
II. Dünya Savafl› y›llar›nda Türkiye’nin,
güttü¤ü tarafs›zl›k siyaseti nedeniyle
istihbaratç›lar›n cirit att›klar› bir ülke
oldu¤u malumdur.1 Bu sadece istihba-
rat savafl›n›n yafland›¤› bir dönem de-
¤il, ayn› zamanda Almanya’n›n Türk
bas›n›n›, siyasi ve entelektüel elitlerini
etkilemek için yo¤un bir propagandaya
giriflti¤i bir dönemdir.2 Bu makalenin
konusu, Ankara’da mukim Amerikan
Askeri Ataflesi taraf›ndan düzenlenmifl
ve Amerikan Genelkurmay Baflkanl›¤›
Savafl Bölümü Askeri ‹stihbarat Bölü-
mü’ne (Military Intelligence Division,

War Department General Staff) sunul-
mufl 4 Aral›k 1944 tarihli, “gizli” tasnifli
bir istihbarat raporudur. Raporun içe-
ri¤i, “Türk bas›n›n› etkilemek isteyen
Almanlar›n gayretleri”dir.3 Kayna¤›,
“sab›k bir Alman Ajan›”, güvenirlilik de-
recesi ise B-3’tür.4 Raporda geçen Türk
liras› mebla¤lar›n günümüzdeki sat›n
alma gücünü anlamak için, 1944 y›l›nda
bir ABD dolar›n›n ortalama 1.30 Türk li-
ras›na, ayn› y›l›n bir ABD dolar›n›n da
günümüzde yaklafl›k 14 dolara tekabül
etti¤ini ak›lda tutmak yeterli.

r›fat bal›, bag›ms›z araflt›rmac› 
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BELGE ÇEV‹R‹S‹
1. Afla¤›dakiler, geçmiflte Türkiye’de
bulunan Almanlar taraf›ndan etkilenen
Türk gazete ve dergilerin baz›lar›d›r. ‹lgili
Türk flahsiyetleri de belirtilmifltir.

CUMHUR‹YET 

Frans›zca bask›s› La République ile 
birlikte ‹stanbul’un önde gelen gazetesi.

Yunus Nadi Abal›o¤lu: Gazetenin
sahibi ve baflmuharriri. Her ne kadar
emekli olarak yaflad›¤› varsay›lsa ve art›k
baflyaz› yazmasa da halen gazeteyi 
kontrol eder ve yönetir. Bir zamanlar
mebustu ancak tarafl› (ve Alman yanl›s›)
yaz›lar› ve faaliyetleri nedeniyle emekli
olmaya mecbur edildi.

Nadir Nadi: O¤lu ve flimdiki 
baflmuharrir. Onun da Nazi yanl›s›
oldu¤u san›lmakta. Nadir flu anda
babas›n›n fikirlerini kaleme alan bir
elden fazla bir fley de¤ildir.

Do¤an Nadi: Bir Amerikal› kad›nla
(gençlik soyad› Hudson) evli, (Yunus
Nadi’nin) di¤er bir o¤lu. Kuvvetli bir
karakter de¤il, fazla bir ehemmiyeti yok.5

(Emekli) General Hüseyin 
Emir Erkilet: Gazetenin askeri müte-
hass›s›.6 Herhangi bir askeri harekât için
Alman meyilli görüfller verme konusunda
güvenilir kifli. Ancak Almanya ile Türkiye
aras›ndaki münasebetlerin 
kesilmesinden ve Almanlar›n uzun bir

geri çekilme döneminin ard›ndan son
zamanlarda bu tavr› daha az belli olmaya
bafllad›. Bu yorum ayn› zamanda, ayn›
sebeplerden ötürü gazetenin haberleri
ve baflyaz›lar› için de geçerlidir.

Profesör Mustafa fiekip Tunç:
Talebeleri taraf›ndan sevilen ve sayg›
gösterilen bir üniversite hocas›. 
Bir dereceye kadar ›rkç› ve turanc›d›r.
Ankara Askeri Atafle’nin notu: Bu
tavr›ndan dolay› her türlü panturanc›
faaliyetleri sert bir flekilde bast›ran
hükümet ile bafl› kolayl›kla derde
girebilir. Çok yönlü bir flahsiyet olup, iyi
bir ressamd›r ve Türkiye’nin önde gelen
sosyolo¤u olarak kabul edilir.

Abidin Daver: Kendisini deniz 
meselelerinde mütehass›s olarak kabul
etti¤i için, gazeteciler camias›nda “küçük
Amiral” olarak tan›n›r.7 Geçen sene
Birleflik Krall›k’› ve Birleflik Amerika’y›
ziyaret eden Türk gazeteciler grubuna
refakat etti.8 Her ne kadar 
Kaiser tersanelerinden söz etti¤i 
duyulmuflsa da kaç tersane, vs., ziyaret
etti¤i bilinmemektedir. Mamafih (bu
seyahatlerden) döndükten sonra Alman
Deniz Ataflesi Amiral Von Der Marwitz ve
Alman “Bas›n Ataflesi” Julius Seiler9 ile
birlikte çokça vakit geçirdi¤i bir gerçek-
tir. Seiler’in bu bilgi için flahs›na yapt›¤›
nakit ödeme, tahminen 25 ila 30 bin Türk
liras› civar›ndayd›.

››. dünya savafl› y›llar›nda

nazilerin türk bas›n›n› 

etkileme çabalar›

RIFAT N.BAL‹

Amerikan istihbarat› 
Nazilerin faaliyetlerini izliyor 

Üçüncü Reich’›n
proganda
bakan› 
Joseph Goebbels
-  Nazilerin
bas›n ataflesi
Seiler
Türkiye’deki
faaliyetlerinin
hesab›n› ona
veriyordu. 
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TASV‹R‹ EFKÂR   

Ziyad Ebüzziya: Baflmuharrir.
Gazetesinde yay›nlanan baflmakaleleri
okuyan herhangi birisi, gazetenin Mihver
yanl›s› hislerinden flüphe duyamaz. Seiler,
Tasviri Efkâr’a cömertçe para ödedi.
Baflyaz›n›n kim taraf›ndan yaz›ld›¤›n›
tespit etmek, yazar›n üslubuna aflina
olunmas› istisnas› d›fl›nda, 
genellikle zordur zira birço¤unda imza
olarak sadece gazetenin ad› var.
Almanlar›n ödeme usulleri çiftti: Oldukça
büyük miktarda ilan yeri ve ayn› 
zamanda (Alman propagandas›na) faydal›
her baflmakale için kayda de¤er say›da, en
iyi halde üç ayl›k bir dönem için oldukça
büyük (say›da) abonelik (befl bin nüsha ve
daha fazla) sat›n al›nm›flt›. Bu baflyaz›lar›n
birço¤unu, Seiler ile fikir teatisinde
bulunduktan sonra, Ebüzziya’n›n flahsen
yazd›¤› konusunda pek flüphe yok.
Almanlar ‹sviçre’den alt›n ithal edip güzel
bir kârla satmas›na yard›m ederek ona
ayr›ca flahsen yard›mc› oldular. 

Celâleddin Ezine: Almanlar, Avrupa’daki
savafl hakk›nda intibalar›n› yazmas› için
bu yazar›n Avrupa’n›n her taraf›nda seya-
hat etmesine yard›m 
ettiler. Almanlar, Ezine’nin Alman 
propaganda çizgisine uyaca¤›n›
düflünüyorlard›, ancak Ezine,
makalelerinde Almanlar› küçük düflüren
yorumlarda bulundu ve Tasviri Efkâr

bunlar› yay›nlad›.10 Seiler korkunç 
öfkeliydi. Ezine’nin Avrupa’da serbestçe
dolaflabilmesi için Almanlar›n 
baflmuharrire avans verilmesini
ayarlad›¤›ndan dolay› da hiç memnun
de¤ildi. Verilen para, tabii ki hiçbir zaman
geri ödenmedi.

Cihad Baban: Gazete sahiplerinden biri. 

Peyami Safa: Fena halde içki içen bir
dejenere. Ay›k oldu¤u zaman iyi yazar.
Almanlar onu sadece maafla
ba¤lam›fllard›. Seiler kendisine ayda
1.500 lira öderdi.

SON POSTA

‹stanbul’un önemli bir akflam gazetesi.
Arada s›rada bir baflmakale d›fl›nda,
Mihver yanl›s› görüflleri yok. Bundan,
Selim Rag›p Emeç (baflmuharrir) mesuldu.
Hiçbir zaman çok yukar›ya t›rmanmaya
hevesli olmay›p, Seiler’in emri üzerine
Alman yanl›s› ›l›ml› bir baflyaz› yazmakla
yetinirdi. Buna karfl›l›k, mutat üçer ayl›k
dönem zarf›nda her gün (teslim
edilmeyen) 2000 nüsha gazetenin bedeli
kadar para al›rd›. (Almanlar hiçbir zaman
ayn› anda üç aydan daha fazla bir dönem
için abonelik sat›n almad›lar.)

AKBABA VE ÇINARALTI   

‹stanbul’un resimli iki haftal›k dergisi. 
Her ikisi de a¤z› bozuk olmaya meyilli.
Her ikisi bafllar› belaya girmeden 
söylenebilecek her fleyi söylemeye 
meyilliler. Akbaba’n›n usulü, Sam Amca
veya John Bull’a11 mültefit olmayan
karikatürler kullanmakt›. Orhan Seyfi
Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç bu dergilerin
baflmuharrirleridir.

AKfiAM

Genellikle belirgin bir Mihver yanl›s›
gazete olarak kabul edilmemekte.
Mamafih, afla¤›da belirtilen sebeplerden
dolay› arada s›rada Alman propagandas›
damgas›n› tafl›yan bir makale 
yay›nlanmakta. ‹stanbul’un önde gelen
gündelik gazetelerinden biridir.

Necmettin Sadak: Baflmuharrir. Mebus
ve TBMM Hariciye ‹flleri Komisyonu

azas›d›r. Sadak, kendisinden çok daha
genç ikinci zevcesinin ‹stanbul Jokey
Kulübü’nde kumar oynarken ciddi 
miktarda para kaybetmesinden dolay›,
geçti¤imiz birkaç ay zarf›nda ciddi mali
s›k›nt› içindeydi. (Bu kumardan dolay›)
yaklafl›k 8 ay önce, Türkiye’nin Almanya
ile münasebetlerini kesmesinden birkaç
ay önce,12 28 bin liral›k  borcu birikmiflti.
K›sa bir süre sonra Sadak ailesinin
Almanlar’dan “sat›n ald›¤›” g›c›r g›c›r bir
arabayla ‹stanbul’da dolaflt›¤› görüldü.
Ayn› zamanda baflyaz›larda yeni bir
Mihver yanl›s› tav›r kendini belli etti.
Ancak her zaman kazand›¤›ndan çok 
daha süratle para harcayan ve mali
destekte bulundu¤u iki evli k›z› olan
Sadak’›n k›sa bir süre sonra bafl› gene
beladayd›. Akflam’daki orta¤› olan 
Kâz›m fiinasi (Dersan) ona borç para 
verdi ve karfl›l›¤›nda gazetedeki 
hissesini ipotek ettirdi.

2. Türk bas›n›na iane da¤›tan, Seiler dahil
bütün Almanlar flimdi ya Türkiye’de
enterne edilmifl vaziyetteler veya ülkeyi
terk ettiler.13  Rüflvet da¤›tmak için halen
kaynaklar mevcut ve bunlar Japon
Sefareti’nin siyasi ajan› Viscount Aoki
taraf›ndan denetlenmekte. Ancak
Aoki’nin bu paran›n ne kadar›n› 
harcamakta oldu¤u bilinmemekte.

1458 Walter E. Seager
Yüzbafl›, Hava Kuvvetleri
Askeri Atafle Yard›mc›s›

Onaylayan ve Gönderen
F.A. Pillet
Albay, Hava Kuvvetleri
Askeri Atafle Vekili 

Ezine, makalelerinde Almanlar› küçük düflüren yorumlarda bulundu

ve Tasviri Efkâr bunlar› yay›nlad›. Seiler korkunç öfkeliydi. 

Ezine’nin Avrupa’da serbestçe dolaflabilmesi için Almanlar›n

baflmuharrire avans verilmesini ayarlamas›ndan dolay› da hiç 

memnun de¤ildi. Verilen para, tabii ki hiçbir zaman geri ödenmedi.

Rapor Yunus
Nadi’nin Alman
yanl›s›
yaz›lar›ndan
dolay›
emeklili¤e
mecbur
edildi¤inden
bahsediyor.

Nadir Nadi –
1944’te
haz›rlanan
raporda genç
baflmuharrir için
net bir kanaat
oluflmam›fl. 

Rapor, Seiler’in
Abidin Daver
için 25 - 30 bin
TL ödeme
yapt›¤›n›
bildiriyor.   



??
??

?

4

Bir gün Hasan Tanr›kut,14 sar›fl›n, güzel
yüzü sevinçten parlayarak Küllük’te gelip
beni buldu:

«Hasan bey, Celalettin Ezine’yle anlaflt›k.
Bizim Yeni ‹nsanl›k dergisini Hamle

ad›yle ç›karaca¤›z. Paras›n› Celalettin
Ezine verecek. Biliyorsunuz. Tiyatro
oyunlar› yaz›yor. Galiba Nâz›m Hikmet’in

de teyzesinin o¤luymufl. Bütün eski yaz›
kadromuzla dergiye girece¤iz.»

Sevindim. Hasan’› kutlad›m. O da dergi
tiryakisi olmufltu. Çok yaz› yazan bir
gençti. Bunlar› yay›mlayacak olanaklar›
kendisi yarat›yordu.

Celalettin Ezine ile arkadafllar›, Hamle

idarehanesini birkaç kurufl ekmek paras›
ç›karabilmem için benim buyru¤uma
verdiler. Dergiye ilân da koyduk. Orada
Frans›zca, Almanca, ‹ngilizce dil dersleri
verecektim. Ç›ka ç›ka Asaf Halet
Çelebi’nin Beylerbeyi’nden Adil Ya¤c›
diye bir üniversite ö¤rencisi ç›kt›. Bu,
radyolarda s›k s›k ilânlar›n› dinledi¤iniz
ünlü zeytinya¤› taciri Adil Ya¤c›’dan
baflkas› de¤ildi. Ona, sürgüne gidinceye
dek y›llarca ‹ngilizce dersi verecektim.
(Genç yafl›nda ölümünü iflitti¤imde çok
üzülmüfltüm.)

‹flte, bir sabah, Celalettin Ezine içeri
girdi. Dersi b›rakarak biraz konufltuk:
«Dinamo bey» dedi, «hiç merak etmeyin,
güzel bir günlük gazetemiz olacak.
San›r›m, gazetemiz biraz sa¤a kaçacak.

Bu, elbette, Bayramzade’nin düflüncesi.
Komünizme karfl› yay›n yap›lmas›n›
istiyor. Peyami Safa’y› almam›zda da halâ
diretiyor. Siz, ona ald›r›fl etmeyin. Hele
biz gazeteyi ç›karma¤a bafllayal›m.
‹stedi¤imiz gibi kalem oynat›r›z. Sizin
kuflkular›n›z› anl›yorum. Gazetenin 
bir Nazi gazetesi olaca¤›ndan

kuflkulan›yorsunuz. Bu Bayramzadeler,
Birinci Dünya Savafl›’nda çok zengindiler.
Adam›n a¤z›n› arad›m. Hitler’le
Goebbels’le hiçbir iliflkisi yok. Ancak,
gazetesinin sola kaçmas›ndan korkuyor.
Sizin soyad›n›zdan biraz kuflkulan›r gibi
oldu. Yat›flt›rd›m. Biraz gölgede
çal›fl›rsan›z olur biter.»
«Demek gazetenin ad›n›n Gün olmas›n›
flart kofluyor?»
«Evet, onu bundan cayd›ramad›m.»

Almancas›: Tag. Demek ki diye
düflündüm, Hitler, Gün-Tag gazetesiyle
bir koç bafl› gibi Türkiye’nin yay›n
yaflay›fl›na girecek. Evet, bunda bir bit
yeni¤i vard›. Hemen gözlerimin önüne
çelimsiz gövdesiyle Propaganda Naz›r›
Goebbels ve Hitler’in havaya kalkm›fl sa¤
eli, aln›na düflürülmüfl perçemi geldi. 

«Beyefendi, acaba Bayramzade mi
finanse edecek bu gazeteyi, yoksa o da
baflkalar›ndan m› para alacak?»

«Ne münasebet, Dinamo bey?
Bayramzade çok zengin bir tüccar.
Ailesini eskiden beri tan›r›m. Ben de 

kendisine sizin bana sordu¤unuza benzer
sorular sordum. Bu gazeteden ne yarar
umdu¤unu sordum. Bir gazetenin 
profesyonel olmayan bir patronla birkaç
genç yazar›n elinde ancak zarar 
edebilece¤ini söyledimse de Bayramzade
diretti: Efendim, nas›l olursa olsun, bir
Gün Gazetesi’nin ç›kmas› benim için

gerekli, diyerek kestirip att›.»

«‹stedi¤imiz gibi yazabilecek miyiz?
Sizden baflkas› yaz›lar›m›za 
kar›flacak m›?»

«Bayramzade, yaz›lar›m›z kanun
çerçevesinde yaz›ld›kça bunlara hiçbir
biçimde kar›flmayaca¤›n› söylüyor.»

Alman Propaganda Naz›r›n›n bizim zavall›
fliir bahçemiz Hamle’ye el att›¤›ndan
art›k bir k›r›nt› kuflkum kalmam›flt›.
Ancak, bu serüveni son kerte merak
ediyordum. Bir Nazi gazetesinde nas›l
çal›flacakt›k? 
Hiç Hitler, bize, kendine düflman yada
kaygusuz yaz›lar döktürece¤imizden
dolay› para verir miydi? Hasan Tanr›kut,
Hamle ad›n› günlük Gün ad›na çevirerek
formaliteleri bütünledi. Ertesi gün
Bayramzade’nin Taksim’deki evine hep
birlikte gitmek üzere idarehanede 
topland›k. Beni, nas›l olsa gazeteye
almayacaklard›. Onlara kap›lm›fl gidiyor
gibi davran›yordum. Hükümet de henüz
Nazi komplolar›na karfl› tetikteydi.

«Dinamo bey» dedi, «hiç merak etmeyin, güzel bir günlük gazetemiz olacak.

San›r›m, gazetemiz biraz sa¤a kaçacak. Bu, elbette, Bayramzade’nin 

düflüncesi. Komünizme karfl› yay›n yap›lmas›n› istiyor. Peyami Safa’y›

almam›zda da halâ diretiyor. Siz, ona ald›r›fl etmeyin. Hele biz gazeteyi

ç›karma¤a bafllayal›m. ‹stedi¤imiz gibi kalem oynat›r›z.

Hasan ‹zzettin Dinamo, hiç ç›kmayan “gün” gazetesini anlat›yor 

Tasvir-i
Efkâr
baflmuharriri
yaz›lar›n›
yazmadan
Seiler ile
fikir
teatisinde
bulunuyordu.

Akflam
baflmuharriri
Necmettin
Sadak mali
s›k›nt›
içindeyken
k›sa sürede
yepyeni
Alman ara-
balar›na
biner
olmufltu.

“Gün”
Gazetesinin
komünizme
karfl› yay›n
yapmas›
planlan›rken
Peyami
Safa’n›n 
ismi de 
geçiyordu. 
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Bayramzade’yle henüz hiçbirimiz
görüflmüfl yada kendisini herhangi bir
biçimde görmüfl de¤ildik. ‹lk kez bugün
görüflecektik. Arkadafllar› flu sözlerle
uyard›m:

«Arkadafllar, benim kokusunu ald›¤›ma
göre çevresinde toplanaca¤›m›z Gün
Gazetesi Alman Propaganda Naz›r›
Goebbels’in Türkiye’de ç›karmak istedi¤i
bir Nazi organ› olacak. Bundan en küçük
kuflkum yok. fiu s›rada Goebbels,
Almanya’dan gözlerini dikmifl,
Bayramzade’yle bizlere bak›yor.
Dünyan›n bütün yans›z ülkelerinde bu
s›rada, bu biçimde Nazi gazeteleri, 
dergileri ç›kmaktad›r. Bir Nazi
gazetesinde yaz› yazmak bizim için bir
felâkettir. Ancak, ipleri hiçbir zaman
elimizden b›rakmayal›m. Ö¤leden sonra
Bayramzade’nin Taksim’deki evinde
toplan›p konuflaca¤›m›za göre, onunla
aç›kça konuflmal›y›z. Ona sorular 
yöneltelim. Bu gazeteyi neden ç›kard›¤›n›
soral›m. Bu gazeteden ne gibi bir yarar
ummaktad›r? Bir süre denemek üzere
gazetede çal›flabiliriz. Bakt›k ki ifller,
Propaganda Naz›r› Goebbels’in dedi¤i
gibi gidiyor, hemen gazeteyi durdururuz.
Mademki imtiyaz› elimizde,
Bayramzade’yle Goebbels’i yar› yolda
b›rakmak da her zaman elimizde.

«Her birimiz, bir saat sonra
Bayramzade’ye soraca¤›m›z sorular›
haz›rlamal›, onu fenersiz yakalama¤a
çal›flmal›y›z. fiimdi, karfl›m›za, Nazi
gazetesi ç›karm›fl olmak diye bir suç da
ç›kabilir. Benim kesin kan›m, bir Nazi
oyunuyle karfl› karfl›ya bulundu¤umuz-
dur. Celalettin Ezine dahi, gazetenin Nazi
paras›yle ç›kaca¤›n› bal gibi biliyor.
Gazete ç›kma¤a bafllad›ktan sonra beni
ister istemez aran›zdan uzaklaflt›rmak
zorunda kalacaks›n›z. Celalettin Ezine,
bir solcu yazar›n yaz› kadrosu aras›nda
bulunmas›n›n bir sak›nca do¤uraca¤›n›
yak›ndan bildi¤inden, bana, elden
geldi¤ince gölgede kalmam› sal›klad›.
Celalettin Ezine, kesinlikle bir Nazi de¤il.
Oportünist bir yar›m ayd›n. Biraz Frans›z
kültürü, onu Nazi-faflist dünyas›ndan
uzakta tutma¤a yeter gibiyse de, onlarla
kolayca iflbirli¤i yapabilece¤ini de kendi
gözlerimizle görüyoruz.»

Ö¤leden sonra Celalettin Ezine de
gelince hep birlikte bir taksiye doluflarak
Taksim’e ç›kt›k. Celalettin Ezine bafl›m›za
geçerek bizi daha önce gidip geldi¤i
anlafl›lan Bayramzade’nin evine götürdü.

Bizi yerden y›¤ma, tombulca, otuzla k›rk
aras›, genç irisi, orta boylu bir adam
karfl›lad›. Evde ondan baflka da hiç kimse
yoktu. Tek bafl›na karfl›m›zda oturarak
bizi dinleme¤e haz›rland›. Arkadafllar,
benim uyar›ma göre önce Asaf Halet söz
alarak, ona sorular yönelttiler. Gazeteyi
kendisi mi ç›kar›yordu? Neden
ç›kar›yordu? Gazete güdümlü mü
olacakt›? Gazetede istedi¤imiz 
yaz›y› yazabilecek miydik? 
Düflünüfllerimize kar›fl›lmayacak m›yd›?
Gazetenin ad› neden Gün oluyordu da
baflka bir fley olmuyordu? Bundan ne gibi

bir kâr bekleniyordu?

Bayramzade bütün bu sorulara a¤›r a¤›r
yan›t verdi: Paras› vard›. Bir gazete 
ç›karmak istiyordu. Bu, bir kazanç
tutkusundan çok, bir gazete ç›karabilmek
tutkusuydu. Gazetecilik tutkusu onda bir
ideal olmufltu. Zarar etmek pahas›na da
olsa bu gazeteyi ç›karacakt›. Yazarlar›n
kanun çerçevesinde yazaca¤› hiçbir
yaz›ya dokunulmayacakt›. Türk 
kanunlar›n›n verdi¤i olanaklar
çerçevesinde her türlü yaz› 

yaz›labilecekti. Düflünüfllerimiz,
inan›fllar›m›z sayg›de¤erdi. Gazetenin
ad›n›n neden kesinlikle Gün olmas› 
sorununa gelince, eskiden beri bir gazete
ç›kar›rsa ad›n› Gün koymak 
istedi¤indendi. Bunun herhangi bir gizli
kapakl› yan› olamazd›. Ancak, onun da
yazarlardan bir küçük dile¤i vard›:
Peyami Safa da yaz› kadrosuna 
girmeliydi. O zaman, Hasan Tanr›kut:

«Beyefendi, Peyami Safa için faflisttir 
diyorlar. Gazeteye onun girmesi hepimizi

kuflku alt›nda b›rak›r, onu kabul 
edemeyiz» deyiverdi.

Bunu daha önceden bilen Celalettin
Ezine, bafl›n› önüne e¤erek gerek
Bayramzade’nin, gerekse bizim
bak›fllar›m›zdan sak›nma¤a çal›flt›.

Celalettin Ezine’nin kendisini 
savunmay›fl›na, arkadafllar›n da diretir
görünüflüne bakan Bayramzade, 
Peyami Safa’y› ilerde ç›karmak 
üzere torbaya koymaktan baflka 
ç›kar yol bulamad›.

Hasan Tanr›kut’la Celalettin Ezine’nin
daha önce bafl bafla verip saptad›klar›
yaz› ve yönetim kadrosu, bir kâ¤›t
üzerinde Bayramzade’ye sunuldu. 
Bunda Celalettin Ezine – Peyami Safa’n›n
sa¤lanamamas› yüzünden – baflyazar,
Hasan Tanr›kut sahip ve yaz›iflleri
müdürü, ben sekreter; Asaf Halet, 
R›fat Ilgaz yazar; Abidin Dino ressam vb.
idi. (…) 

Bayramzade’nin evinde toplan›p
ayl›klar›m›z› saptad›ktan sonra bir 

Almancas›: Tag. Demek ki diye düflündüm, Hitler, 

Gün-Tag gazetesiyle bir koç bafl› gibi Türkiye’nin yay›n

yaflay›fl›na girecek. Evet, bunda bir bit yeni¤i vard›.

Hemen gözlerimin önüne çelimsiz gövdesiyle

Propaganda Naz›r› Goebbels ve Hitler’in havaya kalkm›fl

sa¤ eli, aln›na düflürülmüfl perçemi geldi. 

Hasan ‹zzettin
Dinamo:
“…düflündüm,
Hitler, Gün-Tag
gazetesiyle bir
koçbafl› gibi
Türkiye’nin
yay›n yaflay›fl›na
girecek.”   
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dipnotlar

1 Bu konuda en yetkin inceleme, Barry Rubin,
Istanbul Intrigues, (Bo¤aziçi University Press,
Istanbul) kitab›d›r. Bu makalede at›fta bulunan
nüsha, Pharaos Books, New York, 1991 nüshas›d›r.

2 Bu konuda yetkin bir inceleme, Johaness
Glasneck, Türkiye’de Faflist Alman

Propagandas›, (çeviren Arif Gelen, Onur
Yay›nlar›, ‹stanbul, 1977) kitab›d›r.

3 Amerikan Milli Arflivleri, RG 226, 
Entry 16, Records of the Research and 
Analysis Branch, Office of Strategic Services
(Regular Series) 1941-1945, 4 Aral›k 1944 tarih
107745 say›l› belge.

4 B-3 kodlamas›n›n anlam› ise flu: “B”, 
“daha önceden güvenilir veya muhtemelen
güvenilir”, “3” ise “mesnedi yok, ancak 
muhtemelen gerçek” anlam›n› tafl›makta.
(Amerikan Milli Arflivleri, RG 226, E147, 
Box 7, F 103, 1644 22/18/A NY-George Office-AD-4
Folder: "Office Procedure", "OSS Evaluation of
Evidence" bafll›kl› belge).

5 Do¤an Nadi’nin Amerikal› efli için Barry Rubin
flöyle yazmakta: “United Press için çal›flan
Kansasl› genç bir kad›n gazeteci Türk Silahl›
Kuvvetleri’nin Sovyet Rusya s›n›r›nda y›¤›nak
yapt›¤› konusunda yanl›fl bir haber
geçti¤inden s›n›r d›fl› edilmiflti. Bu yanl›fl haber
Moskova üzerinde kötü etki yaratm›flt›. 
Ancak erkek arkadafl› Nazi yanl›s› Nadi ailesinden
oldu¤u için, Türkler bu haberi Türkiye’yi savafla
sokmay› hedefleyen bir Alman komplosu olarak
gördüler. Kad›n niflanl›s›yla evlendi ve
gazetecilik mesle¤ini b›rakmas› karfl›l›¤›nda
Türkiye’ye dönmesine izni verildi.”
(Barry Rubin, age, s. 108)

6 Erkilet’in (1883-1958) II. Dünya Savafl› ile ilgili
eserleri flunlard›r: fiark Cephesinde 

Gördüklerim, ‹stanbul, 1943 ve 
2. Cihan Harbi ve Türkiye, ‹stanbul, 1945.

7 Abidin Daver (1886-1954), Türk 
denizcili¤ine yapt›¤› katk›lardan dolay›
“sivil amiral” olarak an›l›r. Ölümünden 
sonra ad› Denizcilik Bankas›’n›n bir flilebine veril-
di. Kaynak: http://tr. wikipedia.org/ wiki/Abidin_
Daver

8 Söz konusu gazeteciler Necmeddin Sadak,
Hüseyin Cahit Yalç›n, Ahmet fiükrü Esmer,
Zekeriya Sertel ve Abidin Daver’di. Yalman,
Havalarda 5000 Kilometre Seyahat (Vatan
Matbaas›, ‹stanbul, 1943) bafll›kl› 
an›lar›n›n birinci ve ikinci ciltlerinde 
‹ngiltere ve Amerika gezisini 
anlatmakta.

9 Bir baflka istihbarat raporunda, ad› 
Hugo Seiler olarak geçmekte ve flu bilgi yer
almakta: “Her ne kadar Ankara’da 
Bas›n Ataflesi oldu¤u söyleniyorsa da Ludwig
Moyzitsch ile yak›n bir iflbirli¤i içinde. 
Bir zamanlar Almanya’da Julius Streicher 
ile birlikte çal›flt›¤›ndan en mahrem konularda
kendisine güvenilmemekte. Sofya’da 
Nele Kapp’› ajan olarak istihdam edendir. 
Viyanal› bir Avusturyal› olan Ludwig Moyzitsch
Ankara’daki Alman Sefareti’nde 
Ticaret Atefle Yard›mc›s› olarak görevliydi.
Ankara’daki Alman Sefareti’nin 
Güvenlik Bölümü amiriydi”. 
(Kaynak: Amerikan Milli Arflivleri , 
RG 226, Entry 16, Records of the Research and
Analysis Branch, Office of Strategic Services
(Regular Series) 1941-1945, 4 May›s 1944 tarih ve
73085 say›l› belge.) Raporda ad› geçen 
Nele Kapp, Moyzisch’in sekreteriydi.
Amerika’ya iltica etme hakk› karfl›l›¤›nda
Amerikal›lara Alman gizli belgelerini 
verdi ve sonunda Amerikal›lar›n yard›m›yla

Kahire’ye kaç›r›ld›. (Barry Rubin, 

age, s. 241-245)

10 Ezine, bu seyahatinin intibalar›n› daha sonra

Harp ‹çinde Avrupa (Tasvir Neflriyat›, 

‹stanbul, 1944 ?)bafll›¤›yla kitap 

halinde yay›nlad›.

11 John Bull, Britanya Birleflik Krall›¤›’n› 

temsil eden bir figürdür. 1712 y›l›nda 

Dr. John Arbuthnot taraf›ndan yarat›ld›. 

Önce Britanyal› yay›nc›lar, daha sonra 

Amerikal› karikatürcü Thomas Nast 

taraf›ndan popülerlefltirildi. Birçok 

reklam kampanyas›nda bu figür kullan›ld›.

Kaynak: “John Bull”,

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Bull

12 2 A¤ustos 1943 tarihinde ola¤anüstü 

toplanan TBMM, Almanya ile siyasi ve iktisadi

iliflkilerin kesilmesi karar›n› alacakt›. 

Bkz. Cemil Koçak, Türkiye’de 

Millî fief Dönemi (1938-1945), cilt 2, ‹letiflim

Yay›nlar›, ‹stanbul, 1996, s. 264.

13 Türkiye’nin Almanya ile iliflkilerini sona

erdirmesinden sonra, Türkiye’de 

bulunan Alman vatandafllar› 

Çorum, Yozgat ve K›rflehir’de enterne edildiler.

Halleri flüpheli görülen 100 Alman 

vatandafl› ise Emniyet Müdürlü¤ü’nün 

emriyle Türkiye’den ayr›ld›lar. 

(Cemil Koçak, age, s. 266-267)

14 Hasan Tanr›kut, Yeni ‹nsanl›k 

dergisinin sahibi bir ortaokul ö¤retmeniydi.

Tanr›kut, Celalettin Ezine, 

Hasan ‹zzettin Dinamo ve 

Yeni ‹nsanl›k dergisinin di¤er yazarlar›yla 

birlikte 1940 y›l›n›n flubat ay›nda Hamle der-

gisinin yay›nlamaya bafllad›.

bekleyifl dönemine girdik. Ben, bütün
arkadafllarla ba¤lant›y› yitirmifl gibiydim.
Hiç kimse beni aram›yordu. 
Merak içindeydim. Yeni bir gazete
ç›karacakt›k. Ömrümde ilk kez gazeteci
olacakt›m, bir serüven de olsa bu 
böyleydi. Bir gün, can s›k›nt›s› içinde
Küllük’te oturmufl fliir yazarken birisi
koluma dokundu. Bakt›m: Boyunda
geçmifl dik yakal› sporcu kaza¤›yle Abidin
Dino karfl›mda dikiliyordu. Dudaklar›nda
alayc› bir gülümseyifl vard›:

«‹flittin mi, Dinamo?»

«Neyi?»

«Neyi olacak, Gün Gazetesi’nin 
serüvenini.»

Son kerte meraklanm›flt›m. Gün serüveni
diye bir fley oldu¤unu biliyorsam da
birkaç gündür gizli kapakl› bir oyun
haline gelmiflti. Abidin Dino, her fleyi
bilen bir kifli olarak giz verme¤e haz›r
cömert gülümseyifliyle halâ bana
bak›yordu:

«Gün Gazetesi sizlere ömür!»

«Deme, nas›l oldu?»

«Dün akflamki yay›n›nda Filistin Radyosu
flöyle bir haber verdi: “‹stanbul’da Nazi
Almanlar›n ç›karma¤a çal›flt›¤› Gün adl›
Türkçe gazete, hükümetçe vaktinde
haber al›narak yay›nlanmas›n›n önüne
geçilmifltir.» 

Kaynak: Hasan ‹zzettin Dinamo, ‹kinci

Dünya Savafl›’ndan Edebiyat An›lar›, 

De Yay›nevi, ‹stanbul, 1984, s. 109-117.
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