gazetelerinde yer alan haberlerin Sovyetler Birliği’nin resmi 

devlet ajansı olan Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (TASS) kaynaklı ol-

duğu görülmektedir.  

İncelenen gazetelerdeki tüm haberlerin TASS kaynaklı olması ne-

deniyle haberlerin başlıklarında bazı küçük farklılıklar olmakla bir-

likte haber konuları ve içerikleri benzerlik göstermektedir. Diğer ta-

raftan TASS’da yer alan tüm haberlerin Türk soylu ülkelerin bası-

nında yer almadığı görülmektedir. Tablo 1’de 10 Kasım 1938–30 Ka-

sım 1938 tarihleri arasında Atatürk’ün vefatına ilişkin yer alan tüm 

haberlerin ülkelere göre tematik dağılımı yer almaktadır. Bu haber 

metinlerine ülkelerin Milli kütüphane arşivlerinden ulaşılmış olup, 

gazetelerin oldukça eski ve yıpranmış olmasına bağlı olarak bazı say-

falarının eksik ve kayıp olabileceği de göz önünde bulundurulmuştur.  

Tablo 1: Atatürk'ün Vefatı İle İlgili Türk Soylu Ülkelerin 

Basınında Yer Alan Haberler  

 HABER İÇERİKLERİ GAZETELER 

Kızıl 

Kırgı-

zistan 

Sosya-

list Ka-

zakis-

tan 

Kom-

munist 

Kızıl 

Özbe-

kistan 

Sovyet 

Türkme-

nistanı 

1 Atatürk’ün vefatı + + + + + 

2 Atatürk’ün vefatına İliş-

kin Türkiye Hükü-

meti’nin resmi genelgesi  

- - + - - 

3 V. M. Molotov’un taziye 

telgrafı 

+ + + + + 
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4 M. İ. Kalinin’in taziye 

telgrafı 

+ + + + + 

5 M. M. Litvinov’un taziye 

telgrafı 

+ + + + + 

6 M. M. Litvinov’un Tür-

kiye’nin SSCB büyükelçi-

sini ziyareti 

+ + + + + 

7 Atatürk’ün biyografisi - + - - - 

8 Türk halkının Atatürk’ün 

vefatı nedeniyle yaşadığı 

üzüntü 

+ - - - - 

9 İsmet İnönü’nün Cum-

hurbaşkanı seçilmesi 

+ + + - - 

10 İsmet İnönü’nün biyog-

rafisi 

+ + - - - 

11 Bakanlar kurulunun 

oluşturulması için Celal 

Bayar’ın görevlendiril-

mesi 

+ - - - - 

12 SSCB Türkiye Büyükelçi-

sinin İsmet İnönü’yü zi-

yareti ve tebriği 

+ + + - - 

13 Yeni Bakanlar kurulu-

nun oluşturulması / hü-

kümette değişiklikler 

+ + + - - 

14 Atatürk’ün defnedilmesi + + + + + 

15 Atatürk’ün cenaze töre-

nine katılacak heyet 

+ + + + + 

16 Atatürk’e anıt mezar / 

Atatürk’ün naaşının ma-

zoleye taşınması 

+ - - - - 

17 TBMM’nin yeni hükü-

meti onaylaması 

- - + - - 

18 Sovyet heyetinin cenaze 

töreni için İstanbul’a gel-

mesi 

- - + - - 
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19 Sovyet heyetinin cenaze 

törenine katılması 

- - - + + 

20 SSCM temsilcilerinin 

Türkiye Devlet adamları 

ile görüşmeleri  

- - + - - 

21 Sovyet heyetinin An-

kara’dan İstanbul’a yola 

çıkması 

- - + - - 

22 Türkiye-Sovyetler Birliği 

İlişkileri 

  + +  

 Atatürk’ün vefatını duyuran ilk haber, incelenen tüm gazetelerde 

12 Kasım günü birinci sayfa haberi olarak verilmiştir:  

Kemal Atatürk hayatını kaybetti, Ankara, 10 Kasım. (TASS). 

Anadolu Telgraf Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ke-

mal Atatürk’ün bugün sabah hayatını kaybettiğini bildirdi. Türkiye Ana-

yasası’na göre cumhurbaşkanlığı görevi geçici olarak Türkiye Büyük Mil-

let Meclis Başkanı Abdülhalik Renda’ya verildi. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi yeni cumhurbaşkanı’nı seçmek için 11 Kasım’da toplanacaktır. 

Atatürk’ün vefatı, 10 Kasım 1938 günü Türkiye Cumhuriyeti hü-

kümetinin resmi genelgesi ile duyurulmuştur. Atatürk’ün vefatından 

sonraki duruma ilişkin genel bilgilendirme içeren ve Türkiye hükü-

metinin bu resmi tebliğini duyuran bu haber sadece Azerbaycan’ın 

“Kommunist” gazetesinde 12 Kasım günü birinci sayfada yer almıştır. 

Bu resmi tebliğde, Türkiye halkının yaşadığı derin üzüntünün yanı 

sıra Cumhuriyete sadakat duygusu vurgulanmış ve Türkiye Cumhu-

riyeti’nin ölümsüz olduğu, hükümetin vatana hizmet vazifesini hal-

kıyla birlik içinde sürdüreceği ifade edilmiştir:  

Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra, Ankara, 11 Kasım. (TASS).  

Türkiye halkı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulu kurucusunu, önderini ve 

en büyük oğlunu kaybetmiştir. Türkiye halkının yaşadığı büyük kayıptan 

dolayı derin üzüntüyle başsağlığı dileriz. Sadece merhum Cumhurbaş-
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kanı’nın büyük işlerine olan sadakat duygumuzdan ve aziz vatanına hiz-

met etmek için çalışmalarını devam ettirme kararlılığımızdan teselli bula-

biliriz. Belirtmeliyiz ki, onun büyük ve ölümsüz başarısı her şeyden önce 

Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu zor durumda hükümet kendi vazifesini ak-

satmadan yerine getirecektir. Şüphesiz ki, Türkiye halkı Cumhuriyetin yasa 

ve kaidelerini müdafaa etme hususunda hükümet ile birlik içinde olacaktır.  

Haberin devamında diplomatik temsilciliklere ilişkin bilgi de ve-

rilmiştir:  

Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra, Ankara, 11 Kasım. (TASS).  

Anadolu Telgraf Ajansı’nın verdiği habere göre, Kemal Atatürk’ün 

ölümü sebebiyle diplomatik temsilcilik tüm kabul işlemlerini durdurmaya 

karar vermiştir. Diplomatik temsilciler Türkiye Dışişleri Bakanı’nı ziyaret 

ederek, kendi ülkeleri adına başsağlığı dilemişlerdir. Bakanlar Kurulu 

Başkanı (Başbakan) Celal Bayar dün İstanbul’dan Ankara’ya dönmüştür.  

Atatürk’ün vefatının kamuoyuna duyurulduğu 12 Kasım günü, 

gazetelerde Sovyetler Birliği yetkililerinin taziye telgrafları da yer al-

mıştır. Taziye telgrafları Azerbaycan’ın “Kommunist” Gazetesinin 

üçüncü sayfasında yer alırken, diğer ülkelerin gazetelerinin (“Kızıl 

Kırgızistan”, “Sosyalist Kazakistan”, “Kızıl Özbekistan”, “Sovyet Türk-

menistanı”) birinci sayfalarında yer almıştır.  

Sovyetler Birliği Halk Komiserleri Başkanı Vyaçeslav Mihayloviç 

Molotov’un Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Celal Bayar’a göndermiş 

olduğu taziye telgrafında, Atatürk’ün Türk Milleti’nin bağımsızlığı 

için vermiş olduğu mücadeleden övgüyle söz edilirken, iki ülke ara-

sındaki dostluğa vurgu yapılmıştır:  

Yoldaş V. M. Molotov’un Türkiye Bakanlar Kurulu Başkanı’na telg-

rafı 

Sayın Celal Bayar’a  

Türkiye Bakanlar Kurulu Başkanı’na  

Ankara 
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Halkının bağımsızlığı uğruna verdiği mücadelenin ulu önderi Tür-

kiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı merhum Kemal Atatürk’ün hayatını 

kaybetmesinden dolayı dostumuz Türkiye hükümetinin ve halkının yaşamış 

olduğu büyük kayıp münasebetiyle SSCB Halk Komiserleri Konseyi’nin en 

içten taziyelerini kabul etmenizi rica ederim.  

SSCB Yüksek Sovyet Meclisi Başkanı Mihail İvanoviç Kalinin’in 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Abdülhalik Renda’ya gönder-

miş olduğu telgrafta da Atatürk’ün Türk Milletinin bağımsızlığı için 

göstermiş olduğu kahramanlık ve iki ülkenin dostluğu vurgulanmış-

tır:  

Yoldaş M. İ. Kalin’in Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı’na telg-

rafı  

Sayın Abdülhalik Renda’ya,  

Büyük Millet Meclis Başkanı’na  

Ankara  

Dost Cumhuriyetin, ismi büyük Türk Milletinin bağımsızlığı ve başa-

rısı uğruna verilen kahramanca mücadelenin bütün bir döneminin sem-

bolü olan Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk’ün vefatı ile ilgili elim haberden 

dolayı çok üzüldüm. Bu ağır üzüntüden dolayı içten taziyelerimizi kabul 

ediniz.  

SSCB Dışişleri Halk Komiseri Maksim Maksimoviç Litvinov’un 

Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’a göndermiş olduğu telg-

rafın içeriği de Atatürk’ün dünya barışına katkısı ve Türkiye-Sovyetler 

dostluğudur:  

Yoldaş M. M. Litvinov’un Türkiye Dışişleri Bakanı’na telgrafı  

Sayın Rüştü Aras’a,  

Dışişleri Bakanı’na  

Ankara  
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Türkiye istiklalinin ve dünya barışının yılmaz mücadelecisi ve Sovyet-

Türkiye dostluğunun kurucusu yüksek devlet adamı Kemal Atatürk’ün ve-

fatına ilişkin elim haberden dolayı derin üzüntü duyduğumu, en içten ve 

samimi duygularımla bildirmek istiyorum.  

12 Kasım tarihli gazetelerin yine ilk sayfalarında Sovyetler Birliği 

Dışişleri Halk Komiseri Maksim Maksimoviç Litvinov’un, Türkiye’nin 

SSCB’deki Büyükelçisi Zekâi Apaydın’ı ziyaret etmesiyle ilgili habere 

yer verilmiştir:  

Yoldaş M. M. Litvinov, Türkiye Büyükelçisi’ni ziyaret etti 

Moskova, 10 Kasım (TASS),  

Dışişleri Halk Komiseri M. M. Litvinov, Türkiye Cumhuriyeti Cum-

hurbaşkanı Kemal Atatürk’ün vefatı dolayısıyla Türkiye SSCB Büyükel-

çisi Zekai Apaydın’ı ziyaret ederek, SSCB halkı adına taziyelerini bildirdi.  

İncelenen gazetelerden 12 Kasım tarihli “Sosyalist Kazakistan” ga-

zetesinde taziye telgraflarının yer aldığı birinci sayfada “Kemal Ata-

türk” başlığı ile Atatürk’ün biyografisine yer verilmiştir. Atatürk’ün bi-

yografisi; Atatürk’ün Kara Harp Akademisindeyken saltanat yöneti-

mine karşı eylemleri, ulusal kurtuluş mücadelesindeki önderliği, em-

peryalizme karşı göstermiş olduğu başarılar, siyasi ve kültürel alan-

daki reformları, siyasi ve toplumsal alanda kadın-erkek eşitliğinin sağ-

lanması, Türkiye’nin uluslararası siyasette Atatürk önderliğinde ka-

zanmış olduğu güçlü konum, Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Bir-

liği’nin dostluğu gibi konular etrafında çerçevelenmiştir. Biyografinin 

ana hatlarını bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında Ata-

türk’ün göstermiş olduğu başarılar oluştururken, Türkiye toplumu-

nun Atatürk’ün vefatı nedeniyle yaşadığı ağır kayıp vurgulanmıştır.  

Bu ağır kayıp nedeniyle halkın yaşadığı üzüntüye sadece “Kızıl 

Kırgızistan” gazetesinin 14 Kasım tarihli sayısının birinci sayfasında 

yer verilmiştir:  

Anadolu Telgraf Ajansının açıklaması, Ankara 11 Kasım (TASS).  
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Anadolu Telgraf Ajansı, Kemal Atatürk’ün hayatını kaybetmesi ile 

ilgili üzücü haberlerin kısa süre içerisinde Türkiye’nin tüm şehirlerine 

ulaştığını bildiriyor. Öğrenci gençler ve halk, merhum Cumhurbaşkanı’na 

saygı gösterisinde bulunmak üzere Milletler Meydanına giderek Kemal 

Atatürk’ü son yolculuğuna uğurlama törenine katıldılar. “Ulus” gazetesi, 

Cumhurbaşkanı’nın hayatını kaybetmesine ithafen özel sayı çıkardı. Gaze-

tede, yeni Devlet Başkanı seçimi için TBMM’nin toplanması kararına iliş-

kin duyuru yer aldı.  

Atatürk’ün vefatından dolayı halkın yaşadığı üzüntünün yanı sıra 

aynı gün Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan gazetelerine üç haber 

daha yansımıştır. Bunlardan ilki, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı 

seçilmesi ile ilgili kısa haberdir:  

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına İsmet İnönü seçilmiştir, 

Ankara 11 Kasım. (TASS).  

Anadolu Telgraf Ajansı, bugün Büyük Millet Meclis’inin oybirliği ile 

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü’nün seçildiğini bildirdi.  

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin haber, “Sos-

yalist Kazakistan” gazetesinin 14 Kasım 1938 tarihli sayısında, “Kızıl 

Kırgızistan” gazetesinin de 15 Kasım 1938 tarihli sayısında 4.sayfa ha-

beri olarak verilmiştir. “Kızıl Kırgızistan” gazetesinde İsmet İnönü ile 

ilgili Türkiye basınında yazılanlar da aktarılmıştır. Aynı haberin deva-

mında Kırgızistan ve Kazakistan gazetelerinde İsmet İnönü’nün bi-

yografisine yer verilmiştir. Biyografide İsmet İnönü’nün Türkiye’nin 

bağımsızlığı için başlatılan Milli Mücadele’ye kumandanlık eden Ata-

türk ile birlikte birçok başarı gösterdiği, Mudanya ortakları ile Ateşkes 

anlaşmasını yürüttüğü, Londra Konferansında Türkiye heyetini tem-

sil ettiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı olduğu ve Türkiye-

Sovyet dostluğunun pekişmesine yardım ettiği gibi konulara yer veril-

miştir.  

‘‘Kızıl Kırgızistan” gazetesinde İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı 

seçilmesi ile ilgili haberin yer aldığı 15 Kasım tarihli sayıda, Başbakan 
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Celal Bayar’ın görevinden çekildiğine ilişkin kararı ve Cumhurbaş-

kanı İsmet İnönü’nün Celal Bayar’ı hükümeti kurmak için görevlen-

dirdiği haberi yer almıştır:  

Ankara, 11 Kasım (TASS). Anadolu Telgraf Ajansı’nın haberine 

göre, Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakan) Celal Bayar, Cumhuriyet 

Anayasasına göre, Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevinden çekildiğine 

ilişkin kararını Yeni Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye bildirmiştir. İnönü, 

yeni bakanlar kurulu oluşturulana kadar herkesin kendi görevinde olma-

sını istemiş ve yeni bakanlar kurulunun oluşturulması için Celal Bayar’ı 

görevlendirmiştir.  

Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan Gazetelerinin 15 Kasım ta-

rihli sayfalarında SSCB Türkiye Büyükelçisinin İsmet İnönü’yü ziya-

reti ve Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebriği yer almıştır: 

SSCB Türkiye Büyükelçisi İsmet İnönü’yü kutladı, Ankara 12 Kasım. 

(TASS).  

SSCB Türkiye Büyükelçisi Yoldaş Terentiyev, İsmet İnönü’yü ziyaret 

ederek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesi münasebetiyle teb-

rik etti. 

Aynı gün Azarbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan gazetelerinde 

Türkiye’de yeni bakanlar kurulunun oluşturulmasına ilişkin habere 

yer verilmiştir. Farklı gazetelerde farklı başlıkla (“Yeni Bakanlar Kuru-

lunun Oluşturulması”, “Türkiye Hükümetinde Değişiklik”, “Ankara Hüküme-

tinde Değişiklik”) aktarılan haberin içeriğinde Başbakan Celal Bayar’ın 

yeni Bakanlar Kabinesini oluşturduğu ve kabinenin Cumhurbaşkanı 

İsmet İnönü tarafından onaylandığı bilgisi aktarılmıştır: 

Ankara 12 Kasım. (TASS). Anadolu Telgraf Ajansının haberine 

göre, Türkiye Başbakanı Celal Bayar yeni Bakanlar Kabinesini oluştur-

muş ve bu kabine Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından onaylanmıştır. 

Eski Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya 

yeni kabinede yer almamışlardır. Dışişleri Bakanlığı görevine Eski Adalet 

Bakanı Şükrü Saraçoğlu geçmiştir. Adalet Bakanlığı görevine ise Hilmi 
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Uran (Büyük Millet Meclisi’nin Başkan Yardımcılarından biridir) atan-

mıştır. İçişleri Bakanlığı görevine Eski Sağlık Bakanı Refik Saydam atan-

mıştır. Diğer Bakanlıklarda önceki bakanlar görevlerine devam etmekte-

dirler. 

İncelenen tüm gazetelerin 15 Kasım tarihli sayılarında Atatürk’ün 

21 Kasım’da Ankara’da defnedileceğine ilişkin kısa haber yer almıştır. 

Azerbaycan’ın “Kommunist” gazetesinde bu haber daha detaylı veril-

miş; Atatürk’ün hayatına ve yaptığı çalışmalara ithafen hazırlanan anı 

yazıları ile Atatürk’ün fotoğrafları ve O’nun hayata veda etmesinin ar-

dından yabancı basında yer alan haberlerin Türkiye basınındaki yan-

sımalarına ve Atatürk’ün defnine katılmak üzere gelecek olan heyete 

ilişkin bilgiler aktarılmıştır:  

Kemal Atatürk’ün defnedilmesi Ankara 13 Kasım. (TASS).  

Anadolu Telgraf Ajansı’nın haberine göre, Kemal Atatürk 21 Ka-

sım’da Ankara’da defnedilecektir. Tüm Türkiye basını, Türkiye Cumhuri-

yeti’nin ilk Cumhurbaşkanı merhum Kemal Atatürk’ün hayatına ve çalış-

malarına adanmış olan anı yazıları ve fotoğraflarının yanı sıra bu ölüm 

sebebiyle yabancı basın tarafından yazılan haberlerle doludur. Dünden iti-

baren halk Kemal Atatürk’ün cenazesinin bulunduğu saray binasının 

önünden yas tutarak geçiyorlar. Naaşının başında askerler sürekli nöbet 

tutuyorlar. Kemal Atatürk’ün defnine iştirak etmek üzere çok sayıda ya-

bancı heyetin bugünlerde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.  

Aynı gün Kazakistan ve Azerbaycan gazetelerinde Atatürk’ün def-

nine katılacak olan heyete ilişkin bir haber de yer almıştır:  

Kemal Atatürk’ün cenaze törenine katılacak Sovyet heyeti Moskova 

13 Kasım. (TASS).  

Türkiye Cumhuriyeti’nin merhum Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk’ün 

cenaze törenine iştirak etmek üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı Yoldaş V. İ. 

Potyemkin, Karadeniz Filosu Komutanı Koramiral Yoldaş İ. S. Yumaşev 

ve SSCB Türkiye Büyükelçisi Yoldaş A. V. Terentiyev’den oluşan bir heyet 

görevlendirilmiştir.  
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15 Kasım tarihi itibarıyla Atatürk’ün vefatına ilişkin haberler ilk 

sayfa gündeminden düşmeye başlamıştır. Azerbaycan’ın “Kommu-

nist” gazetesinde ise haber akışı görece daha uzun süre devam etmiş-

tir. Atatürk’e anıt mezar yapılması ve Atatürk’ün naaşının geçici olarak 

Ankara Etnografya Müzesinde korunacağına ilişkin haber 20 Kasım 

tarihli Azerbaycan ve Özbekistan gazetelerinde yer almıştır:  

Kemal Atatürk’ün defnine dair, Ankara 14 Kasım. (TASS).  

Anadolu Telgraf Ajansı’nın haberine göre, merhum Cumhurbaşkanı 

Kemal Atatürk’ün cenazesi resmi defin ardından geçici olarak Ankara Et-

nografya Müze salonununda korunacaktır. Mozole/Anıt mezar inşa edil-

dikten sonra Kemal Atatürk’ün cenazesi bu mozoleye taşınacaktır.  

Azerbaycan’ın 24 Kasım tarihli “Kommunist” gazetesinde 

TBMM’nin yeni hükümeti onaylamasına ilişkin habere yer verilmiştir:  

Meclis, Türkiye yeni hükümetini onaylamıştır Ankara 17 Kasım. 

(TASS).  

Anadolu Telgraf Ajansının haberine göre, dün TBMM Genel Ku-

rulu yapılmış ve bu kurulda Başbakan Celal Bayar hükümetin gelecek 

programı hakkında kısa bilgi vermiştir. Celal Bayar’ın belirttiğine göre, 

hükümet Kemal Atatürk’ün ideolojilerine sadakatle bağlı kalarak bütün 

alanlarda önceden belirlenmiş olan programları yerine getirmeye devam 

edecektir. Celal Bayar Türkiye’nin dış siyasetinden bahsederek: “Amacı ba-

rış olan bu siyaset katiyen değiştirilmeyecek ve Türkiye’nin uluslararası ta-

ahhütlerinin ve dostluk ilişkilerinin muhafaza edilmesine doğru yöneltile-

cektir. TBMM Genel Kurulu yeni hükümeti tamamıyla onayladığını bil-

dirmiştir.  

Aynı gün yine sadece “Kommunist” gazetesinde Sovyet heyetinin 

Atatürk’ün cenaze törenine iştirak etmek üzere İstanbul’a gelmesine 

ilişkin haber yer almıştır: 

Sovyet heyeti İstanbul’a gelmiştir Ankara 18 Kasım.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk’ün ce-

naze törenine iştirak etmek için Sovyet hükümeti heyeti bugün Türkiye’ye 
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gelmiştir. Vapur, Boğazdan geçerken heyetler SSCB’nin Türkiye’deki yet-

kili temsilcisi Yoldaş Terentiyev tarafından ve Türkiye İçişleri Bakanlığı, 

bahriyeli askerler ve yerli garnizon temsilcileri tarafından karşılanmıştır. 

Vapur Boğazdan geçerken “millet” isimli 21 pare top atışı yapılmıştır. Sa-

hilde bulunan Türkiye asker grubu da 21 top atışı yaparak Sovyet vapu-

runu selamlamıştır.  

Sovyet heyetinin cenaze törenine katılmasına ilişkin habere, 25 

Kasım tarihli Özbekistan gazetesinde yer verilmiştir:  

Atatürk’ün cenazesine Sovyet heyeti katıldı Ankara 22 Kasım. 

(TASS).  

Dün Ankara’da Atatürk’ün cenaze merasiminde Sovyet torpidosunun 

denizci heyeti merhumun naaşının önünden geçitte bulundular. Ata-

türk’ün naaşının geçici olarak konulduğu Etnografya müzesinin görünür 

bir yerine “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden” yazılı çelenk ko-

nuldu. Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şükrü Okan, Sovyet 

denizcilerine cenaze törenine katılmalarından dolayı teşekkür etti.  

Azerbaycan’ın 26 Kasım tarihli “Kommunist” gazetesinde de 

SSCB temsilcilerinin Türkiye Devlet adamları ile görüşmelerine ilişkin 

bir haber yer almıştır:  

SSCB temsilcilerinin Türkiye Devlet adamları ile görüşmeleri Ankara 

24 Kasım. (TASS).  

Dün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, hususi rezi-

dansında Türkiye Dışişleri Başkanı Şükrü Saraçoğlu ile birlikte SSCB Dı-

şişleri Bakan Yardımcısı Yoldaş Potyemkin ve SSCB Türkiye Büyükelçisi 

Yoldaş Terentiyev’i kabul etmiştir. Bir buçuk saat devam eden görüşme 

samimi bir ortamda geçmiştir. Yoldaş Potyemkin Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı ile görüşmeden önce Türkiye Dışişleri Bakanı’nı ziyaret 

etmiş ve uzun süre dostça sohbet etmiştir. Görüşmede Yoldaş Terentiyev de 

yer almıştır. Yine aynı gün Yoldaş Potyemkin ve Yoldaş Terentiyev Türkiye 

parlamentosu Başkanı Abdülhalik Renda’yı ziyaret etmişlerdir. Abdülha-

lik Renda buna cevap olarak aynı günün akşamı Sovyet Elçiliğine gelmiş-

lerdir. Her iki görüşme de dostça ve samimi bir ortamda geçmiştir.  
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Sovyet heyetinin Ankara’dan İstanbul’a yola çıktığı ile ilgili habere 

de yine Azerbaycan’ın “Kommunist” gazetesinin birgün sonraki sayfa-

larında yer verilmiştir:  

Sovyet heyeti Ankara’dan İstanbul’a yola çıkmıştır Ankara 25 Kasım. 

(TASS).  

Atatürk’ün cenaze törenine iştirak eden Sovyet heyeti, Dışişleri Bakan 

Yardımcısı Yoldaş Potyemkin ve Karadeniz Amirali Yoldaş Yumaşev dün 

Ankara’dan İstanbul’a yola çıkmışlardır. SSCB’nin Türkiye’deki Büyükel-

çisi Yoldaş Terentiyev heyetle birlikte gitmiştir.  

Heyetin yola çıkması ile ilgili olarak Tren garında fahri askeri manga 

hazır bulunmuştur. Heyeti Türkiye Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu, 

Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp, Dışişleri Bakanlığı Protokol Bö-

lümü Başkanı, Belediye Başkanı, Milli Savunma Bakanlığının müşavir-

leri, İspanya’nın Türkiye’deki Temsilcisi, Çin’in Temsilcisi, İsviçre Tem-

silcisi ve Sovyet kolonisini uğurlamışlardır. Yoldaş Potyemkin ve Yoldaş 

Terentiyev Ankara’dan yola çıkmadan önce Türkiye Milli Savunma Ba-

kanı Özalp’i ziyaret etmişler ve Özalp de onları ziyaret etmiştir.  

İncelenen tarihler arasındaki son haber, 29 Kasım 1938 tarihinde 

“Kızıl Özbekistan” gazetesinde TASS muhabirinin Türkiye-Sovyet iliş-

kileri hakkında Şükrü Saraçoğlu ile yapmış olduğu röportaj olmuştur. 

Bu röportaj Azerbaycan’ın 1 Aralık 1938 tarihli sayısında yer almıştır. 

Röportajda Türkiye-Sovyet ilişkilerinin dostluk üzerine kurulu ol-

duğu, Türkiye devletinin ve halkının Sovyetler Birliği halkı ile ilgili 

samimi duygulara sahip olduğu vurgulanmıştır:  

Şükrü Saraçoğlu Türkiye-Sovyet İlişkileri Hakkında, Ankara 29 Ka-

sım. (TASS). 

Türkiye’nin yeni Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu dün TASS’ın mu-

habirini kabul ederek Türkiye-Sovyet ilişkileri konusunda bilgi vermiştir: 

“Bana tanıdığınız bu fırsatı değerlendirerek, size ve vasıtanızla Sovyet ka-

muoyuna, Türkiye-Sovyet ilişkilerinin kurulduğu ilk günlerdeki gibi tüm 

alanlarda samimi dostluğumuzun değişmeden devam ettiğini duyurmak 

isterim. Bizim ilişkilerimiz gerçeklere dayanmaktadır. Bu gerçekler Türkiye 
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ve Sovyetler Birliği’nde kurulan yeni rejimler ile doğmuştur. Memnun-

lukla ifade etmek isterim ki, SSCB ile ilgili sadece Türkiye dış politikası 

değil, Türkiye halkının derin ve samimi duygularfı da değişmemiştir. Tam 

bu günlerde eski ve aziz dostumuz SSCB’nin önemli temsilcilerinden Dı-

şişleri Halk Komiseri yardımcısı Potyemkin’i burada kabul ederken, kendi-

leri ile dostluğumuz ve bir az önce size söz ettiklerim üzerine konuştuk. 

SONUÇ  

Atatürk’ün vefatı yurdumuzda olduğu gibi dünya basınında da 

geniş yer bulmuştur. Atatürk’ün vefatına ilişkin haberler 12 Kasım 

1938 tarihinden itibaren Türk soylu ülkelerin basınında yer almaya 

başlamıştır. Çalışma kapsamında incelenen gazetelerde yer alan ha-

berlerin tamamı Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (TASS) kaynaklıdır. 

Haberlerin TASS kaynaklı olması nedeniyle haber konuları ve içerik-

leri benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte bazı haberlerin başlık-

larında ve detaylarında küçük farklılıklar bulunmaktadır.  

İncelenen tüm gazetelerde, Atatürk’ün vefatı birinci sayfa haberi 

olarak duyurulmuştur. Vefat haberinin ardından, Sovyetler Birliği 

devlet adamlarının taziye telgraflarına yer verilmiştir. Taziye telgraf-

larında, Atatürk’ün Türk Milletinin istiklali için vermiş olduğu müca-

deleden saygı ve övgüyle söz edilirken, Atatürk’ün dünya barışına kat-

kısı ve Türk-Sovyet dostluğuna vurgu yapılmıştır. Daha sonra krono-

lojik olarak İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesi, yeni bakanlar 

kurulunun oluşturulması, Atatürk’ün cenaze törenine katılacak Sov-

yet heyeti ve cenaze töreni ile ilgili haberler yer almıştır. 15 Kasım ta-

rihi itibarıyla Atatürk’ün vefatına ilişkin haberler ilk sayfa gündemin-

den düşmeye başlamıştır. Azerbaycan’ın “Kommunist” gazetesinde ise 

haber akışı görece daha uzun süre devam etmiştir. Bu kapsamda; Sov-

yet heyetinin Atatürk’ün cenaze törenine iştirak etmek üzere İstan-

bul’a gelmesi, Sovyet heyetinin cenaze törenine katılması, Sovyetler 

Birliği temsilcilerinin Türkiye Devlet adamları ile görüşmelerine iliş-

kin haberlere yer verilmiştir.  
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Haberlerin geneli dikkate alındığında, basın gündemi Tür-

kiye’nin Atatürk dönemindeki toplumsal, iktisadi ve kültürel reform-

larının Sovyetler Birliği dahilindeki Türk soylu ülkelerde de takdirle 

algılandığını ortaya koymaktadır. Haber içeriklerinde en çok vurgu-

lanan tema, Atatürk’ün önder kişiliği, dış ilişkiler konusundaki barışçıl 

diplomasisi ve Türkiye ile dostluk ilişkileri olmuştur. Dolayısıyla ulus-

lararası alandaki barışçıl politikalarıyla dünya ülkelerinin dostluğunu 

ve takdirini kazanan Atatürk, Türk soylu ülkelerde de emperyalizme 

karşı millet egemenliğine dayalı bir siyasi iradenin simgesi olarak anıl-

mıştır.  
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