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Nasyonal Sosyalist Parti Dönemi Türk-Alman İlişkileri 

            

         Ali Caner BAŞOL

 

   1933 yılı Türk-Alman ilişkilerinde dönüm noktası olarak adlandırılabilir. Türkiye 

Cumhuriyeti onuncu yılını kutlarken Almanya’da Adolf Hitler'in Nasyonal Sosyalist Parti’si 

iktidara gelmiştir. 1929 Ekonomik Bunalımının Almanya’ya etkisi azımsanamayacak 

düzeyde olup Almanya'da işsizlik %44 gibi büyük bir orana ulaşmıştır. Dünya üzerinde ise 

50 milyon işsiz sayısına ulaşılmasına, dünyadaki ticaretin %65 ve dünya üzerindeki toplam 

üretimin % 42 oranında azalmasına neden olup yıkıcı etkilerini sadece tek bir ülkeye veya 

devlete değil tüm dünya üzerinde bırakıp demokrasileri zayıflatmış, faşizmin etkisini gün 

geçtikçe daha da ileri düzeye çekmesiyle insan hakları çiğnenmiştir.  

 Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup şekilde ayrılan Almanya’nın başındaki yeni düzen 

arayışlarında bulunan Nazi yönetiminin, Versay Barış Antlaşması’nın ağır götürüleri Avrupa 

düzenini kendi lehine çevirecek şekilde düzenlemesini olumlu yönde etkileyecek ana pazar 

olan Doğu Avrupa ve Türkiye’ye yöneltmiştir. Türkiye ve Almanya ilk ticaret antlaşmasını 

1933 yılında imzaladıktan sonra iki ülke arasında ticaret ve birbirine bağımlılık sadece savaş 

zamanı silah ve silah sanayisi ticaretinden sıyrılıp çok yönlülüğe bürünmüş ve kredi 

anlaşmaları, döviz ödemeleri, gümrüksüz ithalat gibi alanlarla zenginleştirilmiştir. Ticari 

alanda yapılan bu hareketlerin ekseninde Türkleri ve Türkiye’yi daha derinden ve etkili 

şekildekendi safına çekmek isteyen Almanya basın ve yayın organlarının üstüne düşmüştür. 

Türkiye’deki Alman dergi ve gazetelerinin sayısı gün geçtikçe artarken bu gazete ve 

dergilerde propaganda yayınları yapılıp aynı zamanda Almanya’da Atatürk ve yeni Türkiye 

Cumhuriyeti’ni öven yazılar yazılmıştır. Bununla birlikte kültür ve sanat faaliyetlerinde de 

boş durmayan Almanlar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Devlet 

Konservatuarı’nın kuruluş ve gelişiminde önemli rol oynamışlardır. Bu sırada Alman 

heyetleri diplomatik açıdan sıcak görünmek ve Türkiye’ye dostane tavırlar sergilemek için 

sık sık ziyaretlerde bulunuyorlardı. Bu heyete daha önce Birinci Dünya Savaşı’nda 

Türkiye’de bulunmuş, Türkiye ve Türkçeyi iyi bilen kişiler seçilmekteydi. Bu görüşmeler 

sonucu iki tarafında uzlaşmasıyla 1934 yılında karşılıklı subay mübadelesi gerçekleşmiş ve 

Türkiye’ye gelen Üsteğmen HansRohde ve AlfredJodl dostane şekilde karşılanmış ve 

görevlerinin başına geçmişlerdir. Her iki subayda Ankara’da Mareşal Fevzi Çakmak 

tarafından karşılanıp, görüşülmüştür ve bu görüşmelerin odağı siyasi değil aksine askeri ve 

stratejik olmuştur. 14 günlük ziyaretin sonunda subayların yazdıkları raporlarda yeni 

kurulmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan ciddi bir biçimde 

ayrıldığı ve iyi yönde geliştiği aktarılmıştır. Raporların ışığında 1935 yılında Adolf Hitler’in 

başında olduğu Nazi Partisi kalabalık bir Türk basın grubunu Almanya’ya davet etmiştir. 

Almanlar her ne kadar sempatik görünmeye çalışsa da olası bir savaşta Türkiye’yi Rusya’ya 

karşı kazanmak istediklerini ve İskenderun Limanı’na Türkiye’nin çok ihtiyacı olduğunu ve 

kısa bir süre sonra buranın Türkiye’ye katılacağını söylemişlerdir. Yani bu sözlerden 

anlaşılacağı üzere Almanya olası Türkiye-Rusya, Türkiye-Fransa ittifakına karşı emin 

adımlar atıp çeşitli vaatlerle Türkiye’yi kazanmayı planlamaktaydı. Aynı zamanda Türk 

gazetecilerde Almanya hakkında etkili şekilde övgü dolu sözler sarf etmiş ve Türk toplumunu 

etkilemişlerdir. 1938’den sonra devletlerarası kutuplaşmanın artması, olası bir savaşta 
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dışarıda kalmak isteyen Türkiye’yi, Almanya’nın tüm Avrupa üzerinde yürüttüğü sert “Hayat 

Alanı” politikası belli çekinceler ve tedirginlikler altında bırakmış ve endişelendirmiştir. 

Bunun sonucunda Türkiye, İngiliz ve Fransız ittifakına sıcak bakınca Türkiye-Almanya 

ilişkileri iyice gerginleşmiştir ve bu gerginleşmenin etkisiyle Türk-İngiliz-Fransız ittifak 

anlaşması olan Ankara Paktı imzalanmıştır. Bu sırada Irak’ta Alman taraftarı kişiler hükümet 

darbesiyle iktidara geçmiş ve ilk müttefikini arayan bu yeni hükümet Almanya’dan yardım 

istemiştir. Almanya Irak’a Türkiye üzerinden kamufle edilmiş şekilde asker ve silah yardımı 

düşünmüş ve Batı Trakya ve Ege adalarını Türkiye’ye vaat etmiş ancak Türkiye yeniden 

başarılı bir politika yürütüp Almanya’nın vaatlerine kanmamıştır. Aynı yıllarda Almanya’nın 

Yugoslavya ve Yunanistan’a saldırası ve sınır komşusu olan Bulgaristan’a girmesi Türkiye’yi 

tekrar endişe içinde bırakmıştır. Bu olaylardan sonra Türkiye,  İngiltere ve ABD’nin 

zorlamalarına karşı Adolf Hitler’den aldığı mektubu güvence mahiyetinde görüp Almanya’ya 

savaş açmamıştır. Bu mektup daha sonra Almanya’nın isteğiyle Dostluk ve Saldırmazlık 

Anlaşması haline gelmiştir. Bu anlaşmanın analiz ve detaylarında Almanya ve Türkiye 

arasında yapılan önceki anlaşmaların gizliliği devam ederken, bütünüyle Almanya’ya 

yanaşmayı sağlayacak ya da Müttefik Devletler ile bağları tam anlamıyla koparacak maddeler 

eklenmemiştir. Bu anlaşmanın İkinci Dünya Savaşı’nın kaderini değiştirdiğini söyleyebiliriz 

çünkü bu anlaşma imzalandıktan hemen sonra doğu bölgesini sağlama aldığını düşünen 

Almanya Sovyetler Birliğine saldırmıştır. Türkiye, Müttefik Devletler ile yaptığı Ankara 

Paktı ve Almanya ile yaptığı Dostluk ve Saldırmazlık Anlaşması ile tarafsız kalmakta 

kararlıydı ve yaptığı bütün görüşmeler birer oyalama sayılabilecek düzeydeydi fakat Müttefik 

Devletler her zaman istedikleri gibi yeniden Türkiye’yi savaşın içine sokmayı planlıyordu. 

Nedeni ise boğazları kullanmak istemeleriydi.  Montreux Anlaşması gereği Türkiye savaş 

zamanı her iki tarafında gemilerine boğazları kapatabiliyordu ancak Türkiye savaşa katılırsa, 

katıldığı tarafa boğazlardan geçiş hakkı sağlayacaktı ve böyle bir durumda İkinci Dünya 

Savaşı daha erken bir tarihte bitebilecekti. 1944 yılında Müttefik Devletlerin baskı ve 

notalarına dayanamayan Türkiye, aynı zamanda savaşında gidişatını iyi bir şekilde analiz 

edip Almanya ile olan krom ticaretini dondurmuştur.Türkiye 1945’e gelindiğinde ABD ve 

İngiltere’nin baskılarıyla ve TBMM’nin olağanüstü toplantısıyla daha önce ilişkilerini 

dondurduğu Japonya ve Almanya’ya savaş ilan etmiştir ancak filli olarak ne Almanya ne de 

Japonya’ya saldırılmamıştır. 

Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman uyguladığı ve ilke olarak edindiği 

devletlerarası savaşsız ilişki bu yıllarda çok işine yaramıştır. Nazi Almanya'sı ve Türkiye 

arasındaki ilişkiler iki devlet arasındaki en önemli dönemlerini yaşamıştır ve yüzeysel olarak 

iki ülke birbirlerine bağımlılıklarını ve çıkar üzerinden yürüttürdükleri politikalarını test edip 

uygulamış ve Türkiye çok başarılı bir şekilde anlaşmalarla yaptığı oyalamalarla savaşın 

sonuna kadar tarafsız kalmayı başarmıştır. 

 

 

 


