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ÖZET 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Adolf Hitler hakkındaki düşünceleri 

ve söyledikleri Türk tarihçileri kadar Türk milleti için de oldukça me-

rak konusudur. Bu konuda yapılan araştırmalar sonucunda Alman 

Dışişleri Bakanlığı arşivinde biri 4 Temmuz 1934 diğeri ise 8 Haziran 

1935 tarihli iki belge olduğu tespit edilmiştir. 4 Temmuz 1934 tarihli 

ilk belge, Ankara’daki Alman Büyükelçilik Müsteşarı Wilhelm August 

Julius Fabricius tarafından siyasi bir rapor olarak Alman Dışişleri Ba-

kanlığı’na hitaben kaleme alınmıştır. Söz konusu raporu Fabricius, o 

tarihte Ankara’daki görevi sona eren Sovyet Büyükelçisi Yakov Zaha-

roviç Surits’in kendisine iletmiş olduğu ve gizli kalmasını istediği bil-

gileri esas alarak düzenlemiştir. Bu bilgilere göre Surits, görev süresi 

sona erip Türkiye’den ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa 

Kemal Paşa’yı ziyaret etmiştir. Surits, Fabricius’a, Başbakan İsmet 

Paşa’nın da hazır bulunduğu bu ziyaret esnasında Mustafa Kemal 

Pasşa’nın 30 Haziran 1934’te Almanya’da gerçekleşen Röhm Darbesi 

esnası ve sonrasında yaşanan olaylara niçin değinme gereği duydu-

ğunu ve bu olaydan yola çıkarak Adolf Hitler ve yeni Alman hükümeti 

hakkında nasıl bir düşünce ve kanaate sahip olduğunu açıklamıştır. 

Bunun yanı sıra Mustafa Kemal Paşa’nın, Röhm Darbesi ile İtalya’da 

Mussolini ve Rusya’da Bolşeviklerin iktidarı esnasında yaşananlar ara-

sında nasıl bir bağlantı kurduğunu ve Türkiye’de kendi dönemindeki 

olaylar ile niçin kıyaslama gereği duyduğunu aktarmıştır. Aynı za-
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manda Mustafa Kemal Paşa’nın söz konusu darbenin gerekçesi hak-

kında İsmet Paşa’dan neden çok farklı düşündüğünü de ortaya koy-

muştur. 

İlk raporun kaleme alındığı tarihten yaklaşık 11 ay sonra, bu kez 

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Frederic Hans von Rosenberg, Al-

man Dışişleri Bakanlığına hitaben siyasi bir rapor kaleme almıştır. Söz 

konusu raporda Rosenberg, Türkiye’de görev süresinin sona ermesi 

dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk’e yapmış olduğu veda ziyareti es-

nasında yaşadıklarını aktarmıştır. Bu ziyaret sırasında Atatürk’e bu 

kez Başbakan İsmet İnönü dışında Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras 

da eşlik etmiştir. Görüşmede Rosenberg, Atatürk ve İnönü’nün yeni 

Alman hükümeti ve lideri Adolf Hitler’e karşı nasıl bir düşünce ve ka-

naate sahip olduğunu öğrenmiş ve bunu kendi dışişleri bakanına ilet-

miştir. 

Araştırmamızın amacı, söz konusu iki belgeden yola çıkarak Mus-

tafa Kemal Atatürk’ün Adolf Hitler hakkında iki farklı tarihte söyle-

diklerini o tarihlerdeki olayları ve ortamı dikkate alarak değerlendir-

meye ve gerçeklerle ne derece örtüştüğünü irdelemeye çalışmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, İnönü, Hitler, Röhm Darbesi, Surits, 

Fabricius, Rosenberg. 
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OPINIONS OF MUSTAFA KEMAL ABOUT ADOLF HITLER IN 

GERMAN ARCHIVE DOCUMENTS (1934-1935) 

ABSTRACT 

Thoughts and opinions of Mustafa Kemal Ataturk about Adolf 

Hitler are objects of interest for the Turkish nation as well as Turkish 

historians. As a result of research, carried on this subject, it is found 

that there are two documents in the archive of the German Ministry 

of Foreign Affairs, one of which is dated 4 July 1934 and the other, 

dated 8 June 1935. The first document, dated 4 July 1934, is written 

by the Under-Secretary of the German Embassy, Wilhelm August Jul-

ius Fabricius, as a political report, addressed to the German Foreign 

Ministry. Fabricius prepared the report on the basis of the confidential 

information relayed by Soviet Ambassador Yakov Zakarovic Surits, 

who ended his term of office in Ankara at that time. According to this 

information, Surits, before leaving Turkey due to the end of his term 

of office, visited the President of Turkey Mustafa Kemal Pasha. Surits 

explained Fabricius why Mustafa Kemal Pasha during the visit, when 

the Prime Minister Ismet Pasha was also there, found it necessary to 

touch on the events occurring during the Röhm Purge in Germany in 

30 June 1934, his thought and opinion about Adolf Hitler and the new 

German government on the basis of this event. Besides, he explained 

how Mustafa Kemal Pasha established a connection between the 

events during the Bolshevik government in Russia, Mussolini’s power 

in Italy and the Röhm Purge and why he found it necessary to com-

pare these with the events in Turkey at that time. He also put forward 

why Mustafa Kemal Pasha thought different from Ismet Pasha upon 

the reason for the coup in question. 

About 11 months after the first report was written, German Am-

bassador of Ankara Frederic Hans von Rosenberg wrote a political re-

port to the German Foreign Ministry. Rosenberg wrote in the report 

about his experience during a farewell visit to Mustafa Kemal Ataturk 

due to the end of his term of office in Turkey. During this visit, the 
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Prime Minister Ismet Inonu and Foreign Minister Tevfik Rushtu Aras 

also accompanied Ataturk. During the meeting, Rosenberg learned 

how Ataturk and Inonu had an idea and opinion about the new Ger-

man government and leader Adolf Hitler and communicated this to 

his foreign minister. 

The aim of our study is to evaluate what Mustafa Kemal Atatürk 

said about Adolf Hitler in two different dates by considering the events 

and environment in those dates and to examine to what extent this 

information is in compliance with the facts.  

Keywords: Ataturk, Inonu, Hitler, Röhm Purge, Surits, Fabricius, 

Rosenberg. 
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GİRİŞ 

Mustafa Kemal Atatürk ve Adolf Hitler hakkında çok sayıda eser 

yazılmış olmasına rağmen bu iki liderin birbiri hakkındaki düşünce ve 

kanaatlerini esas alan bir eser mevcut değildir, sadece bazı eserlerde 

Hitler’in Atatürk ile ilgili görüşlerine kısaca yer verilmiştir. Bu da esas 

itibariyle Hitler’in iktidara gelmesinden yaklaşık altı ay sonra kendi-

sini bir gazeteci heyetiyle birlikte ziyaret eden Milliyet Gazetesi Başya-

zarı ve Siirt Milletvekili Mahmut Bey (Soydan) ile yaptığı 15 Temmuz 

1933 tarihli röportaja dayanmaktadır. Bu röportajda Hitler, Türkiye 

Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ile ilgili gö-

rüşlerini açıklamış, Mahmut Bey de Hitler’in bu görüşlerini bir gün 

sonra Milliyet gazetesinde şu şekilde yer vermiştir:  

“Almanya ve Türkiye aynı zamanda ve aynı derecede çökmüşlerdi. 

Türkiye, mukaddes bir hamle ile kurtuldu. Bu netice Almanya’nın kurtu-

luşu için başladığımız milli hareketin mesut netice vereceği hakkında bize 

derin bir kanaat vermiştir. Filhakika Türkiye’de doğan ve parlayan yıldız 

bize takip edilecek yolu gösteriyordu…Gazi öyle bir şahsiyettir ki ebediyen 

asrımızın en büyük adamlarının en ön safında bulunacaktır. Bu mevki 

tarihin ona verdiği bir haktır.”1  

Bu ifadeden Hitler’in ülkesini Versailles Antlaşması hükümlerin-

den kurtarmak için verdiği mücadelede Türk Milli Mücadelesi’ni ve 

Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı örnek aldığı anlaşılmaktadır. Hitler’in 

Gazi’ye dair en bilinen bu ifadesi dışında Gazi’nin Hitler ile ilgili gö-

rüşleri bilinmemektedir. Her ne kadar Türk basın mensuplarından 

Asım Us, 11 Şubat 1940’ta “Atatürk-Hitler”, Peyami Safa, 9 Temmuz 

1940’ta “Örnek Biziz”, Velid Ebüzziya, 27 Temmuz 1940’ta “M. Hit-

lere Harpte Örnek Olduksa Sulhte de Olamaz mıyız?” ve Ahmet Emin 

Yalman, 2 Şubat 1942’de “B. Hitleri Dinlerken” adlı makaleleri ile 

İkinci Dünya Savaşı esnasında Hitler ile Atatürk’ü karşılaştırmaları söz 

konusu olmuşsa da bunlar hiçbir şekilde Atatürk’ün Hitler hakkındaki 

 

1
 Siirt Meb’usu Mahmut, “M. Hitler’in Milliyet’e Beyanatı”, Milliyet, 16.07.1933. 
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düşüncelerini ortaya koymamıştır. İşte bu nedenle Türk tarihçileri ka-

dar Türk milleti için de merak konusu olduğunu düşündüğümüz Ata-

türk’ün Hitler ile ilgili düşünce ve kanaatleri bu çalışmanın çıkış nok-

tasını oluşturmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda konuyla ilgili 

Alman Dışişleri Bakanlığı arşivinde biri 4 Temmuz 1934 diğeri ise 8 

Haziran 1935 tarihli iki belge dışında hiçbir bulguya rastlanmamıştır. 

4 Temmuz 1934 tarihli ilk belge, Ankara’daki Alman Büyükelçilik 

Müsteşarı Wilhelm August Julius Fabricius tarafından Alman Dışişleri 

Bakanlığı’na hitaben kaleme alınmıştır. Söz konusu belge doğrudan 

Fabricius’un edindiği izlenimler yerine Sovyetlerin Ankara Büyükel-

çisi Yakov Zaharoviç Surits
2
’in izlenimlerine dayanmaktadır. Surits, 

Ankara’da 11 yıl görev yaptıktan sonra Türkiye’den ayrılmak üzere 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ile veda görüşmesine gel-

miştir. Bu görüşmede Surits ve Gazi ile birlikte Başbakan İsmet Paşa 

da bulunmaktadır. Surits bu görüşme hakkında Fabricius’a gizli kal-

ması sözüyle bilgi vermiş, hatta görüşmeyi tamamıyla aktardıktan 

sonra bir kez daha anlattıklarının gizli kalması tembihinde bulunmuş, 

Fabricius ise bu sıkı tembihe rağmen görüşmeyi kendi dışişleri baka-

nına iletmiştir. Çalışmamızda öncelikle bu görüşme ile ilgili belge ele 

alınıp incelenecektir. Belgeyi incelemeden önce bu görüşme hakkında 

Surits’in hatıratı dâhil herhangi bir belge olup olmadığı gerek Türk 

ve Rus gerekse diğer kaynaklardan teyit edilmeye çalışılmış, ancak 

herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.  

Diğer belge yine bir veda görüşmesine dayanmaktadır, tek bir 

farkla o da bu kez Mustafa Kemal Atatürk ile veda görüşmesine giden 

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Frederic Hans von Rosenberg’tir. 

Rosenberg’in Surits’ten yaklaşık 11 ay sonra gerçekleştirdiği bu görüş-

mede Cumhurbaşkanı Atatürk ve Başbakan İnönü dışında Dışişleri 

 

2
 Yakov Zaharoviç Surits (1882-1952) Afganistan Büyükelçisi (1919-1921), Dışişleri 

Halk Komiserliği’nin Türkistan sorumlusu (1921-1922), Norveç Büyükelçisi (1922-

1923), Türkiye Büyükelçisi (1923-1934), Almanya Büyükelçisi (1934-1937), Fransa 

Büyükelçisi (1937-1940), Dışişleri Halk Komiserliği’nin merkez organında görevli 

(1940-1945), Brezilya Büyükelçisi (1945-1947). Mehmet Perinçek, Atatürk’ün Sovyet-

lerle Görüşmeleri Sovyet Arşivleriyle, Kaynak Yayınları, İstanbul 2011,s. 164. 
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Bakanı Tevfik Rüştü Aras da bulunmuştur. Rosenberg, veda görüş-

mesinde Atatürk ve İnönü’nün yeni Alman hükümeti ve lideri Adolf 

Hitler ile ilgili nasıl bir düşünce ve kanaate sahip olduğunu öğrenmiş 

ve bunu kendi dışişleri bakanına iletmiştir. İlk belgede olduğu gibi bu 

belgede de yazılanları basılı eserler veya başka arşiv belgeleriyle teyit 

etmek mümkün olmamıştır. Bu belge de tercüme edilip incelendikten 

sonra yorumlanacaktır. 

1934 VE 1935 TARİHLİ BELGELER 

4 Temmuz 1934 tarihli ilk belgenin önemli görülen kısımları ve-

rilmeden önce veda görüşmesinin çıkış noktasını oluşturduğu için 

önce Röhm Darbesi, akabinde de 1926 İzmir Suikastı hakkında kısaca 

bilgi verilecektir. Burada İzmir Suikastına yer verilme nedeni, Mus-

tafa Kemal Paşa’nın Surits ile sohbet esnasında Röhm Darbesini kast 

ederek “önceki yararlı hizmetlerinin karşılığında özel bir statü elde et-

meye çalışan eski dava arkadaşlarının bertaraf edilmesinin söz konusu 

olduğunu ve bu durumun Türkiye’de de yaşandığını” belirttiği için 

bununla eski dava arkadaşlarından olup da zaman içinde kendine mu-

halif olanların büyük kısmını bu suikast vesilesiyle siyasi hayattan el 

çektirmesidir. 

Hitler, 30 Ocak 1933’te Almanya’da iktidara gelmesinde çok 

önemli bir rol oynayan partisi NSDAP’ın (Nationalsozialistische De-

utsche Arbeiterpartei: Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi) milis ör-

gütü olan SA’dan (Sturmabteilung: Hücum Kıtası) ve şeflerinin varlı-

ğından, hareketlerinden ve sosyal taleplerinden uzun süredir rahat-

sızlık duymasına rağmen, bir türlü bu örgütü tasfiye etme fırsatı yaka-

layamamıştır. Nihayetinde SA, NSDAP’ı iktidara taşımak dışında Hit-

ler’in yaratmak istediği baskı ve şiddet rejiminin oluşturulmasında çok 

büyük katkı sağlamış ve Almanya’da her tür muhalefeti sindirmiş ya 

da yok etmiştir. Ancak Hitler, iktidara geldikten sonraki bir buçuk yıl-

lık süreçte SA’nın içişlerine aşırı müdahalesi ve silahlanmasından iyice 

rahatsızlık duymaya başlamıştır. Buna karşın SA da Hitler’in iktidara 

gelişinden itibaren iç ve dış güvenliğin tamamen Alman ordusuna tes-
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lim edilmesinden ve pasif duruma düşürülmekten hiç hoşnut kalma-

mıştır. Hitler, kendisi ile birlikte Alman sanayicisi, büyük toprak sa-

hipleri ve ordusunun SA’nın taleplerinden duyduğu rahatsızlıklardan 

kurtulmak için yaz tatilini bahane ederek SA’yı tasfiye ettiğini açıkla-

mıştır. Hitler’in SA’yı tasfiye etme kararı, örgütün tepkisine neden ol-

muş ve üyeler düzenledikleri gösterilerle tepkilerini dile getirmişler-

dir. Bunun üzerine Hitler, örgütün bir ihtilale girişeceğini bahane 

ederek, 30 Haziran 1934’te eski dostu ve SA lideri Ernst Röhm’le bir-

likte Gregor Strasser, Gustav Ritter von Kahr ve eski başbakanlardan 

General Kurt von Schleicher’in içinde bulunduğu muhalif 200 kişiyi 

infaz ettirmiştir. Bu olaydan sonra SA eski önemini yitirmeye yerine 

SS (Schutzstaffeln: Muhafız Birlikleri) almaya başlayacaktır.
3
 

Röhm Darbesi hakkında bilgi verdikten sonra İzmir Suikastı hak-

kında da kısaca bilgi verelim: Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin 

ilk muhalif partisi TCF (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası), Şeyh Sait 

İsyanı ile ilgili bağlantısı olduğu gerekçesiyle 3 Haziran 1925’te bakan-

lar kurulu tarafından kapatılmıştır. Bundan yaklaşık bir yıl sonra, 

Mustafa Kemal Paşa’ya suikast girişimi, 17 Haziran 1926’da Giritli mo-

torcu Şevki’nin İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı ihbar ile ortaya 

çıkmıştır. Bu ihbarla birlikte eski TCF’nin 29 milletvekilinden 28’i tu-

tuklanmıştır. Mustafa Kemal Paşa’ya karşı planlanmış olan bu suikast, 

anayasayı değiştirmeye, meclisi görevinden men etmeye ve hükümeti 

devirmeye yönelik bir hareket olarak değerlendirilmiştir.
4
 Bu suikast 

girişimi sonucu sanıkların yargılanması için İzmir’de derhal istiklal 

mahkemesi kurulmuş, bütün TCF milletvekillerinin nerede olurlarsa 

olsunlar hemen tutuklanmalarına, evlerinin aranmasına ve bulunacak 

belgelerin İzmir’e gönderilmesine karar verilmiştir. Mahkeme, millet-

vekillerinin tutuklanması için dokunulmazlıklarının kaldırılmasına 

dahi gerek duymamıştır. 27 Haziran-13 Temmuz 1926 tarihleri ara-

sında süren mahkeme, İzmir Milletvekili Şükrü, Saruhan Milletvekili 

 

3
 Thamer, a.g.e., s. 168-177; Benz, a.g.e., s. 635, 767-769; Broszat-Frei, a.g.e., s. 48-

64; Rothfels, a.g.e., s. 135-177; Cumhuriyet, 02- 04., 16.07.1934. 

4
 Mahmut Goloğlu, Devrimler ve Tepkiler (1924-1930), C IV, Ankara 1972. 
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Abidin, Eskişehir Milletvekili Arif, Sivas Milletvekili Halis Turgut, İs-

tanbul Milletvekili İsmail Canpolat, Erzurum Milletvekili Rüştü Paşa, 

eski Lazistan Milletvekili Ziya Hurşit, eski Trabzon Milletvekili Hafız, 

Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Sarı Efe Edip, Çopur Hilmi, emekli Baytar 

Albay Rasim, eski Ankara Valisi Abdülkadir, iaşeci Kara Kemal için 

idam kararı, Sürmeneli Milletvekili Vahap için on yıl sürgün cezası 

verilmiştir. Mahkeme, Ergani Milletvekili İhsan, eski Ardahan Millet-

vekili Hilmi, eski Maliye Nazırı Cavit, eski Mersin Milletvekili Selahat-

tin, eski Sivas Milletvekili Kara Vasıf, eski Erzurum Milletvekili Hüse-

yin Avni, eski İzmir Valisi Rahmi, İstanbul milletvekillerinden Rauf ve 

Dr. Adnan’ın davalarının Ankara’da devam edilmesine, diğer tutuklu 

milletvekillerinin beraatına karar vermiştir. Beraat eden paşalar başta 

Kazım Karabekir olmak üzere siyasi sahneden bir süreliğine uzaklaş-

mış ve uzunca bir süre siyasete girmemiş, orduya da dönmemiş ve 5 

Aralık 1927’de usule uymayan bir şekilde de emekli edilmişlerdir. İz-

mir’deki aynı mahkeme heyeti bu kez Ankara’da yargılanacaklar için 

16 Temmuz 1926’da Ankara’ya geçmiştir. 2 Ağustos 1926’da An-

kara’da başlayan dava 27 Ağustos’ta sona ermiş, mahkeme eski Maliye 

Nazırı Cavit’in, Dr. Nazım’ın, eski Ardahan Milletvekili Hilmi’nin, eski 

İttihat Terakki Sekreteri Nail’in idamlarına karar vermiş ve infazlar 

27-28 Ağustos 1926’da gerçekleştirilmiştir. Mahkeme, Rauf Bey ve 

eski İzmir Valisi Rahmi Bey’in onar yıl sürgün edilmelerine, Salih 

Kahya ve Ali Osman Kahya’nın onar yıl hapsine, diğer sanıkların ise 

beraatına karar vermiştir. Bu yargılanmadan sonra eski İttihat ve Te-

rakki üyelerinin tamamına yakını siyasetten uzaklaştırıldığı gibi mu-

halefet uzun süreliğine sindirilmiştir.
5
 

Belgede yazılanlarla doğrudan ilgisi olduğu düşünülen Röhm 

Darbesi ve İzmir Suikastı ile ilgili kısa bilginin ardından 4 Temmuz 

1934 tarihli ve 59 numaralı ilk Alman Dışişleri Bakanlığı arşiv belge-

sine baktığımızda Alman Büyükelçilik Müsteşarı Fabricius’un Alman 

 

5
 Zürcher, a.g.e., s. 251-292; Kandemir, a.g.e., s. 76-77; Aybars, a.g.e., s. 384-396; 

Abacalı, a.g.e., s. 139-141; Örs-Meriç, a.g.e., s. 46-49 Çulcu, a.g.e., C 1, s. 603-604; Öz, 

a.g.e., s.202-224. 
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Dışişleri Bakanlığı’na hitaben siyasi bir rapor kaleme aldığını görürüz. 

Yazının içeriği “Gazi’nin Almanya’daki Olaylarla İlgili Görüşleri” şek-

linde verilmiştir. Fabricius, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın 

görevinden ayrılan Sovyet Büyükelçisi Surits’i bir gün önce samimi 

şekilde huzuruna kabul ettiğini ve bu görüşmede sadece Başbakan İs-

met Paşa’nın hazır bulunduğunu belirttikten sonra Surits’in kendisine 

gizli kalmak şartıyla şunları aktardığını ifade etmektedir:  

“Gazi benimle sadece Almanya hakkında konuştu. Gazi Almanya’daki 

olaylara çok önem veriyor, bu ülkeyi ve liderini önemsiyor. Bu nedenle 

Sovyet hükümetinin Berlin’e yeni atayacağı büyükelçinin, Litvinov’un tam 

güvenini kazanmış olmasına ve Türk isteklerini de dikkate almasına çok 

değer veriyor. Gazi, benden Türkiye’nin çok önem verdiği Alman-Rus iliş-

kilerinin düzelmesi hususunda Moskova’da etkili olmamı istedi. Gazi’nin 

bu görüşmedeki kadar Almanya’dan bahsettiğini hiç hatırlamıyorum.”6 

Surits’in bu ilk ifadesinden Gazi’nin Almanya’daki son olaylarla 

Röhm Darbesi’ni kastettiği ve bu darbeyi bastıran Adolf Hitler’i yakın-

dan takip ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca Gazi, bu olayın akabinde Sov-

yetlerin Berlin’e büyükelçi olarak atayacağı kişinin, yani Surits’in bir 

yandan Sovyet Dışişleri Bakanı Litvinov’un tam güvenine sahip oldu-

ğunu diğer yandan da Türk devletinin isteklerini dikkate aldığını be-

lirtme gereği duymuştur. Bununla birlikte Gazi, Surits’ten Alman-Rus 

ilişkilerinin düzelmesi hususunda etkili olmasını da talep etmiştir. Su-

rits bu ifadesiyle kendisinin Almanya’ya büyükelçi olarak atanmasını 

Gazi’nin ne kadar önem verdiğini vurgulamak istemiştir. 

Başbakan İsmet Paşa ile birlikte Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Ke-

mal Paşa’nın Röhm Darbesi ve sonucu ile değerlendirmelerinin deta-

yını Surits şöyle deklere etmektedir:  

“Gazi, daha sonra sözü Almanya’daki son olaylara getirince İsmet 

Paşa bunları NSDAP içindeki ekonomik kutuplaşmalarla –sağ ve sol gö-

rüş arasındaki- izah etmeye çalıştı. Gazi bunu ihtimal dışı gördüğünü söy-

leyip burada daha ziyade diğer devrimlerde de görüldüğü üzere, önceki 

 

6
 ADAP, Serie C:1933-1937, Band III, s., 123-124 (4 Temmuz 1934 tarihli ve 59 sayılı) 
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yararlı hizmetlerinin karşılığında özel bir statü elde etmeye çalışan eski 

dava arkadaşlarının bertaraf edilmesinin söz konusu olduğunu belirtti. 

Bu durumun Türkiye’de de yaşandığını, hatta İtalya’da Mussolini’nin an-

cak 4 yıl sonra eski dava arkadaşlarından kurtulabildiğini, Rusya’da da 

Kızıl ordu generallerinin saf dışı bırakılmasının kanlı çarpışmalara neden 

olduğunu –bunu ben de onayladım- söyledi. Ayrıca Almanya’da tüm ha-

reketin İtalya’ya kıyasla daha büyük ve güçlü olduğu için olayların hızlı 

geliştiğini açıkladı. Gazi’ye göre -kendisi de aynı yola başvurduğundan- 

olaylar Alman Başbakanı’nın konumunu güçlendirmiş ve bu nedenle de 

önemsenmeyi hak etmiş, çünkü bu sayede SA’dan kurtulmuş ve devlet oto-

ritesinin gerçek sahibi olması gereken Alman ordusu ve polisinin üzerinde 

tam otorite sağlamıştır. Parti içinde ekonomik zıtlıklar bulunduğu konu-

sunda ise Gazi, bunun şuanki olaylarda hiçbir anlamı, hatta gündem de-

ğeri dahi olmadığını, ancak bu konuda yavaş bir gelişme beklemek gerek-

tiğini söyledi.”7  

Surits bu sözleriyle öncelikle İsmet Paşa’nın Röhm Darbesinin ge-

rekçesini NSDAP içindeki ekonomik kutuplaşma ile izahat etmeye, 

yani parti içindeki milliyetçi ve sosyalist eğilimli unsurların ekonomi 

konusundaki anlaşmazlıklarıyla açıklamaya çalıştığını, ancak buna 

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın karşı çıktığını belirtmektedir. Çünkü 

Gazi, olayın perde arkasında parti içindeki ekonomik zıtlaşmadan zi-

yade eski dava arkadaşlarının önceki yararlı hizmetlerinin (partinin 

iktidara gelmesinde katkılarının) karşılığında özel bir statü elde etme 

çalışmalarının yattığını düşünmekte ve buna Hitler’in izin vermeyerek 

kendilerini bertaraf ettiğini açıklamaktadır. Ayrıca bunun Türkiye’de 

de yaşandığını, bir nevi kendisinin de önceki yararlı hizmetleri karşı-

lığında özel bir statü bekleyen dava arkadaşlarını siyasi hayattan el çek-

tirttiğini anlatmaktadır. Bununla Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir 

Suikastı vesilesiyle yaşananları kastettiği değerlendirilmektedir. Gazi, 

Almanya’daki benzer durumun Rusya’da 1917’de iktidara gelen Le-

 

7
 ADAP, Serie C:1933-1937, Band III, s., 123-124 (4 Temmuz 1934 tarihli ve 59 sa-

yılı). 
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nin ve İtalya’da da 1922’de iktidara gelen Mussolini yönetiminde ya-

şandığını belirtmektedir. Bunun yanı sıra Röhm Darbesi’ni bertaraf 

eden Hitler’in konumunu güçlendirdiği gibi bu başarısından dolayı 

önemsenmeyi hak ettiğini, bu sayede Alman ordusu ve polisinin üze-

rinde tam otorite sağlayabildiğini ifade etmektedir. Gerçekte ise bu-

nun böyle olmadığını ilerideki olaylar gösterecektir, çünkü Röhm 

Darbesi sonucunda Almanya’da SA’nın devlet otoritesi üzerindeki et-

kisi bertaraf edilmiş olsa da kısa bir süre sonra onun yerine SS’in aldığı 

ve bu kez bu örgütün Alman ordusu ve polisinin üstünde bir yetkiye 

sahip olduğu yaşanarak öğrenilecektir.  

Mustafa Kemal Paşa’nın Alman ekonomisi ve dış politikası ile ne 

derece ilgilendiğini de Surits şu sözleriyle açıklamaktadır:  

“Gazi, Alman Markı’nın istikrarının sağlanmasının çok önemli oldu-

ğunu, ancak çok kez iddia edildiği gibi paranın altın değerinden çıkartıl-

masının pek önemli olmadığını, Türk parasının da altın karşılığı değeri 

olmamasına rağmen ayakta kalabildiğini belirtti. Önemli olanın Alman 

endüstrisi için ham madde sağlanması olduğunu, Almanya’nın sevkiyat 

meselesi yüzünden İngiltere ile karşı karşıya gelmekten kaçınması gerekti-

ğini ifade etti. Gazi, dünya barışının güçlenmesine katkı sağlayacağına 

inandığı için Almanya’nın dış politik konumunun iyileştirilmesinin önemli 

olduğunu söyledi.”8 

Yukarıdaki ifadeden Gazi’nin Milli Mücadele esnasında ve Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında yaşamış olduğu ekonomik 

ve siyasi tecrübelerden yola çıkarak Alman ekonomisinin istikrarının 

sağlanması yönündeki görüşlerini öğrenmekteyiz. Unutmamak gere-

kir ki Hitler Almanya’da iktidara gelmeden önce Alman ekonomisi çok 

zor durumdadır, hatta onun iktidara gelişinde Alman ekonomisinin 

kaos içinde bulunmasının büyük rol oynadığı bilinmektedir. Yine Gazi 

gerek Milli Mücadele ve gerekse Lozan görüşmeleri sırasında dünya 

lideri durumundaki İngiltere ile karşı karşıya gelmenin yarattığı so-

runları bildiği için Almanya’nın da Türkiye gibi bu devleti karşısına 

 

8
 ADAP, Serie C:1933-1937, Band III, s. 123-124 (4 Temmuz 1934 tarihli ve 59 sayılı). 
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almaması gerektiği tavsiyesinde bulunmuştur. Dünya barışının güç-

lendirilmesi için de Almanya’nın dış siyasetteki konumunun iyileştiril-

mesi gerektiğini savunmaktadır. Ancak Hitler’in amacının asla dünya 

barışı olmadığı sadece dünyaya hükmetmek olduğu Atatürk’ün ölü-

münün hemen ardından yaşanan olaylarla gün yüzüne çıkacaktır. 

Diğer Alman Dışişleri Bakanlığı arşiv belgesi olan 8 Haziran 1935 

tarihli ve 144 numaralı yazı, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Frederic 

Hans von Rosenberg tarafından bizzat Alman Dışişleri Bakanı’na hita-

ben kaleme alınmıştır. Bilindiği üzere Rosenberg, 1922-1923 yılları 

arasında Alman Dışişleri Bakanı ve 1933-1935 yıllarında Almanya’nın 

Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmış, emeklilik nedeniyle An-

kara’daki büyükelçilik görevini 24 Mayıs 1935’te bırakmış ve bundan 

yaklaşık iki hafta sonra 9 Haziran’da Türkiye’yi terk etmiştir. Rosen-

berg’in yazısının özelliği diğer yazıyla benzeşmektedir, yine söz ko-

nusu olan bir veda görüşmesidir. Bu kez Atatürk ile veda görüşmesine 

giden Ankara’daki görev süresi dolmuş olan Rosenberg’tir. Rosen-

berg’in veda görüşmesindeki izlenimleri Atatürk ile ilgili olmaktan zi-

yade Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’la ilgilidir. Rosenberg’in Ata-

türk ile ilgili izlenimleri Surits’in izlenimleri ile örtüşmekte, hatta 

onun Fabricius’a aktardıklarının bir özeti niteliğindedir. Rosenberg, 

“Veda İzlenimleri” içerikli yazısında Cumhurbaşkanı Atatürk ve Baş-

bakan İsmet İnönü ile ilgili görüşmesini şöyle aktarmaktadır: 

“Veda ziyaretimde şarklılara mahsus kibarlığın gereği Türk devlet 

adamlarından Almanya hakkında işittiğim dostça sözleri burada ayrıntılı 

olarak vermeye gerek duymuyorum. Burada bir kez daha kısaca değinil-

mesinde yarar gördüğüm husus, bu ziyaretteki genel izlenimimin tüm hiz-

metim boyunca edindiğim izlenimlerle tamamen örtüşmesidir. Cumhurbaş-

kanı Kemal Atatürk ve Başbakan İsmet İnönü, yeni Alman hükümetini ve 

liderini sadece önemsemiyor aynı zamanda ilgiyle yakından takip ediyor. 

Atatürk’ün Alman Başbakanı ve liderinin faaliyetlerine ve maksatlarına 

duyduğu ilgi kadar İnönü’nün Almanya ile ilgili tüm haberleri dikkatlice 

takip etmesi ve Alman kaynaklarına dayanarak Almanya’daki olaylar hak-

kında günü birlik fikir edinmeye çalışması çok ilginçtir. Genç Türkiye’nin 



2142 SEZEN KILIÇ  

 

bu iki manevi lideri için geçerli olanlar, temel konularda liderlerinden 

farklı düşünmeyen kabinenin çoğunluğu ve kamusal hayattaki başka kişi-

ler için de şüphesiz geçerlidir. Sempati ve antipati gibi duygusal eğilimle-

rin pek bir şey ifade etmediği, soğuk ama gerçekçi olarak görülen Dışişleri 

Bakanı Tevfik Rüştü Aras da bu konuda istisna teşkil etmiyor. Almanya’ya 

karşı saygı ve Almanya’nın Avrupa’daki önemini doğru şekilde kavrama 

onda da mevcuttur.”9 

Rosenberg, bu ifadesiyle öncelikle doğulu halklarda veda görüş-

meleri esnasında kibarlık gereği dostça sözler sarf edildiğini açıklama 

gereği duymuştur. Bunu, özellikle Cumhurbaşkanı Atatürk ile birlikte 

Başbakan İnönü’nün NSDAP hükümetine ve Hitler’e karşı söylediği 

olumlu kanaatlerle teyit etmektedir. Rosenberg aynı zamanda Ata-

türk’ün Hitler’in girişimleri ile birlikte amaçlarına karşı ilgi duyduğu 

kadar İnönü’nün de Almanya’daki olaylar hakkında günübirlik Al-

man kaynaklarından elde ettiği haberlerle fikir edinmeye çalıştığını 

açıklamaktadır. Alman hükümeti ve Hitler’e karşı Türkiye’nin Cum-

hurbaşkanı ve Başbakanı gibi Türk bakanlarının çoğunluğunun, hatta 

kamusal alandaki başka kişilerin de olumlu görüş sahibi olduğunu be-

lirtme gereği duymuştur. Bunu ifade ederken bu konuları duygusal 

değerlendirmek yerine mantıkla değerlendiren Dışişleri Bakanı Tev-

fik Rüştü Aras’ın da bakanların çoğunluğu gibi Atatürk ve İnönü ile 

aynı görüşte olduğunu açıklamak istemiştir. 

SONUÇ  

Türkiye’de büyük bir merak konusu olduğunu düşündüğümüz 

Atatürk’ün Hitler hakkındaki düşünce ve kanaatleri hususunda yaptı-

ğımız araştırma sonucu sadece iki Alman Dışişleri Bakanlığı arşiv bel-

gesine ulaşılabilmiş ve bu iki belge tercüme edilip inceledikten sonra 

şu sonuca varılmıştır: Her şeyden önce söz konusu iki Alman arşiv bel-

gesini teyit edecek hiçbir yazılı eser ve başka arşiv belgesine ulaşmak 

mümkün olmadığı için sadece bu iki belgeden yola çıkarak Atatürk’ün 

 

9
 ADAP, Serie C: 1933-1937, Band IV.1, Nisan-Eylül1935, s. 279-281 (8 Haziran 1935 

tarihli ve 144 sayılı). 
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Hitler için sarf ettiği iddia edilen sözlerin hangi tarihte ve şartlarda 

söylendiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Özellikle birinci belgenin ko-

nusunu oluşturan Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Surits’in veda görüş-

mesi, 30 Haziran 1934’te Almanya’da gerçekleşen Röhm Dar-

besi’nden hemen sonra yapıldığı, bunun bir veda görüşmesi olduğu 

ve bu tür görüşmelerde de karşılıklı güzel sözler sarf edilme gayreti 

içinde olunduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte 

1934 yılında Türkiye için Sovyetlerin henüz en yakın dost ülke olduğu 

kadar Türkiye’de uzun süre görev yapıp başta 1925 tarihli Türk-Sov-

yet Dostluk Antlaşması dâhil olmak üzere çok sayıda iki ülke arasında 

antlaşmanın yapılması, ekonomik ve siyasi işbirliği temellerinin atıl-

masında büyük rolü olan Sovyetlerin Ankara Büyükelçisi Surits’in 

Gazi ile veda görüşmesinde bulunduğunu dikkate almak gerekir. Su-

rits’in Türkiye’de görev yaptığı sürece iki ülke ilişkisine çok sayıda 

olumlu katkı sağladıktan hemen sonra Almanya’da yine büyükelçi ola-

rak göreve başlayacağı Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından bilinmek-

tedir. Bu nedenle görüşmenin, henüz beş gün önce meydana gelen 

Röhm Darbesi üzerinde yoğunlaşması son derece doğaldır. Bilindiği 

üzere Hitler, NSDAP’ın kuruluşundan itibaren en yakınında yer alan 

ve partinin milis gücü SA’nın lideri konumunda bulunan Röhm’ün 

darbe yapmasını – bu darbenin gerçekleştiği bugün dahi şüpheli ola-

rak değerlendirilmektedir- vesile sayıp SA’dan ülkesini yeni kurtar-

mıştır. Gazi Paşa, SA’nın ve lideri Röhm’ün bertaraf edilmesini benzer 

bir durumu yaşayan Bolşevik ve Mussolini yönetimleri ile kıyasladık-

tan sonra kendisine karşı girişilen İzmir Suikastı ile karşılaştırmış ve 

önceki yararlı hizmetleri karşılığında özel bir statü bekleyen devrimle-

rin destekçilerinden mutlaka kurtulmak gerektiğini ifade etmiştir. 

Devrimler incelendiğinde bu tür durumların sıklıkla yaşandığı ve so-

nuçta devrimin en ön safında yer alanların zamanla bertaraf edildiği 

bilinmektedir.  

Bununla birlikte Adolf Hitler Almanya’da iktidara geldiğinde ül-

kesi Versailles Antlaşması’nın hem ağır ekonomik hem de siyasi ve as-

keri yaptırımı altındadır, üstelik 1929 dünya ekonomik krizinin etkisi 

tüm dünyada olduğu gibi Almanya’da da fazlasıyla hissedilmektedir. 



2144 SEZEN KILIÇ  

 

Bu nedenle Hitler iktidara geldiği ilk yıllarda ülkesini Versailles’in 

ekonomik, siyasi ve askeri ağır hükümlülüklerinden kurtarma çabası 

içindedir ve bu nedenle sadece Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı ta-

rafından değil, birçok ülke hükümeti ve lideri tarafından, hatta dünya 

lideri durumundaki İngiltere tarafından bile masum olarak görül-

mektedir. Şunu da belirtmekte yarar vardır, İngiliz Başbakanı Cham-

berlain dahi Adolf Hitler ve Almanya karşısında 1938 yılına gelene ka-

dar Yumuşama Politikası gütmekle kalmamış, hatta bu Yumuşama Po-

litikası nedeniyle sadece Almanya tarafından Avusturya’nın ilhakına 

değil, aynı zamanda Çekoslovakya’nın da parçalanmasına göz yum-

muştur. İşte Mustafa Kemal Paşa’nın da böyle bir ortamda Adolf Hit-

ler hakkındaki kanaatlerini Surits’e ve Rosenberg’e ilettiği iddia edil-

mektedir. Bu iddiaların yer aldığı her iki Alman Dışişleri Bakanlığı 

arşiv belgesini teyit edecek herhangi yazılı bir esere ve belgeye ulaşıla-

madığı gibi Surits ve Rosenberg’in Atatürk ile yaptıkları veda görüş-

mesinde konuşulanların tamamını nasıl ve ne kadar aktardıkları, aynı 

şekilde Surits’ten aldığı bilgiyi Fabricius’un da Alman Dışişleri Ba-

kanı’na ne derece tam olarak ilettiği konusunda soru işaretlerinin 

mevcut olduğunu belirtmekte yarar vardır. Kısacası bu veda görüşme-

sinde konuşulanların doğruluğu konusunda hiçbir destekleyici bulgu 

mevcut değildir. Bunun yanı sıra Rosenberg’in siyasi raporunun daha 

başında, veda görüşmelerinde doğulu halklara mahsus kibarlık gereği 

dostça sözlerin sarf edildiği belirtilmiş, ardından ise Atatürk’ün Alman 

hükümeti ve lideri hakkında görüşleri aktarılmıştır. Dolayısıyla Ata-

türk’ün söz konusu görüşlerinin bir nevi veda görüşmeleri esnasında 

sıklıkla sarf edilen dostça sözlerden ibaret olduğu anlaşılmaktadır. 

Sonuç itibariyle Atatürk’ün gerek Surits gerekse Rosenberg ile 

yaptığı veda görüşmesinde Alman hükümeti ve lideri Adolf Hitler için 

sarf ettiği sözlerin iddia edildiği gibi tamamının doğru olduğu kabul 

edilse dahi bunların dile getirildiği süreçte Hitler’in henüz iktidara 

yeni geçtiği ve gerçek yüzünü ortaya çıkarmadığı, Alman halkı kadar 

dünyadaki birçok ülke ve milletin takdirini kazandığı göz önünde bu-

lundurulmalıdır. Bu iki belge dışında 1933-1944 yıllarına ait Alman 

Dışişleri Bakanlığı arşiv belgelerinin Türkiye ilgili olan 302 belgenin 
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tamamı incelendiğinde Atatürk’ün Hitler’e dair olumlu ya da olumsuz 

kanaat içeren başka hiçbir belgeye rastlanmadığı görülmektedir. 
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