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Öz 

Almanya’nın 1 Eylül 1939 tarihinde Polonya’yı işgal etmek üzere saldırıya geçmesi-

nin ardından Polonya’nın garantör devletleri olan İngiltere ve Fransa, 3 Eylül 1939 

sabahında Almanya’ya karşı savaş açmış ve böylece altı yıl sürecek olan İkinci 

Dünya Savaşı başlamıştır. Batı cephesinde Almanya ile mücadele etmek durumunda 

kalan İngiltere ve Fransa, Polonya’ya yardım gönderememiştir. 17 Eylül 1939 tari-

hinde Polonya’ya karşı Sovyetler Birliği’nin saldırısı başlamış ve Varşova iki taraftan 

kuşatılmıştır. Bu şartlar altında halk parçalanmış şekilde mücadeleye devam etmiş 

ancak 6 Ekim 1939 tarihinde işgal süreci tamamlanmış ve Polonya toprakları, Al-

manya ile Sovyetler Birliği arasında taksim edilmiştir. İşgal sonrası Türk basınında 

Polonya, haberlerin ilgi odağı haline gelmiş ve dönemin tirajı yüksek gazeteleri nere-

deyse her gün bu işgal hareketini manşetlerine taşımışlardır. Polonya’nın kahra-

manca mücadele ettiği tezini savunan Türk basınında işgal hareketinin fazla sürme-

yeceği ve Polonya’nın toprak bütünlüğünü koruyacağı iddia edilmiştir. İşgal hareke-

tinin son günlerinde ise Polonya’nın mukavemeti daha fazla sürdüremeyeceğine ve 

birkaç savunma grubu dışında teslim olacağına yer verilmeye başlanmıştır. Bu çalış-

mada işgal sinyallerinin alınmaya başlamasından, işgalin bitimine kadar olan dö-

nemde Polonya’da yaşanan olayların, Akşam, Cumhuriyet, Ulus ve Tan gazeteleri 

ekseninde Türk basınına yansımaları çeşitli açıları ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
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THE IMPLICATIONS OF INVASION OF POLAND IN SECOND 

WORLD WAR ON TURKISH PRESS 

 

Abstract 

After the invasion of Poland by German troops on September 1, 1939, Britain and France, as 

the guarantor states of the Republic of Poland, declared war against Germany on the morning 

of September 3, 1939, and thus the World War II, which would last for six years, began. Be-

ing forced to engage in military struggle with German troops on the Western Front, Britain 

and France could not send aid to Poland. On September 17, 1939, the Soviet Union’s offen-

sive against Poland began and Warsaw was besieged by German and Soviet troops from both 

sides. Under these conditions, the Polish troops continued to struggle in a fragmented strat-

egy; however, on October 6, 1939, the occupation was completed and the Polish lands were 

divided between Germany and the Soviet Union. After the occupation, Poland became the fo-

cus of the news in the Turkish press, and the prominent newspapers of the period carried this 

occupation movement to their headlines almost every day. In the Turkish press defending the 

thesis that Poland fought heroically, it was claimed that the occupation movement would not 

last long and that Poland would protect its territorial integrity. In the last days of the Ger-

man military operation, nonetheless, it was started to be mentioned that Poland would not be 

able to sustain the resistance any longer and would surrender except for a few defense groups. 

In this study, the reflections of the events that took place in Poland from the early beginning 

of the occupation to its finalization were attempted to be evaluated from various newspapers 

of the Turkish press, particularly Akşam, Cumhuriyet, Ulus and Tan. 
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GİRİŞ 

Adolf Hitler, Avrupa'ya hükmetmek ve Doğu Avrupa topraklarını ele 

geçirip daha fazla ‘Yaşam Alanı (Lebensraum)’1 elde ederek Büyük Al-

manya Devleti’ni kurmayı hedeflemiştir.2 Doğu’ya açılan kapı olarak Po-

lonya’yı hedef alan Almanya, işgal harekâtından bir hafta önce imzalanan 

“Polonya’nın işgal edilmesini ve Almanya ile Sovyetler Birliği arasında taksi-

mini” öngören Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı ile Polonya’ya saldırma 

imkânı bulmuştur.3 Neticede Polonya, Eylül 1939’da Alman-Sovyet ortak 

işgaline uğramıştır. 

Türkiye–Polonya ilişkileri 1414 tarihinde diplomatik ilişki tesisiyle 

başlamış, savaş dönemleri haricinde hep olumlu seyretmiştir. 1918’de Bi-

rinci Dünya savaşı sonrasında bağımsız olan Polonya 1923’te Lozan Ant-

laşması’nın imzalanmasından bir gün önce Dostluk Antlaşması imzalaya-

rak Türkiye Cumhuriyeti’ni tanıyan ülkelerin başında gelmiştir.4 Nisan 

1924’te Türk Büyükelçisi Varşova’ya, Haziran 1924’te de ilk Polonya Bü-

yükelçisi de Ankara’ya atanmıştır.5 

Hızla gelişen ilişkiler kapsamında 24 Ağustos 1936 tarihinde Var-

şova’da açılacak Uluslararası Hava Federasyonu’nda, Türkiye’yi Erzu-

rum Valisi Şükrü Koçak temsil etmiştir.6 Ayrıca Polonya’dan uçak satın 

alınmasının kararlaştırılması üzerine de çeşitli isimler görevlendirilmiş-

tir.7 Bununla birlikte Kayseri’de kurulacak uçak fabrikası için Polonya’dan 

uzmanlar getirtilmiş ve Millî Savunma Bakanlığı’ndan dört kişi de staj için 

Polonya’ya gönderilmiştir.8 

Birinci Dünya Savaşı’nda şehit olan askerlerini de unutmayan Tür-

kiye, Polonya sınırları içerisinde yirmi altı farklı yerdeki mezarların bir 

araya toplanması ve bir şehitlik yapılması için girişimde bulunmuştur. 4 

Ekim 1935 tarihinde Polonya Hükümeti’nin verdiği bilgiye göre durum 

değerlendirilmiş ve 1936 yılında bu iş için Polonya’ya 12.100 Türk lirası 

gönderilmiştir.9 

Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden itibaren dış politikasını, 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesini hedef ala-

rak yürütmüş ve uluslararası alanda kendine önemli bir yer edinmiştir. 

                                                            
1  Yaşam Alanı (Lebensraum): Doğu Avrupa’da Almanya sınırları dışında yaşayan Alman azınlıkların Almanya’nın 

hâkimiyetinde birleştirilmesi ve yeni toprakların kolonizasyonu ile Alman popülasyonunun topraklara yerleştirilmesi 
politikasıdır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bk. Sebastian Haffner, Hitler Üzerine Notlar, çev. H. Demirel, İletişim 
Yayınları, İstanbul 2019. 

2  Diemut Majer, Non-Germans Under The Third Reich: The Nazi Judicial and Administrative System in Germany and 
Occupied Eastern Europe With Special Regard to Occupied Poland 1939-1945, JHU Publishing, Baltimore 2003, 
s. 16. 

3  Basil Liddell Hart, İkinci Dünya Savaşı Tarihi, çev. K. Bağrıaçık, Kronik Kitap, İstanbul 2015, s. 16. 
4  Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA.), f.30-10., y.245-657-2., s. 2-8 
5  BCA, f.30-18-1., y.9-24-18., s. 1. 
6  BCA, f.30-18.1, y.67.68.17, s. 1. 
7  BCA, f.30-18, y.63-24-4, s. 1. 
8  BCA, f.30-18, y.66-53-12, s. 1. 
9  BCA, f.30-10, y.193-325-7 s. 1-9. 
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Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politika hedefi, diğer devletler için 

geçerli olmamış ve Atatürk’ün ölümünden yaklaşık bir yıl sonra İkinci 

Dünya Savaşı patlak vermiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar ta-

rafsız kalan ve sıcak çatışmalara katılmayan Türkiye, savaş boyunca Cum-

hurbaşkanı İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu ön-

derliğinde aktif denge politikası uygulamıştır.10 Çatışmaların Türkiye’nin 

sınırlarına dayanması sonucunda çeşitli önlemler alınmaya çalışılmış ve 

savaşın dışında kalma temel hedef olarak benimsenmiştir. 

Aktif denge politikasının uygulanabilmesi için başta basın olmak 

üzere birçok alanda sıkı denetimler uygulanmıştır. Basının denetlenmesi 

amacıyla 24 Temmuz 1931 yılında yürürlüğe giren Matbuat Kanunu’na11 

24 Nisan 1940 tarihinde iki yeni madde daha eklenerek basın üzerindeki 

denetim arttırılmıştır.12 Hükümet, savaşın başladığı 1939 yılından, Ekim 

1944’e kadar farklı gazete ve dergilere toplam doksan dört kapatma cezası 

vermiştir.13 

Türkiye, bu işgal karşısında Polonya’nın toprak bütünlüğüne saygı 

göstermiştir. Türk basını da bu anlayışa paralel olarak Polonya’yı destek-

leyen yayınlar yoluyla işgale karşı mukavemet gösteren Polonya halkın-

dan övgüyle bahsetmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın ilk evrelerinde Türk 

dış politikası hakkında ayrıntılara ulaşmak ve yeni verileri ortaya çıkarma 

adına çalışmamıza, dönemin Türk basınından dört farklı gazetedeki ha-

berler ve yayınlar kaynak olarak alınmıştır. Gazetelerin seçiminde gelişen 

olaylar ve hükümetin resmi tebliğlerine yer verilmesi gibi unsurlar etkili 

olmuştur. Böylece işgal karşısında kamuoyunun ve devletin görüşleri se-

çilen Akşam, Cumhuriyet, Ulus ve Tan gazeteleri vasıtasıyla takip edile-

bilmiştir. Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivinde bulunan bel-

geler ile çeşitli telif eserlerden ve son olarak bazı internet sitelerinden fay-

dalanılmıştır.  

 

I. İŞGALİN BAŞLANGICI 

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasından önce, Baltık Denizi kıyısında 

bulunan eski Alman kenti Danzig’in14 Almanya tarafından 23 Mart 1939 

tarihinde ilhak edilmek istenmesi15 Türk basınında geniş yer bulmuştur. 

Bu olay sonrası 15 Ağustos 1939 tarihinden itibaren Türk basınında Po-

lonya ile ilgili haberlerin artışı dikkat çekmektedir. Haberlere göre Po-

lonya hükümet merkezi tarafından Danzig ihtilafının çözümü için yeni bir 

                                                            
10  Edward Weisband, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Özgün Yayıncılık, İstanbul 2002, s. 32-40. 
11  Nurettin Güz, Cumhuriyet Fırkası Sonrası Basında Muhalefet ve 1931 Matbuat Kanunu, Gazi Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Basımevi, Ankara 1993, s. 133. 
12  Erol Yüksel-Sevgi Satı, "İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Gazetecilerin Londra ve Berlin Gezileri ve İzlenimleri (1939-

1942)", History Studies. C 12/S. 6, (2020), s. 3401. 
13  Yüksel-Satı, agm., s. 3402. 
14  Günümüzdeki adı Gdansk. 
15  Hart, age., s. 12-14. 
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proje ortaya konulmuş ve Danzig’deki Milletler Cemiyeti’nin otoritesinin 

kaldırılması, müşterek bir Alman-Polonya idaresinin kurulması Alman ve 

Polonya hükümetleri tarafından kararlaştırılmıştır.16  

Ulus gazetesi, Danzig hududunda boyuna siper kazılıyor! başlığıyla ve 

Milletler Cemiyeti Danzig Yüksek Komiseri Burkhad'ın fotoğrafı ile veri-

len 21 Ağustos 1939 tarihli haberde, Polonya’nın Danzig'de devam eden 

askeri hazırlıklardan bahsedilerek sınır boyunca siperlerin inşasına hara-

retle devam edildiği ve dikenli tellerin yerleştirildiği bilgisi verilmiştir.17 

Moskova görüşmeleri neticesinde Almanya ile SSCB arasında 23 

Ağustos 1939 tarihinde imzalanan Saldırmazlık Paktı da basında kendine 

yer bulmuş ve Cumhuriyet, antlaşmayı Alman-Sovyet Paktı başlığıyla man-

şetten duyururken “Moskova ve Berlin arasında olan misak her yerde hayret 

uyandırdı” şeklindeki yorumuyla da dünya kamuoyunun antlaşmaya tep-

kisini dile getirilmiştir.18 Gazetenin başyazarı Yunus Nadi’ye19 göre Sov-

yetler bu anlaşmayla savaş dışında kalarak Avrupa milletleri birbirini hır-

paladıktan sonra duruma hâkim olmayı planlamıştır.20 

Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı’nın imzalanmasından bir gün sonra 

Tan gazetesi, Molotof-Ribbentrop Teması Başladı şeklinde manşet geçmiştir. 

İngiltere hükümeti, Polonya’ya vermiş olduğu teminatı Berlin ve Roma’ya 

hatırlatmıştır.21 

Almanya, Polonya’ya karşı işgal harekâtına geçmeden önce Polonya 

hükümetine on altı maddelik barış teklifinde bulunmuştur. Danzig’in ia-

desinin sağlanması ve Alman-Polonya koridorunu için plebisit22 yapıl-

ması teklifte öne çıkan hususlar olmuştur.23 

31 Ağustos 1939 gecesinde, Alman SS kuvvetleri Leh askeri kılığına 

girerek Almanya’nın Polonya işgaline meşruiyet kazandırmak için Silezya 

bölgesinde yer alan Gleiwitz’deki24 radyo istasyonuna saldırı düzenlemiş-

tir.25 Ertesi gün Almanya, hiçbir açıklama yapmadan Polonya topraklarına 

saldırıya başlamış26 ve bu saldırıları, Türk basını gazetelere yorumsuz şe-

kilde aktarmıştır. 2 Eylül 1939 tarihinde Cumhuriyet Alman taarruzunu 

manşetten Nihayet Harb Başladı diye duyurmuş ve haber “Alman orduları 

                                                            
16  Cumhuriyet, 15.08.1939, s. 1-9. 
17  Ulus, 21.08.1939, s. 1. 
18  Cumhuriyet, 23.08.1939, s. 1. 
19  Yunus Nadi (d.1879, ö.1945), Cumhuriyet gazetesinin kurucusu, Türk gazeteci ve siyasetçidir. (Bu konuda daha 

ayrıntılı bilgi için bk. İhsan Işık, "Yunus Nadi (Abalıoğlu)", Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, C 
9, Elvan Yayınları, Ankara 2006, s. 3952.  

20  Yunus Nadi, "Alman-Rus Anlaşması", Cumhuriyet, 23.08.1939,  s. 1. 
21  Tan, 24.08.1939, s. 1. 
22  Bir ulusun hangi devlete bağlanmak istediğini belirtmesi için başvurulan oylama. 
23  Tan, 01.09.1939, s. 1. 
24  Günümüzdeki adı Gliwice olan kent. 
25  John Toland, Adolf Hitler: The Definitive Biograph, Knopf Doubleday Puslishing, New York 1991, s. 567-568. 
26  Burak Çınar, "İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın İki Cepheli Savaş Sorunu", Güvenlik Stratejileri Dergisi, C 10/S. 

20, (2014), s. 159. 
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dört koldan Leh topraklarına hücuma geçtiler. İngiltere-Fransa Almanya’ya ülti-

matom verdi. Varşova dün 6 defa bombardıman edildi. Leh devlet merkezindeki 

Türk vatandaşları elçiliğimiz tarafından muhafaza ediliyor; halk yurdun müda-

faasına koşmaktadır” şeklinde devam etmiştir.27 Ulus ise Harp Başladı şek-

linde manşetten duyurduğu haberine “Almanlar Polonya’ya taarruz etti. İn-

giltere ve Fransa bunu harp ilanı telakki ediyorlar” bilgisini eklemiştir.28 

Almanya’nın Polonya saldırısı sonrası, Polonya ile ilgili gelişmeler 

Türk basınında düzenli olarak yer bulmaya başlamıştır. 3 Eylül 1939 ta-

rihli Türk gazetelerinde ilgili haberlerin temelini İngiltere ve Fransa’nın, 

Polonya saldırısını durdurması için Almanya’ya verilen süre oluşturmak-

tadır. Verilen Mühlet Bugün 12’de Bitiyor! başlıklı habere göre, Almanya’nın 

Polonya saldırılarını durdurması ve Alman ordusunun geri çekilerek mü-

zakerelere başlanması için verilen sürenin 12.00’de biteceği belirtilmiştir.29 

Aynı tarihli bir başka gazetede ise Almanya, verilen ültimatoma öğleye 

kadar cevap vermezse, İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya savaş ilan ede-

ceğine dair bilgiye yer verilmiştir.30 İngiltere hükümeti 3 Eylül 1939 saat 

11.00’den itibaren Almanya ile savaş hâlinde bulunduğuna dair, İngiltere 

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan tebligatı Kral VI. George’un beyannamesi 

ile Türk hükümetine bildirmiştir.31 

Polonya’ya toprak bütünlüğü için garanti veren İngiltere ve Fransa, 

Polonya’nın işgalinden iki gün sonra Almanya’ya savaş ilan etmişler; 

ABD, İtalya ve İspanya ise tarafsızlıklarını açıklamışlardır.32 

İkinci Dünya Savaşı haberleri Türk basınında genelde yorumsuz bir 

şekilde aktarılmış fakat yazarlar kendi köşelerinde savaş ve işgal ile ilgili 

yorumlarını belirtmekten kaçınmamıştır. Falih Rıfkı Atay33 Harp başlıklı 

köşe yazısında, savaşın çıkmasından sorumlu tuttuğu SSCB’yi şu sözlerle 

eleştirmiştir: “Sovyetler ve Almanlar arasındaki âdem-i tecavüz paktı, Mos-

kova’da zannedildiği gibi sulhu kurtarmamıştır, bilakis tecavüzü ve harbi teşvik 

etmiştir. Eğer Rusya sulh bloku cephesine katılmış olsaydı, Almanya’nın bu kor-

kunç talih tecrübesine atılacağı pek şüpheli idi”.34 Tarafsız bir tutum sergileyen 

bir diğer yazar olan Necmeddin Sadak35 da Almanya’nın lüzumsuz yere 

savaşa girdiğini ve küçük bir dava uğruna dünyayı ateşe verdiğini iddia 

etmiştir. Sadak’a göre bu savaşın sorumlusu olan Hitler’i Alman halkı da 

                                                            
27  Cumhuriyet, 02.09.1939, s. 1. 
28  Ulus, 02.09.1939, s. 1. 
29  Ulus, 03.09.1939, s. 1-2. 
30  Tan, 03.09.1939, s. 1-2. 
31  BCA, f.30-10, y.235-582-15, s. 1-3. 
32  Sezen Kılıç, Türk Basınında Hitler Almanya’sı 1939-1945, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010, s. 164. 
33  Falih Rıfkı Atay (d.1894, ö.1971), Cumhuriyet döneminin en yetkin yazarlarından birisi olarak anılmaktadır. (Bu 

konuda daha ayrıntılı bilgi için bk. İhsan Işık, “Atay, Falih Rıfkı” Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklope-
disi, C I, Elvan Yayınları, Ankara 2006. s. 424-426. 

34  Falih Rıfkı Atay, “Harp”, Cumhuriyet, 02.09.1939, s. 1.  
35  Necmettin Sadak, (d.1890, ö.1953) Türk siyaset adamı ve gazeteci. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bk. İhsan 

Işık, "Sadak", Necmettin. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, C VII, Elvan Yayınları, Ankara 
2006, s. 3063.  
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dahil olmak üzere insanlık tarihi affetmeyecektir.36 

Savaşın başlaması ile Türkiye, Almanya’da bulunan Türk öğrenciler 

ile kongre için burada bulunan eczacı kafilesini geri getirmek için harekete 

geçmiş ve yüz yirmi kişilik öğrenci grubu ile eczacı kafilesi Simplon Eksp-

resi ile yurda getirilmiştir.37 Ertesi gün sabah saatlerinde geri kalan Türk 

ve Iraklı öğrenciler de İstanbul’a ulaştırılmıştır.38 

5 Eylül 1939 tarihli, Şarki Prusya’da başlığı ve Polonya Genelkurmay 

Başkanı General Stachiewicz’in fotoğrafı ile verilen haberde Varşova’nın 

bombardımana maruz kaldığı, devamında ise Varşova Radyosu ile Po-

lonya Süvari Birliğinin, Alman hududunu geçtiği belirtilmiştir.39 Diğer bir 

habere göre ise Polonya uçakları taarruza geçmiş ve Alman tanklarını 

bombalamıştır.40  

Polonya, esir aldığı Alman askerlerin isimlerini radyodan Almanca 

duyurmuş ve esirlerin sağlıklı olduklarını bildirmiştir. Yabancı ülkelerin 

radyolarının dinlenmesinin yasak olduğu Almanya’da bildiriyi duyan ai-

lelerin, diğer ailelere haber verilmesi istenmiştir.41 Bu sırada Almanya, 

Blitzkrieg42 ile Polonya’da ilerlemeye devam etmiştir. Bu harekât üzerine 

Varşova tahliye edilmiş, Polonya’nın doğusunda bulunan Lublin kenti 

yeni merkez olarak seçilmiştir.43 Bu gelişme 7 Eylül 1939 tarihinde Türk 

basınına konu olmuştur. Aynı tarihli köşe yazısında Polonya saldırısı ko-

nusunda Almanya’yı eleştirel bir bakış açısıyla değerlendiren Ali Kâmil 

Akyüz44, Hitler bu yanlıştan dönmediği takdirde başına gelecekler konu-

sunda, “Başladığı iş Avrupa’yı ölüm kâbusu altında boğarsa, ölünceye kadar bü-

tün fanilerin, öldükten sonra da bütün tarihin lanetinden kendini kurtaramaz” 

sözlerini sarf etmiştir.45 

Polonya’nın ekonomik durumu ile ilgili Tan gazetesinde yer alan kısa 

bir haberde, Polonya’nın ihracat ve ithalatını komşusu Romanya üzerin-

den yaptığı ortaya konulmuştur.46 Almanya ise Bükreş’e gönderilen tebliğ 

                                                            
36  Necmettin Sadak, “Nihayet Harp Başladı”, Akşam, 02.09.1939, s. 1. 
37  Tan, 04.09.1939, s. 2. 
38  Cumhuriyet, 05.09.1939, s. 2. 
39  Ulus, 05.09.1939, s. 1-3. 
40  Tan, 05.09.1939, s. 1. 
41  Ulus, 06.09.1939, s. 5. 
42  Blitzkrieg ya da Yıldırım Harbi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın temel savaş doktrinidir. Öğretinin amacı 

hızlı ve ani saldırılarla, düşmanın düzenli bir savunma kurmasını engelleyip sonra da hızlı bir şekilde yok etmektir. 
Ayrıntılı bilgi için bk. Heinz Guderian, Dikkat Tank, çev. Erol Uğur, Kastaş Yayınları, İstanbul 2019. 

43  Ulus, 07.09.1939, s. 1-4. 
44  Ali Kâmil Akyüz (d.1873, ö.1945), Milletvekilliği yapmış dönemin yazarlarındandır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi 

için bk. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Kami_Akyüz, (Erişim tarihi: 14.04.2021).  
45  Ali Kâmil Akyüz, “Determinizm ve Hitler”, Cumhuriyet, 07.09.1939, s. 1-4. 
46  Tan, 08.09.1939, s. 6. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Kami_Akyüz
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ile Polonya’nın Romanya üzerinden yaptığı ticaretin sonlandırılmasını is-

temiştir.47 Bu durum karşısında Ulus, Romanya’nın ebediyen tarafsız ka-

lamayacağı öngörüsünde bulunmuştur.48 

Almanların Polonya’nın başkenti Varşova’yı kuşatması ve ağır top 

ateşine tutmaları Tan’a Varşova Şiddetle Dayanıyor manşetiyle yansımış ve 

haberin devamında eli silah tutan halkın, Alman ilerleyişini durdurmak 

için savunmaya ortak olduğu eklenmiştir.49 Varşova Radyosu, halkın sa-

vunma yapmak için tramvayları devirerek barikat kurduğunu teyit etmiş-

tir.50 

10 Eylül 1939 günü Türk basınında Polonya ile ilgili haberlerin ana 

nüvesini, Varşova’nın, Alman işgaline karşı direnişi oluşturmuştur. Al-

man genel karargâhı ve resmi ajansının, Varşova’nın düştüğünü ilan et-

mesi üzerine Varşova Radyosu, Lehçe yaptığı yayınla bu durumu yalan-

lamıştır.51 Diğer bölgelerde ise maneviyatı yüksek olan Polonya ordusu, 

Almanları daha erken tespit edip taarruza geçmek için, önceden belirlen-

miş mevzilere çekilmişlerdir.52 Ertesi gün de Türk basınındaki Polonya ha-

berlerinin konusu değişmemiş ve Varşovalıların, Alman işgaline karşı di-

renişi ekseninde gelişmiştir. Ulus gazetesinde, saldırıdan sekiz ay önce-

sine kadar dost olan Almanya ve Polonya’nın, şimdi savaş hâlinde olduk-

larına dikkat çekilmiştir.53 Aynı haberin devamında Sekiz Aylık Leh-Alman 

Münasebetlerinin Tarihçesi başlığı ile savaş öncesinde yaşanan dostluk sü-

recine ait anekdotlar aktarılmıştır.54 

Ömer Rıza Doğrul55 Tan gazetesindeki Polonya’yı İlhak başlıklı maka-

lesinde, Almanya’nın Polonya’ya karşı gerçekleştirdiği harekâtı yorumla-

mıştır. Doğrul’a göre Almanya’nın ilk hedefi Eylül ayı içinde Polonya’yı 

ilhak ile onu da Çekoslovakya’nın akıbetine uğratmaktır. Bu sayede Al-

manya, diğer cephelere ağırlık verebilecektir. Savaşın başladığı sırada, 

Naziler tarafından yapılan neşriyata göre maksatlarını yorumlayan Doğ-

rul, Almanya’nın doğu sınırını tespit edip savaşı bitirmeyi amaçladığını 

ancak İngiltere ve Fransa’nın savaş ilanı neticesinde Alman savaş planla-

rında değişikliğe sebep olduğunu ifade etmiştir.56 

Yunus Nadi, Cumhuriyet’teki makalesinde, dönemin başbakanı Refik 

                                                            
47  Tan, 08.09.1939, s. 5-6. 
48  Ulus, 08.09.1939, s. 4. 
49  Tan, 09.09.1939, s. 1. 
50  Ulus, 09.09.1939, s. 3. 
51  Ulus, 10.09.1939, s. 1-4. 
52  Cumhuriyet, 10.09.1939, s. 1. 
53  Ulus, 11.09.1939, s. 7. 
54  Ulus, 11.09.1939, s. 7. 
55  Ömer Rıza Doğrul (d.1893, ö.1952), Türk yazar ve milletvekili. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Cumhuriyet ve Tan 

Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmıştır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bk. Rabia Banu Temur, Dış Politika Yazarı 
Olarak Ömer Rıza Doğrul: Hayatı ve Dış Politika Anlayışı, Marmara Üniversitesi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 
İstanbul 2008. 

56  Ömer Rıza Doğrul, “Polonya’yı İlhak”, Tan, 11.09.1939, s. 1.  
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Saydam’ın57 Almanya’nın Polonya saldırısına dair açıklamalarını ve İkinci 

Dünya Savaşı üzerine verdiği genel beyanatı değerlendirmiştir. Tür-

kiye’nin savaşın dışında olduğunu ve gerekli askeri tedbirlerin alındığını 

belirten Saydam, bunların ihtiyatî tedbirler olduğunun altını çizerek mec-

liste görüşülen tek konunun da dünyanın içinde bulunduğu vaziyet oldu-

ğunu eklemiştir.58 Bu arada Almanların Varşova önlerinden atıldığına 

dair pek çok haberler gelse de Lehliler olağan güçleri ile direnmeye devam 

etmiştir. Alman radyoları ise, Varşova’nın işgal edilememesini türlü se-

beplere yüklemiştir.59  

12 Eylül 1939 tarihinde ise bu defa Polonya idari merkezinin Lub-

lin’den başka yere taşınacağı haberleri Türk basınında yer bulmuştur.60 

Aynı gün Polonya’da Alman ilerleyişinin durdurulduğu ve şiddetli mu-

kavemetle karşılaşan Almanların, taarruzlarını kestiklerine dair haberler 

çıkmıştır.61 

Takip eden günlerde Varşova savunması, Türk basınında önemli yer 

tutmaya devam etmiştir. Şarkta Alman Taarruzu Durduruldu başlığı ile ve-

rilen haberde; Almanların, Narev ve Bug arasındaki Leh savunma hattını 

geçmek için yaptığı teşebbüslerin yetersiz kaldığı yazılmıştır.62 Bu arada 

Fransa’da, İngiliz-Fransız Yüksek Harp Meclisi toplanarak Polonya için 

azami yardımda bulunulması ve yeni uygulanacak tedbir konuları karar-

laştırılmıştır.63 Almanya’nın Leh topraklarına gönderdiği Slovak Alayı is-

yan etmiş ve Polonya’ya karşı savaşmaktan imtina etmişlerdir. Bu isyan 

üzerine alayın silahları toplanmış ve askerler Bratislava Kışlası’na hapse-

dilmişlerdir.64 Harb kısa sürer mi? başlıklı köşe yazısında savaşın hangi saf-

halara geleceğini değerlendiren Nadir Nadi65; Polonya’ya yardım ulaşma-

yacağını, bundan dolayı Polonya’nın kısa süre içerisinde düşeceğini, 

Adolf Hitler’in ise Polonya’yı işgal ettikten sonra yapacağı sulh teklifini 

İngiltere’nin hemen kabul edeceğini iddia etmiştir.66 

Almanya, Leh mukavemetini kırmak için savunmasız olan şehirleri 

bombalamaya ve halkın erzaklarına el koymaya başlamıştır.67 Bunun üze-

rine Varşova ordusu, Almanlara karşı birkaç çıkış harekâtı denemişse de 

cephelerde mevcut vaziyet değişmemiş ve Almanlar ilerleyememiştir. 

                                                            
57  Refik Saydam (d.1881, ö.1942), 25 Ocak 1939-8 Temmuz 1942 tarihleri arasında görev yapmış Türkiye Cumhuri-

yeti’nin 4. Başbakanıdır. (Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bk. Mustafa Yahya Metintaş, Refik Saydam'ın Yaşamı 
ve Kişiliği, Ankara Üniversitesi, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 2008. 

58  Yunus Nadi, “Hükümetin Beyanatı”, Cumhuriyet, 12.09.1939, s. 1-5.  
59  Cumhuriyet, 12.09.1939, s. 1-4. 
60  Akşam, 12.09.1939, s. 1. 
61  Akşam, 12.09.1939, s. 2. 
62  Cumhuriyet, 13.09.1939, s. 1. 
63  Tan, 13.09.1939, s. 1. 
64  Tan, 13.09.1939, s. 2. 
65  Nadir Nadi, (d.1908, ö.1991), Türk gazeteci yazar. Cumhuriyet gazetesinin kurucusu, Yunus Nadi Abalıoğlu’nun 

oğludur. bk. http://tr.wikipedia.org/wiki/Nadir_Nadi_Abalıoğlu (Erişim tarihi: 20.03.2021). 
66  Nadir Nadi Abalıoğlu, “Harb Kısa Sürer Mi”, Cumhuriyet, 13.09.1939, s. 1-6.  
67  Cumhuriyet, 14.09.1939, s. 1. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Nadir_Nadi_Abalıoğlu
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Luftwaffe68 ise ağır zayiat vermiş ve bu durumdan dolayı faaliyetlerini 

önemli derecede azaltmak zorunda kalmıştır.69 Aynı gün Paris’te kurulan 

harp kabinesinde Neville Chamberlain70, savaşta olan ülkeler hakkında 

açıklamalarda bulunmuştur. Chamberlain’in açıklamalarına göre Alman 

basın temsilcileri arasında yer alan bir kişi, Hitler’in zamanı gelince Po-

lonya’nın sulh teklifini değerlendirmeye koyacağını söylemiştir.71 Propa-

gandalar ve Hakikat makalesi ile bu durumu yorumlayan Nadir Nadi, Al-

manya’nın bu savaşa girmek zorunda kaldığını açıklamaya çalışmasının 

bir şey değiştirmeyeceğini, saldırıların bitmediği takdirde milyonlarca in-

sanın ıstırap içinde yüzeceğini, Alman halkının ise saadete kavuşamaya-

cağını, Almanya’nın bir hayal peşinde olduğunu belirtmiştir.72 

15 Eylül 1939 tarihinde Türk gazetelerinin sayfalarında, Varşova-

Vilno hattında yaşanan şiddetli muharebeler yer almıştır. Alınan haber-

lere göre Almanlar Brest Litovsk’a yaklaşmış ve altmış bin Lehli’yi esir 

almışlardır. Buna mukabil Polonya tarafından esir alınan Alman askeri 

sayısı ise on üç bin olarak duyurulmuştur. Varşova müdafaa kumandan-

lığının tebliğine göre Lutfwaffe, gün içerisinde sadece keşif uçuşları yap-

mıştır. L’independance Belge gazetesinin Varşova’da bulunan muhabiri, Po-

lonyalıların beş gündür toprak vermediklerini ve Almanlar tarafından ya-

pılan bütün saldırıları geri püskürttüklerini bildirmiş ve bu haber de Türk 

basını tarafından gazete sütunlarına taşınmıştır.73 

Saldırıları sonuç vermeyen Almanlar, Polonya ordusunu iki koldan 

çevirmek için harekete geçmiş, Varşova ve Lublin, Luftwaffe tarafından 

ağır şekilde bombalanmıştır. Karşılık olarak Polonya Hava Kuvvetleri, Al-

man karargâhlarını tahrip etmiş ve bunu takiben Luftwaffe’nin Varşova 

üzerindeki faaliyetleri azaltılmıştır. Daha önceki saldırıda Lublin’e taşın-

mış olan Polonya idari merkezi, bu defa Romanya sınırında bulunan Za-

leszczyki’ye nakledilmiştir.74 

Bu gelişmeler yaşanırken SSCB askeri hazırlıklarına devam etmiş ve 

Türk basınına Polonya’nın paylaşılması hususunda Almanya ve SSCB 

arasında bir anlaşma olduğu yansımıştır. Polonya’yı üçe ayıracak anlaş-

maya göre toprakların bir kısmı Almanya’ya, bir kısmı SSCB’ye verilecek 

ve iki devlet arasında küçük bir yer, Polonya hükümetine bırakılmak su-

retiyle de Almanya ve SSCB arasında ortak sınır bulunmaması sağlana-

caktır.75 

                                                            
68  26 Şubat 1935 tarihinde kurulan, İkinci Dünya Savaş’ında görev yapmış Alman Wehrmacht birliklerinin hava savaş 

birimi. (Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bk. Donald, 1994). 
69  Cumhuriyet, 14.09.1939, s. 1. 
70  Arthur Neville Chamberlain, İngiliz siyasetçi, 1937-1940 arası Birleşik Krallık başbakanıdır. 
71  Cumhuriyet, 14.09.1939, s. 1-5. 
72  Nadir Nadi Abalıoğlu, “Propagandalar ve Hakikat”, Cumhuriyet, 14.09.1939, s. 1-5.  
73  Akşam, 15.09.1939, s. 1-5 
74  Hart, age., s. 44. 
75  Akşam, 16.09.1939, s. 1-2 
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Eylül ayının ortalarında Cumhuriyet gazetesi, Polonya’dan savaş se-

bebiyle Türkiye’ye dönen bir vatandaşla röportaj yapmış, bu röportaj Le-

histan’dan gelen bir vatandaşımız anlatıyor başlığıyla okuyuculara aktarıl-

mıştır. Haberin detayında Polonya’dan gelen vatandaşın, “Polonyalılar sa-

vaşı soğukkanlılıkla karşıladılar; buna çoktan hazırmış gibiydiler” sözlerini sarf 

ettiğine dikkat çekilmiştir. Röportajın ilerleyen kısımlarında, Almanların 

kullandığı zehirli gazlar ile bombardımandan korunmak için Polonya’da 

alınan tedbirlere yer verilmiş, ayrıca saldırıdan yirmi dört saat sonra uy-

gulanan içki yasağı ve trenlerin askeri personele bırakılması hususlarında 

da bilgiler aktarılmıştır.76 

Naci Sadullah, Yeni Harbin Hususiyetleri başlıklı köşe yazısında, İkinci 

Dünya Savaşı’nın yalnızca cephelerde olmadığını, şehirlerin bombalandı-

ğını ve sivil halkın da öldüğünü belirtmiştir. Sadullah, bu durumu Yeni 

Harp olarak adlandırarak kanlı fikirlerin gazete ve radyolarda da oldu-

ğunu yazmıştır.77 

17 Eylül 1939 tarihinde, Türk basınının birinci gündem maddesi Sov-

yet – Japon Anlaşması olmuştur. Berlin gazetelerinde yer alan haberleri alın-

tılayan Cumhuriyet, bu anlaşmada Almanya’nın büyük rolü olduğuna dik-

kat çekmiştir. Aynı gün Almanya, Varşova’ya son kez ihtar göndererek 

direnen halkın on iki saat içerisinde teslim olmaları aksi takdirde şehrin 

harp sahasına döneceği ve sivil halkın şehri terk etmesi yönünde uyarmış-

tır.78 

Polonya’da bulunan L’independence Belge gazetesi muhabiri, Polonya-

lıların geri çekilirken madenleri doldurduğundan ve demiryolu hatlarının 

tahrip edildiğinden bahsederek Almanya’nın Polonya’dan çabuk istifade 

edemeyeceğini belirtmiştir.79 

18 Eylül 1939 tarihinde ise SSCB’nin bütün radyolarından, Sovyet or-

dusunun Polonya’ya girdiğini belirten nutuk okunmuştur. SSCB Halk Ko-

miserleri Kurulu Başkanı Vyaçeslav Molotov, Polonya’ya girme sebeple-

rini; Alman saldırıları karşısında Polonya’nın yıkılışının an meselesi ol-

ması, bu durumun SSCB için tehlikeli bir hal alması ve tarafsızlığını mu-

hafaza eden SSCB’nin son gelişmelerden sonra hareketsiz kalmasının 

mümkün olmaması olarak duyurmuştur. Molotov, Polonya tarafından 

haklarından mahrum bırakılmış olan Ukraynalı ve Beyaz Rusyalı halkın 

durumuna SSCB’nin daha fazla kayıtsız kalamayacağını ve bu yüzden 

hiçbir devletin Moskova hükümetinden hareketsiz kalması yönünde is-

tekte bulunamayacağını dile getirmiştir.80 

                                                            
76  Cumhuriyet, 16.09.1939, s. 2. 
77  Naci Sadullah, “Yeni Harbin Hususiyetleri”, Tan, 16.09.1939, s. 1-2.  
78  Cumhuriyet, 17.09.1939, s. 1-2 
79  Akşam, 17.09.1939, s. 2. 
80  Ulus, 18.09.1939, s. 1. 
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Yunus Nadi, SSCB’nin Polonya saldırısını Sürprizlerin Şaşırtma Hu-

dudu başlıklı makalesi ile yorumlamıştır. Nadi, Komünist Rusya’nın baş 

düşman olarak gördüğü Nazi Almanyası ile anlaşması ve henüz bu an-

laşma bir ayı doldurmamışken Polonya üzerine yapmış olduğu harekâtın 

son derece sürpriz bir karar olduğunu belirterek Polonya’nın iki devlet 

arasında önceden kararlaştırılmış gizli bir planla taksimi karşısında sürp-

riz kelimesinin aciz kalacağını yazmıştır.81 

18 Eylül 1939’da Sovyet ordusunun ilerleyişi netice vermiş, Alman ve 

Sovyet müfrezeleri Brest-Litovsk’ta birleşmişlerdir. Ordularının görev ve 

hedefleri hakkında SSCB ve Almanya’nın yayınladığı müşterek tebliğe 

karşı Polonya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mareşal Smigli Rydz, teslim 

olmayacaklarını ve emrindeki kuvvetleriyle son ana kadar direneceklerini 

ilan etmiştir.82 

Falih Rıfkı Atay, Nasıl, nerede ve ne zaman? başlıklı makalesinde, Po-

lonya’nın durumunu ve savaşın seyrinin nereye döneceğini ele almıştır. 

Alman saldırıları karşısında, Leh mukavemetinin kahramanca olduğunu 

belirten Atay, bunun daha fazla süremeyeceğini, herhangi bir hareket ol-

madığı takdirde, kısa süre sonra Alman ordusunun İngiltere ve Fransa ile 

karşı karşıya kalacağını ve Almanya’nın Polonya meselesini tamamen hal-

letmiş olacağını iddia etmiştir.83 

20 Eylül 1939 tarihli Akşam gazetesi, Almanya Führer’i Adolf Hitler’in 

nutkunu yayımlamıştır. Hitler İngiltere ve Fransa ile harp etmek istemediğini 

söyledi başlıklı haberde, Pazar meydanında törene katılan Hitler’in, Dan-

zig’in Alman olduğunu, her zaman Alman kalacağını ve Versay Anlaş-

ması’nın hiçbir sorunu çözmediği gibi yeni problemler ortaya çıkardığını 

söylediğini yazmaktadır. Haber iç kısımlarda Hitler’in İngiltere’ye sun-

muş olduğu sulh teklifi ile devam etmiştir. Hitler, İngiltere’nin Polonya 

işgaline dâhil olmasını eleştirerek İngilizleri, savaşı yaymak ve uzatmakla 

suçlamıştır. Savaş uzun sürse dahi Almanya’nın hiçbir zaman teslim ol-

mayacağını belirtmiş ve “Alman milleti bu mücadelede mağlup olmayacak ve 

daima daha ziyade güçlenecektir” sözleriyle İngiltere’ye karşı serzenişte bu-

lunmuştur.84 

Adolf Hitler’in konuşmasını Falih Rıfkı Atay, Ulus gazetesinde Füh-

rer’in Danzig nutku başlıklı makalesinde değerlendirmiştir. Makalede 

Atay, Hitler’in Polonya ve Batı cephesinde savaştığı devletlerle herhangi 

bir meselesinin kalmadığını ve bu sebeple sulh teklifinde bulunacağını ön-

gördüğünü belirtmiştir. Nitekim Hitler, daha sonra İngiltere’ye sulh tek-

                                                            
81  Yunus Nadi, “Sürprizlerin Şaşırtma Hududu”, Cumhuriyet, 18.09.1939, s. 1-4. 
82  Tan, 19.09.1939, s. 1-2. 
83  Falih Rıfkı Atay, “Nasıl, Nerede ve Ne Zaman?”, Ulus, 19.09.1939,  s. 1-5. 
84  Akşam, 20.09.1939, s. 1-5. 
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lifinde bulunmuştur. Atay’a göre, İngiltere ya anlayış gösterip silah bıra-

kacak ya da müzakere masasına oturulacaktır. Atay, Hitler’in hayal pe-

şinde olduğunu, İngiltere ve Fransa’ya karşı Almanya’nın toprak bütün-

lüğüne SSCB’nin garanti vermediğini ve bu sebeple savaş devam ettiği 

takdirde elinde bulundurduğu toprakları kaybedebileceğini belirtmiştir. 

Makalenin devamında; İngiltere ve Fransa’nın sulh gayeleri olduğunu ya-

zan Atay’a göre Danzig meselesi, verilen taahhüttün yerine getirilmesi 

için değil, bu gayelerin elde edilmesi için savaşa vesile olmaktadır.85 

Falih Rıfkı Atay’a benzer şekilde Mehmet Zekeriya Sertel86, Hitler’in 

barış teklifindeki amacını, savaşın devam etme mesuliyetini, İngiltere ve 

Fransa’ya yüklemek arzusuna bağlamıştır. Ona göre Hitler gerek Alman 

halkına gerek tarafsız devletlere kendisinin sulh taraftarı olduğu halde sa-

vaşa mecbur edildiği kanaatini vermek istemektedir.87 

Neville Chamberlain’in 21 Eylül 1939 tarihinde, Hitler’in sulh tekli-

fine vermiş olduğu cevap, Türk basınının ana gündem maddesini oluştur-

muştur. Cumhuriyet gazetesi, İngiliz Başvekilinin Hitler’e Cevabı başlığı ile 

ilk sayfada verdiği haberde Chamberlain’in sözlerinden alıntı yaparak, 

Almanya ve SSCB’nin, Polonya üzerine saldırılarının devam ettiğini, Var-

şova gibi şehirlerin hâlâ mukavemet gösterdiğini ve İngiltere’nin zafer 

elde edinceye kadar savaşacağını kamuoyuna duyurduğunu yazmıştır.88 

Tan gazetesinin iç sayfasında Varşova Hala Dayanıyor başlığı ile verilen 

haberde ise SSCB’nin Polonya sınırlarını işgal etmesinin, Almanya’nın 

doğrudan Karadeniz bağlantısına set çektiği ve Polonya sınırlarının Ro-

manya’ya gelebilecek Alman tehlikesinin önlendiği yazmaktadır. Buna 

göre, Sovyet kıtaları sınırlar üzerindeki işgalini gerçekleştirdikten sonra 

Almanların Macaristan’ı tehdit etme imkânları zayıflamış olacaktır. Ha-

berin devamında Polonya halkının başta Varşova olmak üzere birkaç nok-

tada savunmaya devam ettiği eklenmiştir. Almanya’nın ise Bug Nehri 

üzerindeki muharebede 105.000 Polonyalının öldürdüğünü ve kesin zafer 

kazandığını tebliğ etmesine rağmen Alman basınında savaşın devam etti-

ğine dair haberlerin çıktığı ifade etmiştir.89 

22 Eylül 1939’da Türk basınına, dönemin Dışişleri Bakanı Şükrü Sara-

çoğlu’nun SSCB ziyareti için Moskova’ya hareket ettiği haberleri düşmüş-

tür. Saraçoğlu’nun Ankara’dan törenle uğurlandığına ve İstanbul’dan 

Odessa’ya vapurla geçeceğine dair detaylı bilgiler verilmiştir. Kaldığı 

                                                            
85  Falih Rıfkı Atay, “Führer’in Danzig Nutku”, Ulus, 20.09.1939, s. 1-5.  
86  Mehmet Zekeriya Sertel (d.1890, ö.1980), Türk basın tarihinin önde gelen isimlerindendir. İkinci Dünya Savaşı yıl-

larında yüksek tirajlı, Tan gazetesini çıkarmıştır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bk. Mithat Sertoğlu, "Sertel, 
Zekeriya", Tanzimat'tan Bugüne Türk Edebiyatçılar Ansiklopedisi, C 2, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010, s. 1159.  

87  Mehmet Zekeriya Sertel, “Hitler’in Nutkundan Çıkan Manalar”, Tan, 21.09.1939, s. 1-5.  
88  Cumhuriyet, 21.09.1939, s. 1-5. 
89  Tan, 21.09.1939, s. 3. 
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otelde gazetecileri kabul eden Saraçoğlu, Polonya harekâtındaki duru-

mun, Türk-Sovyet dostluğunu sarsmadığını ve aksine takviye ettiğini be-

lirten bir beyanatta bulunmuştur.90 

Mehmet Zekeriya Sertel, Harp Türkiye’den Uzaklaşıyor başlıklı makale-

sinde, Şükrü Saraçoğlu’nun SSCB ziyaretini kaleme almıştır. SSCB’nin Po-

lonya ve Romanya sınırlarını işgal ettiğine dikkat çeken Sertel’e göre Al-

manların, Karadeniz ve Macaristan yolları kapanmıştır. Almanya, Batı 

cephesinde İngiltere ve Fransa ile muharebe ederken SSCB’ye saldırmayı 

göze almayacaktır. Türkiye’nin sınırlarına tehlikenin Avrupa’dan değil, 

SSCB üzerinden gelme ihtimalinin olduğunu belirten Sertel, Sara-

çoğlu’nun bu tehlike nedeniyle Moskova’ya hareket ettiğini yazmıştır.91 

Bu arada 22 Eylül 1939 tarihli Türk gazetelerinde, yine Varşova ile il-

gili haberler verilmiş ve Alman taarruzlarının Polonya ordusu tarafından 

engellendiği belirtilmiştir. Ayrıca Polonya ordusunun gün geçtikçe daha 

çok mukavemet gösterdiği çıkan haberlerde yinelenmiştir.92 Ertesi gün 

Polonya ordusunun mukavemeti ile ilgili haberler devam etmiş ve Al-

manların yoğun hava taarruzuna rağmen Polonya ordusunun kahra-

manca mücadeleye devam ettiği bildirilmiştir.93 

Polonya’nın Almanya ve SSCB arasında taksim edileceği bilgisi, 24 

Eylül 1939 günü Türk basınında ortak haber olmuştur. Ulus gazetesi bu 

haberi Varşova’nın Yarısı Almanlara Yarısı Sovyetlere Kalıyor başlığı ve Po-

lonya üzerindeki Alman-Sovyet sınırını gösteren fotoğrafla birlikte ver-

miştir.94 Cumhuriyet gazetesi ise bahsi geçen haberi, Polonya’nın İşgali baş-

lığı ve yine Alman-Sovyet sınırını gösteren fotoğraf ile ilk sayfadan okur-

larına iletmiştir.95 Akşam gazetesinde ise aynı haber Sovyet Alman İtilafı 

Moskova’da Sevinçle Karşılandı başlığı ile iç sayfada yer almıştır.96 

Ertesi gün Tan gazetesi başmakalesinde SSCB’nin Polonya’ya niçin 

girdiğini değerlendiren Mehmet Zekeriya Sertel, “Polonya ordusunun mu-

kavemeti kırılınca Alman ordusu kolayca Sovyet hududuna varabilir ve Sovyet 

aleyhine yürümek için Batı cephesinde savaştığı devletlere sulh teklifinde buluna-

bilirdi. SSCB bu tehlikeyi önlemek için Polonya’yı işgal için harekete geçmiş, bu 

suretle batı hudutlarının yollarını kapatmıştır” şeklinde yorum yapmıştır.97 

Bir yandan Alman ordusunun Varşova’ya karşı saldırısı sürerken di-

ğer yandan Sovyet ordusunun Polonya içindeki ilerleyişi de devam et-

mektedir. Varşova’nın işgal edilip edilmeyeceği meçhul olan o günlerde 

                                                            
90  Akşam, 22.09.1939, s. 1. 
91  Mehmet Zekeriya Sertel, “Harp Türkiye’den Uzaklaşıyor”, Tan, 22.09.1939, s. 1-5. 
92  Akşam, 22.09.1939, s. 2. 
93  Cumhuriyet, 23.09.1939, s. 1-5. 
94  Ulus, 24.09.1939, s. 1. 
95  Cumhuriyet, 24.09.1939, s. 1. 
96  Akşam, 24.09.1939, s. 1. 
97  Mehmet Zekeriya Sertel, “Sovyetler Polonya’ya Niçin Girdiler”, Tan, 25.09.1939, s. 1-5.  
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işgal konusu Türk basınında da haber olmuştur. Polonya konusunda çı-

kan haberler; şehrin önceki gün yine Alman topçuları ile Luftwaffe tara-

fından ağır şekilde bombalanması,98 Alman kıtalarının saldırısı üzerine 

karada da muharebelerin yaşanmasına99 rağmen Almanların, Varşova 

mukavemetini kıramaması ve belediye başkanının mukavemete devam 

edileceği şeklindeki açıklaması olarak özetlenebilir.100 

26 Eylül 1939 tarihinde ise Türk gazetelerinin sayfalarına, Almanların 

Varşova’yı bombalaması sonucunda şehrin harabeye döndüğü haberleri 

düşmüştür. Akşam gazetesinin verdiği bilgilere göre Alman topçuları ve 

Luftwaffe tarafından otuz altı saat boyunca bombalanan Varşova ve Mod-

lin’de sağlam ev ve kamu binası kalmamıştır. Habere rağmen Varşova 

müdafilerinin motivasyonunun yüksek olduğu ve şehri savunmaya de-

vam ettikleri eklenmiştir.101 Aynı gün Türk gazetelerinin ilk sayfalarında 

Şükrü Saraçoğlu’nun Moskova’ya ulaştığı ve resmî törenle karşılandığı 

haberleri de verilmiştir.102 Ertesi gün, Şükrü Saraçoğlu, Molotov ve Kali-

nin ile görüşmüş ve bu görüşmeyi Yunus Nadi, Merkezi Avrupa’da ve Bal-

kanlar’da başlıklı yazısıyla yorumlamıştır.103 Nadi, Polonya sınırlarını ge-

çen ve Romanya sınırını tamamen kapatan SSCB’nin yeni maceralara 

atılma cesaretinin olmadığı ve bu hâlinde bile tarafsızlığını korumaya ça-

lışmasından dolayı Türkiye’ye SSCB’den gelecek tehditlerin, Avrupa’dan 

gelecek tehditlere nazaran daha az olduğunu belirtmiştir. Yazının deva-

mında Balkanlar’da emniyet amiri konumunda olan SSCB’nin İngiltere ve 

Fransa’ya karşı tarafsızlığını koruduğunu belirten Nadi, buradan gelebi-

lecek tehlikelerin Türk-Sovyet dostluğu sayesinde bertaraf edilebileceğini 

yazmıştır.104 

 

II. İŞGAL SONRASI 

Uzun süredir Türk basınında gündemi meşgul eden Varşova direnişi 

28 Eylül 1939 tarihinde son bulmuştur.105 Açlık ve susuzlukla mücadele 

ettiklerinden dolayı savaşta ölen insanları defnetme fırsatı bulamayan 

Varşova halkı, veba tehlikesi de ortaya çıkınca yirmi dört gündür devam 

eden mukavemeti sonlandırmak zorunda kalmıştır. Alman hükümeti ise 

istediğini alarak Polonya’nın kendi idaresinde bulunan kısımlarında sıkı-

yönetim ilan etmiştir. Bu arada Sovyet kıtalarının sınır hattı olarak kabul 

edilen San nehrine doğru hareket ettiği haberleri gelince, Budapeşte’ye 

kaçan Polonyalılar petrol kuyularını en az bir yıl kullanılmayacak şekilde 

                                                            
98  Ulus, 25.09.1939, s. 1. 
99  Akşam, 25.09.1939, s. 1-2. 
100  Tan, 25.09.1939, s. 1-6. 
101  Akşam 26.09.1939, s. 1-2. 
102  Cumhuriyet, 26.09.1939, s. 1. 
103  Ulus, 27.09.1939, s. 1. 
104  Yunus Nadi, “Merkezi Avrupa’da ve Balkanlarda”, Cumhuriyet, 27.09.1939, s. 1-6.  
105  Mark Mazover, Hitlerİmparatorluğu İşgal Avrupa'sında Nazi Yönetimi, Alfa Yayın Grubu, İstanbul 2014, s. 114. 
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harap etmişlerdir.106  

Şükrü Saraçoğlu’nun Moskova ziyareti devam ederken, Almanya Dı-

şişleri Bakanı Joachim von Ribbentrop da Alman-Sovyet askeri ittifakı 

hakkında görüşme ve sulh sağlamak için Moskova’ya ulaşmıştır.107 Mos-

kova’da bulunan bir Alman muhabiri Kopenhag’daki gazetesine, Rib-

bentrop’un Moskova ziyareti sırasında Türkiye’yi İngiltere ile yapmış ol-

duğu anlaşmadan vazgeçirme ümidiyle Saraçoğlu ile de görüşeceğini bil-

dirmiştir.108 

Bu gelişmeler yaşanırken aynı gün Almanya Sulh Yapmak İstiyor mu? 

başlıklı makalesinde Ribbentrop’un Moskova ziyaretinin mahiyetini yo-

rumlayan Nadir Nadi, konuyu Nazi yöneticilerinin sulh istiyormuş gibi 

gözükme nedenine getirmiştir. Almanya’nın sulh yanlısı olduğunu gös-

terme sebebinin uzun süreli savaştan kaçınması olduğunu yazan Nadi, 

böyle uzun süreli bir savaşın Almanya’da hem ordunun galip gelmesini 

hem de rejimin ayakta kalma şansını azaltacağını; üstelik Sovyet ordusu-

nun Polonya’ya yayılmış olmasının, Almanya’nın doğuya ve Balkanlar’a 

yönelmesini güçleştirdiğini belirtmiştir.109 

Ertesi gün, Ribbentrop Moskova ziyaretini bitirmiş ve bu haber Türk 

basının ana konusu olmuştur. Akşam’ın ilk sayfadan verdiği haberine göre 

Alman-Sovyet müzakereleri sonucunda Polonya’nın taksimi konusunda 

anlaşmaya varıldığı belirtilmiştir.110 Tan gazetesinde yer alan haberde Al-

manya’nın Sovyet aracılığı ile Türkiye’nin tarafsızlığını temine uğraştığı 

ve Polonya’yı taksimi esasına göre sulh teklifinde bulunacağı yazılmış-

tır.111 Bu arada Varşova’nın teslim olmasının ardından Modlin de fazla di-

renç gösterememiş, teslim olmak için müzakerelere başlamıştır.112  

30 Eylül 1939 tarihinde Alman-Sovyet anlaşması imzalanmış ve bu 

anlaşma mucibince Polonya’nın taksimi tamamlanmıştır. Anlaşmaya göre 

Almanya, SSCB’nin Polonya topraklarında çıkardığı ham maddeyle ma-

mul eşya takası teklif etmiştir.113 Aynı tarihte Tan gazetesinin sürmanşette 

verdiği habere göre İngiltere ve Fransa, Almanya’nın sulh teklifini Po-

lonya işgaline son vermediği sürece reddedeceğini ve bundan sonra gele-

cek herhangi bir sulh teklifinin de kabul edilmeyeceğini duyurmuştur.114 

Moskova Anlaşmaları başlıklı makalesinde Alman-Sovyet anlaşmasını yo-

rumlayan Necmettin Sadak, bu anlaşmanın beklenmiyor olsa da sürpriz 

                                                            
106  Tan, 28.09.1939, s. 1-6. 
107  Akşam, 28.09.1939, s. 1. 
108  Akşam, 28.09.1939, s. 1-7. 
109  Nadir Nadi Abalıoğlu, “Almanya Sulh Yapmak İstiyor Mu”, Cumhuriyet, 28.09.1939, s. 1-4.  
110  Akşam, 29.09.1939, s. 1-4. 
111  Tan, 29.09.1939, s. 1-6. 
112  Akşam, 29.09.1939, s. 2. 
113  Cumhuriyet, 30.09.1939, s. 1. 
114  Tan, 30.09.1939, s. 1-7. 
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mahiyetinde de olmadığına dikkat çekmiş ve daha sonra anlaşmanın içe-

riği hakkında bilgi vermiştir. Alman-Sovyet anlaşmasının iki boyutlu ol-

duğunu yazan Sadak, anlaşmanın bir taraftan Polonya işgalini tasfiye 

eden kati bir vesika olurken diğer taraftan ise sulh çareleri arayan belirsiz 

bir beyanname görüntüsünde olduğuna dikkat çekmiştir. Sadak’a göre 

Almanya ve SSCB, Polonya’da kondukları mirası muhafaza etmek için 

ikinci bir sulh safhasına girmiştir.115 

Ekim ayının ilk gününde, Alman-Sovyet işgali altında bulunan Po-

lonya Cumhurbaşkanı Ignacy Mościcki’nin istifası üzerine, Paris’te yeni 

Leh hükümetinin kurulması Türk basınında Polonya ile ilgili çıkan haber-

lerin temelini oluşturmuştur.116 Bu arada gazetelerin iç sayfalarında eski 

Polonya Cumhurbaşkanının, yeni kurulan Leh hükümetine katılmak için 

Paris’e gittiği haberleri yer almıştır.117 

Alman ordusunun Varşova’da bulunan Adolf Hitler’in önünde geçit 

töreni düzenlemesi, 6 Ekim 1939 tarihli Türk gazetelerinin Polonya ile il-

gili birinci haberidir.118 Varşova’da Alman ordusunun birçok Polonya va-

tandaşını kurşuna dizmesi119 ve Hitler’in emniyeti için tehlikeli görülen 

vatandaşların şehirden uzaklaştırılması ise günün diğer önemli haberleri 

olarak göze çarpmıştır.120  

Ertesi gün, Polonya devlet merkezinin Lublin’e taşındığı haberini121 

okuyucularına aktaran Türk gazeteleri, Polonya’da yer yer hâlâ sıcak ça-

tışmaların sürdüğü ve Polonya halkının ülkeyi terk etmeye devam ettiği 

gibi haberlere de yer vermiştir.122 

10 Ekim 1939 tarihinde Cumhuriyet gazetesi, Polonya’da hala muka-

vemet gösteren azınlıkların geri çekilme sebebini, düşmanı tespit edilen 

cephelerde karşılamak ve şok saldırıda bulunmak gayesine bağlamıştır.123 

Türk basınında Polonya’nın işgali ile ilgili haberler Ekim ayının orta-

larından itibaren azalmaya başlamış ve bu türden haberlerin yerini güncel 

durum bildirimleri almaya başlamıştır. İşgal sonrası dönemde konuyla il-

gili ara ara görülen haberler; Tan gazetesinde 14 Ekim 1939, Cumhuriyet 

gazetesinde 17 Ekim 1939 ve Ulus gazetesinde de 2 Kasım 1939 tarihlidir. 

 

 

                                                            
115  Necmettin Sadak, “Moskova Anlaşmaları”, Akşam, 30.09.1939, s. 1-3.  
116  Tan, 01.10.1939, s. 1-6. 
117  Tan, 02.10.1939, s. 3. 
118  Cumhuriyet, 06.10.1939, s. 1. 
119  Ulus, 06.10.1939, s. 3. 
120  Cumhuriyet, 06.10.1939, s. 6. 
121  Cumhuriyet, 07.10.1939, s. 1. 
122  Tan, 08.10.1939, s. 1-6. 
123  Cumhuriyet, 10.10.1939, s. 3. 
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SONUÇ 

Almanya’nın Polonya’ya saldırdığı 1 Eylül 1939 tarihi İkinci Dünya 

Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul görmektedir. Almanya, Polonya ha-

rekâtına devam ederken Batı Avrupa’da Polonya’nın garantör devletleri 

olan İngiltere ve Fransa ile girilebilecek sıcak çatışma ihtimaline karşı da 

hazırlıklar yapmıştır. Bahsi geçen dönemde yaşanan olaylar, Türk gazete-

leri tarafından dikkatli bir şekilde izlenmiştir.  

Türk basını işgal öncesi gerginleşen atmosferden başlayarak ulaşan 

bilgileri her gün, haberler ve dönemin önemli köşe yazarlarının makale-

leri yoluyla kamuoyuna duyurmuştur. Haberler işgalin başlangıcında sık-

lıkla ilk sayfada kendilerine yer bulurken işgal harekâtının son günlerinde 

iç sayfalarda görülmüştür. Haberlerin yanında fotoğraflar, harita ve şe-

malar da sıklıkla verilmiştir. 

Türk basını, Almanya’nın Polonya’ya karşı savaş sebebi olarak gös-

terdiği Gleiwitz Vakası ile on altı maddelik sulh teklifini ciddiye almamış 

ve bu olayların gerçekçi olmadığını savunmuştur. Türk basınına göre Po-

lonya hükümetinin, Almanya’nın verdiği notayı kabul etmesi mümkün 

değildir. İşgal harekâtı Birinci Dünya Savaşı’na benzetilmiş ve Al-

manya’nın o dönemdeki durumu ayrıntılı şekilde sayfalara düşülmüştür.  

İşgalin ayak seslerinin işitilmeye başlandığı günlerde, Türk basınında 

görüş ayrılıkları ortaya çıkmış ve dönemin önemli yazarlarından bazıları, 

Polonya’nın toprak bütünlüğüne garanti veren İngiltere ve Fransa tarafın-

dan yardım gönderileceğini iddia etmiştir. Bu yüzden birtakım yazarlar 

Almanların Polonya’yı işgalinin mümkün olmadığını yazarken bazı ya-

zarlar ise İngiltere, Fransa ile Polonya sınırları arasında Almanya’nın bu-

lunduğunu ve Alman ordusunun geçiş koridorlarını kapatmasıyla bera-

ber yardımın kesileceğini iddia etmiştir. Böylece Polonya’nın, gücünün 

yettiği kadar mukavemet göstereceği ve uzun süreçte yardım alamayaca-

ğından dolayı işgal edileceği yönünde yorumlar yapılmıştır. 

Polonya’nın işgal meselesi Türk basınında yer almaya başladığı ilk 

günden itibaren dikkat çeken en önemli husus, Polonya’dan övgüyle bah-

sedilmesi olmuştur. Polonya halkından, Alman askerlerine karşı güçleri-

nin sonuna kadar mukavemet etmelerinden dolayı “kahraman”, “mücade-

leci” gibi sıfatlar kullanılarak bahsedilmiş ve bazen Polonya tarihi hak-

kında bilgiler verilmiştir.  

Almanya ve SSCB arasında anlaşma imzalanacağı öngörülmüş, Po-

lonya’nın üç parçaya taksim edileceği ve toprakların bir kısmının Al-

manya’ya, bir kısmının SSCB’ye verilmek üzere iki devlet arasında küçük 

bir yerin de Polonya hükümetine bırakılacağı haberleri Türk basınında sık 

sık yer bulmuştur. Bu sayede Almanya ve SSCB arasında müşterek bir sı-

nırın bulunmayacağı fikri de bazı gazetelerin sütunlarında yer almıştır. 
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Polonya işgal harekâtı sırasında, Almanya ve SSCB arasında imzala-

nan anlaşmayı değerlendiren Türk basını, Komünist Rusya’nın baş düş-

manı olarak gördüğü Nazi Almanyası ile anlaşmaya varmasının sürpriz 

bir karar olduğunun altını çizmiştir. SSCB’yi Avrupa savaşının dışında bı-

rakacak olan bu anlaşmanın SSCB’ye, Avrupa milletleri birbirini hırpala-

dıktan sonra duruma hâkim olma fırsatı vereceği şeklinde yorumlar ya-

pılmıştır. 

Almanya ve SSCB’nin Polonya’yı işgal etmeye çalıştığı, Avrupa’nın 

batı ve doğu bölgelerinde sıcak çatışmaların yaşandığı ve yeni bir cihan 

harbinin başladığı dönemde gelişen olaylara duyarsız kalmayan Türkiye, 

Polonya’nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini ve sivil halkın zarar 

görmemesini istemiştir. Bu düşünce değişmeden, Polonya’nın işgalinin 

duyulmaya başlanmasından, işgalin sonuna kadar Türk basınında ken-

dine yer edinmiştir. 
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